
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΙ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ὉΓ σθηθιαοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ5 ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ σοδηηδα Ὀγ ΟΟορΪΘ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ {Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΚΚ αἸδοονθγα 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδ5 βδυχνινθα ἰοηρ Θπουρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργτρῇῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου {Π6 ρα ΠΟ ἀοπΊδ1η. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ 5 ]6 οἱ 

ἴο σοΟρυτρΡῆϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 ΘΧριγθα. ΛΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥῪ νὰΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργθ θη! ηρ ἃ ννΘδ]}ῃ οἵ ΠΙϑίογυ, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσθα {Παῖ᾽5 οἴζθη αἸΠΠου]{ ἴο ἀἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜδγΚκβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 ΨΝΝ1}] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερσο ρυ 611Πη65 

ΟΟΟρ]6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖ6 ΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθυ 415 Δη6 τη ΚΘ Π6 1 νυν 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαῖη ὈοΟΚΒ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΠΙΟ δηα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!δη5. ΝΘνο Π61655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνιἸηρ {Π15 ΓΟΘΟ ΓΟΘ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιδ8 ὈΥ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ 108] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ Δυίοπηαίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷ80 δϑκ (Παΐ γου: 

Ἔ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί 56 οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑίρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ὈΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 ννῈ γοααθδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠ ΠΊΘΓΟΙΔΙ ρΡιΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοίγαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποΐ 56η4 διϊοπΊαΐθα ΠΠΘΓΙ65 οἵ Δηγν οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοὰ ΙΓ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η., ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠ δΓδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ6585 ἴο ἃ ἰἀγρα ΔπΊουηΐ ΟἹ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ρα ΡΟΒΘ5 ΔΠα τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρΠοη ΓΘ σοορθ “νου Κ᾽ γοι 566 οἡ θοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη618] [ῸΓ 1Π]ΟΓΠηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοῖ ἃπα ΠΕΙριηρ {Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 ᾿πγοῦσῇ οορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ γουγ τ156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {πδ΄ γοι! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑαηρ {Πδΐ ννῃδΐ γοῦ ἀγα ἀοΙηρ 15 ἰΙαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀδοδιι56 ννα ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΠ ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|1664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΡΆΡΠῸΟ ἀοπΠΊΔΙη [ῸΓ 1565 1η ΟΙΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῇϊ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἴΟΓ σιμαδησθ οἡ νυ ΘΙ ΠΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοΙῆςο πι56 οὗ 

ΔΠΥ ΘΡΘοΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρθδίαποθ ἴη σοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1ῃ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΙ τη ([η6 νου]. (ορυπρῇΐ ᾿ηΠρσοιηθηΐ [14 01ΠΠ }ὺὐ ὩῸὉΔη Ὀ6 4116 βΘνϑίο. 

Αβουΐ σοορ!ο ΒΟΟΙΚ ΒθΆγο ἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου ̓ 5 ἸΠΤΟΥΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 Πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑαίοῇ ἢ6]Ρ5 γθδαθυβ 

ἉἸΒοονθῪ {Π6 ννου]α᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ Δη6 ΡᾺΠ5Π6Γ5 Γθδοῇ ηθνν ΔΘ ησ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοσῦρῇ [(Π6 []] ἰΘχί οἵ [ῃ15 ὈθοοΪΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

αὐ περ: )})΄ ΌοΟοΚ5  σοοσ]α. σοῦ 





ς ΤΠ 8. " 







Ὀἰο θα Ὁγ (Ὡοοσίς 



Ὀἰο θα Ὀγ (οοσίς 



σΟΒΕΕΚΆΑΝῸ ἘἘΝΟΙΊΙΒΗ 

ΤΕΆΧΊΟΟΝ 

ΤΟ ΤΗΕΒ 

ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ: 

ἘΒΡΕΟΙΑΨΙῪ. 

ΑΡΑΡΤΕ. ΤῸ ΤΗΕ ὕϑὲ ΟΕ ΟΟΙΓΕΘΕῈΒ ΑΝῸ ΒΟΗΟΟΙΚ; 

ΒΌΤ ΑΥΒΟ0 ἹΝΤΕΝΘΕΡ Αϑ Α ΟΟΝΡΕΝΙΕΝΤ 

ΜΑΝΌΔΙ, ΕΟΒ ΒΤΌΟΏΕΝΤΒ ΙΝ ὈΙΝΙΝΙΤῪ ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΟΙΟΘΑΙ͂, 

ΒΕΑΌΕΒΒῚΙΝ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, 

ΒΥ ΤΗΡΕ ΒΕΥ͂. 

5, 1, ΒΟΟΜΕΊΕΠ, Ὁ.0. Ε..5.4. 
ΟΡ ΒΙΌΝΕΥ ΟΟἸῚ ΘΙ, ΟΑΜΒΕΙΡΟΕ; 

ἘΘΙΤΟᾺ ΟΕ ΤῊΒ ΟΒΕΕΚ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤ ΨΊΤΗ ἘΝΟΣΙΒΗ ΝΟΤΕΒ, ᾶς. 

ΠΟΝΘΌΟΝ: 
ῬΆΙΝΤΕ. ΟΒ ᾿ 

ΓΟΝΟΜΑΝ, ΟΕΜΕ, ΒΒΟΥ͂Ν, ΟΒΕΕΝ, ἃ ΤΟΝΟΜΑΝΞΒ, 
ΡΑΤΕΒΝΟΒΤΕΕ ΒΟΥ͂. 

1840. 
44. 



ΓΟΝΡΟΝ: 

ΟἸΚΒΕΒΤ ΔΝῸ ΕΙΨΙΝΟΤΟΝ, ΡΕΑΙΝΤΕᾺΒ, 

5Τ. ΧΟῊΝ᾽ 5 ΒΩΌΑΒΕ. 



ΤΟ ΤΗΒΕ ΒΙΘΑΗΤ ΒΕΥΕΒΕΝΌ 

ΦΟΗΝ 

ΠΟΒῸ ΒΙΒΗ͂ΟΡ ΟΕ ΤΠΙΝΟΟΊΙΙΝ, 

ὅτε. ὅζο. ὅχο. 

ΜΥυ 0ᾺΡ, 

ἴῃ ᾿πβουϊθίησ (0 γουγ Τογάβ!ρ ἃ οσκ, 1 {πι8ὲ οὗ 

ΠΟ ἸΠΟΟΠΒΙἀΘΥΔΌΪ6 ἱτηρογίδμοα ἴῃ ΤΉΘΟΙΟΡΥ, 1 οὔοσ 1 ῬοΟΪἢ 45 ἃ 

Β.14Δ 016 {τἱραῖθ οὗ τοϑρθοῦ ἰο οὔθ οὗἨ (6 τηοβϑὲ ἀἰβθπρυ βηθα 

ΤΒθο]ορίδηβ οὗ ουὐ ΟΒυτοῖ, δηα ἃ8 ἃ τη σία] οὗἨ ΤῪ σταίεί] 

86η86 ΟὗἨ μοβ86 νϑιῖοιβ δοῖβ οὗἨ Ῥϑύβοῃδὶ σουγίθθΥ ἂπᾶὰ Κί πη 688 

ψΠΠ τ ΒΟ 1 μάνα Ῥθθὴ ἰανουτθὰ ὈΥ γοῦν ΤΟΥ ΠΡ, οσυηο νυ 

ΤΩΥ͂ τἸηοϑί τοβρθοίθα Ῥ]οοθβδῃ ; δὰ ΜΒΊΟΙ, δα θα ἴο {86 ἔΠΙΘΠΑΪΥ 

Ἰηΐθταϑῦ γοὰ ᾶγθ Ὀθθῃ ῃ]Θαϑθα ἴο ἴδκθ ἴῃ ΩΡ ΜΟΙ ΆγΘ, Ὦδνο 

Ππαρτθββοᾶ τὴ βοπεπιθηΐβ οὐ ἴπ6 βἰποογβϑὲ δἰδομηγθηΐ, 

ΜΥ 1ιοσὰ, γουγ Τοτα8}1ρ᾽8 τηοϑὲ οὈ]ροα 

δηὰ ΤΑΈΒαΙ Βαταδ]6 βουνδηΐ, 

5. Τ. ΒΙΟΟΜΕῚΙΕΙ,Ό. 

29, ΟΙΑΒΕΜΟΝῚΤ ΒΟΌΛΒΕ, ΡΕΝΤΟΝΥΙΧΙῈ:; 

ὅλη. 22η4, 1840. 





ῬΒΕΒΑΟΘΕ., 

ΝΟΥ 1688 θαίοηϑβίυθ (ὮΔη ΘΙ ΓΥ 18 [Π6 ΔρορΒίμθρτη οὗ [86 δηοϊθηΐ 

ῬἈΠοϑορθοσ, μέγα βιβλίον, μέγα κακόν. Απᾶ ἴο το ἀθρατγίτηδῃΐ 

οὗ ἸΣ οσΥαῦγ6 18 1ῦ ΤΏΟΓΘ ΔΡΡΙ1ΟΔ16, (Βδη ἴο ἐμὲ οὗ Οοπιπιοπίαγιοδ ΟἹ 

δηοίθηΐς ἩΓ16ΓΘ, ---:ηά, 88 ἔοστηθα ἰἤθσθοῃ, [ἢ 6 ΟΟ]]ΘΟΙ]ΟῊ5 οὗ [,6Χ- 

Ἰσορτδρμοῖβ.ο Αἴ μανίηρ, ὈῪ ἴΠ6 ἸΔΡοῸΣΒ οὗ ἃ Ἰοὴρ 586 1168 οἵ 

γοαγδ, 1 ἰσαδβί, βιιοοθοαρᾷ ἴῃ Τηδίθτ 4}}ν 16βϑϑηΐηρ [86 6ν]] 'ῃ 41168- 

ιἴοη, 88 ἰζ στϑβρϑοῖβ [86 ἐπέογρτγοίαίίοη οὗ ἴη6 ατροκ Ταβιδιηθηΐ, 
Ι Ὁ ουρὴ 1 οου]ὰ ποῖ ὈΘΕΓΟΙ ΘΙΠΊΡΙΟΥ ταν 861, [μη ἴῃ δηάθανουγ- 

ἱπρ ἴο οχίθηα [Π6 βΒᾶπ|6 86. 06 ἴο {π6 ζοαίοορταρὴν ἰμεγθοῖ, ὈγῪ 
Ῥοσίοσπιϊηρ [πᾶὶ ΜΟΙ 5111 τοηηαϊπθα ἴο Ὅ6 οἴδβοίθα [Ὁ 1ΐ, ἴῃ 
[806 οοηδβίτυσοη οὗ 4 ψοσῖ, τ βϊοῦ, ψῈ16 10 οοπίδἰηοα 8}} τῃδῖ 

οου]ὰ 750} Ὀ6 τορᾶγάθα 8ἃ8 οδϑοημίαϊΐῳ τογιδίίε ἴο ἴῃ6 ΒΙΌ]1οδ] 
διυάοῃΐ, βῃου]ὰ δυνοϊὰ [86 ἱποοηυθῃΐθηοθ σι βὶηρ ΤΌΤ. Δ 6Π}- 

Ὀαγταβϑίηρ δωρεγἤωϊῳ 977 ὁαρίαπαίίοη οΥ εἰ μδίγαίίοη. 
Ιῃ τδοίῃρ {[πΠ6 Ῥγορτθβϑίοῃ οὗ {818 Ὀσάποῖ οὗ βδοσθα 1116 α Υ6 

ἔτομι 8] 6 πᾶθν ὈθρΊ πηηρ8, ἴπ6 Ἰοδαϊησ ἀοίδοϊβ [Π8ὲ Ῥγδαβθηΐ {Π6η}- 

Β61ν68 ἴῃ [06 οδυ] ον Το χίσοηβ οὗ [9 Νον Τοβίδιημθηΐ ἃτο, ἢγϑῖ, ἃ 

ῬϑΟΣΥ οὗ 86}8688 ;᾽ ΒΕΘΟΠΑΪΥ, ἃ δηῖ οὗ ἀμ αἰ ΒοΥ τ πδύίοη Ὀθῦγθ θη 
[86 νϑυοιΒ 8: ση 1 ΠοΔ 08 οὗ Δ ψοτζα ; δηᾶ, {ΊΓΪγ, ἃ ρονετὶν οὗ 

1Πυβιταϊίου ὈῪ ΘΧΔΏΊΡ]68, μθῦμο᾽ βου ρίζα οσ Ο]888108] :---ἀοἴδοίβ 
ΜΠΙοῖ σου 6α ἴο ὈΓΘΥ͂ΔΙΪ ππ0}} [86 ταϊ44}]9 οὗ (Π6 ]αϑὲ οϑηΐασυ, 

θη ᾿ΡΤΟν ΘΠ η8 ΜΟΙ ἢχϑί ἰηἰσοάμποοα ὈΥ̓͂ ϑίοοϊ, δηὰ βυὺ- 

ΒΘαΙΘΏΠΥ οδττοα ἔοσγατὰ Ὁγ ϑοβοείίσεη, Κυθῦβ, ϑ'ροῃη, δπὰ 
Ῥαυκμυτγϑί. 

Το [86 Ἰοαυπθα δηῃᾶ Ἰδθοσίοιβ Θ'͵ΟΗ ΕΌΒΝΕΒ, ΒΟΎΘΨΟΥ, νγᾶ8 76- 

βευνϑᾶ [π6 ΠΟΠΟΌΓ οὗὨ ΘΟΙΏΡ 6 ΘΙ Υ δοοοιρ] ]Βιΐηρσ (δὲ τοϊοττηδίϊοη, 

ΜΒΙΟΝ μαὰ θδθθῃ Ὀαΐ ῥδγία}]ν οδβοιθα ὉΥ 8 80]6 ργβάθ- 
ΟΕ88018, ταῖ, 88 8η ΘΗΙΘ ἀσραγίαζα το ΟΠ6 ΘΧίσοηΘ ἴοο 

ἃ ὃ 



νἱ. ᾿ ῬΒΕΕΑΟΘΕ, 

ὩΔΙΌΓΑΙΠΥ ΟΔΥΤΙ68 ΠᾺ ἰ ἃ ἰθηάβπου (ο ἴπ6 ορροδίίε ΘΧΊΓΘΙΏΘ, 80 
ΘΒ] ΌΒΠΘΥ, Μ 16 ἀνοϊαϊηρ ἴ[Π6 οττοῦ οὗ οοπήοιπαϊης ἰοσοίλεν τἰλ6 
ΨΔΙΪΟῸΒ 86η868 οἵ [Π6 βᾶη6 ψοτά, ἴοο οἔἴἵθῃ, τηοϑὲ ὉΠ ΥΤΔΙΤΑΠ ΔΌΥ, 

ηιμἐδιρίδο5 Τ[ο56 86 η868, ποῖ αἰβ συ ϑηϊηρ Ὀδίνγθθῃ βιιο 88 8.6 
ἱπηογοηΐ ἴῃ [6 πτογᾶϑ ἰΠ 6,86 γθ5, δηα (πο86 ψὨϊοῖ ἀγα ἀογινοα 

ἴτοπι δα]πποῖβ, ΟΥ ἔγοαῃ ἴπ6 οοπίεαχί. Απᾶ ψῇδί 18 ὝΟΥΒΘ, 18 

ψΟΙΒΙ0Π8 οὗ [86 ρᾶββᾶρεβ οὗ {πὸ Ν. Τ'. δααποδα ἃγα ἴοο οὔὔθῃ 6 6 

ἰοοϑο ραγαρίγαδες, τὰ ΜΌΘΟΝ [86 Ρ]αΐῃ 8θη86 οὗ [86 οὐἹβίμδὶ 18 1ῃ 
ἃ στοαΐῖ τηθᾶβατα ἀ:]υϊθἃ ἀηα ΕΧχρ]δἰμθα ΥΤΑΥ, ποῖ [0 880 80Π16- 

{ἰπ68 ραεσνεσίβα : 8 βοιϊουβ ἀδίδος {}18, Β]ο ποῖ μος ὙΥΔ}] ΠΟΥ 

Βτοίβομηβίδοσ διϊθιηρίθα ἴο τοπιονθ. Μοτθονοσ, ἱβουρῃ ᾿παοίαδι- 
σ8Ὁ]6 ἴῃ οοἰϊδοίξίπρσ' ταδίθυϊα}8, μ6 νγὰ8 ἀδβοϊδπί πὶ (86 τί οὗ τοῦ - 

ἵηρ ποτὶ ὡρ; Ἀ6 ψϑπίοα, ἴοο, (μ80 66 αἰ βου πη πδίοῃ οὗ ατθοὶκ 
ἰάΐοπι, δὰ μο86 θη]αυρθα νἱθνβ οὗ [86 Ἰδηρυαρθ, Ὑ 1 80 6τη1- 

ὨΘΠΕΥ ἀϊδηριυ βηθα [Π6 στοαὶ ατθοΐϊδη8 ποτα [86 [η6 οὗ ΒΕΝΤΙΙΕΥΣ 

ἂἀμὰ ἩΈΜΒΤΕΒΗσΙΒ ἀονηναγά. 

Ασα οὗ ἴΠ686 ἀοἔοϑίϑ, ἃ βυθβθαιθηΐ ἸΔΌΟΌΓΤΘΣ ἴῃ (86 88ῖη6 6], 

ὝΛΗΙ, Δρρ]οα ἰπι861 ἴο [ἢ6 σομϑίγ ΟΠ] οὗ ἃ ΠΕ ΙμΘσίοοῖι, 

ΜΈ ΙΟἢ, δυοϊαϊηρ [86 Ῥτο ΧΙ οὗ ΠῚ5 ργθάθοθββοσ᾿β, Βῃο}]α ΞΌΡΡΙΥ 

να [6 δάναπορᾶ (αἴθ οὗ ατοοῖκ ῬΆΙ]ΠΟΙορΎῪ ἀοιιαπἀθὰ. Αοοοτὰ- 

ἴηρ]γ, 8 Οἰαυὶς Ῥῥλιϊοϊορίοα Ῥγοβθηΐβ, δβρθοΐα!]ν ἱπ 118 βθοοπὰ 
εἀϊοη, ἃ στα! Υ Ππργονϑα ο]αβϑὶ βοδίίομ οὗ [Π6 νδιίοιιβ 86η868 οὗ 

οτα8, δα ἃ ΔΓ ΤΠΟΥΡ ΘΠΠΡΗςΘη6α τηοῦσ οὗ ἰτοδιϊη οἡ 6 Ῥτθ- 

Ροβιἴομ8 πᾷ Ῥδυίῖο]68 ; Ὀ6β:468 ἃ τηδυϊκϑα ᾿τηρτονθπιθηῦ ἴῃ μδπά- 

Ἰΐηρ᾽ 811 τηαίίιβ οὗ βυῃίαχ οἵ οοῃϑίτιοιίοι, ἀπὰ ἀϊβοιβδίηρ (ἢ 6 

τη. ἸάΙΟΤῚΒ ἀπ πίοοσ ῥσοργίθιεβ οὗ 186 αἴθ Ἰδηράδρε. 

Νοῖ πῃ ρα ΠΕ, ΠΟΎΘΥΟΣ, μ8 οᾶΥτΐθβ [18 80: θη εῆο πϊοεῖν δηά 

δχϑοίῃθβϑ ἴο [86 δχίσεπι οἵ 8086 γεβηοηιθηΐδ οὐ τσθοΐβηι, ψ Βῖ οὶ 

ΔῚ6 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤῊ68η8 8116 [0 [86 51Π10]6᾽ 832 Ρορῃ]ᾶῦ αἀϊςοι οὗ (16 

Νον Ταβίδιηθηί. Μογθϑονασγ, ἐπουρ Ῥγοίδββϑιηρ στθαίοσ οοῃοίβα- 

685 ἴδῃ ΘΟΒΙΘΊΒΠΘΙ, μΠ6 ἢ88 Ἐ]Π)|8617 Πποαρθα ἰορϑίμοῦ ἃ τ)888 οὗ 

τηδίίοσ (οὨ ον οομ δ ϑιέϊηρ οὗ πηϊηαῖα ῬΆ]]Ο]ορο8] ἀπὰ ΟὙδιητη δ 168] 

ἀο6ί4119) 11{{16 1688 ὈΌΪΚΥ, ποτα βιθα ἰο ἃ Τῇ δβδαγιβ οὗ (π6 τοῖς 

Ἰαπρτᾶρα, ἴΠ8π ἃ Οἰαυὶδ ἴο ἃ δΒἰηρία ὈΟΟΚ ἴῃ ἰΐ : δὰ Ὀγ ἴδυΣ 

ΟΟΟΌΡΥΪΡ 80 το σοοῦλ ὙΠ αἰϑου 881 05 ΘΟΠΡΑΓΔΟΨΘΙΥ ἴπ|- 

τηδίθσίδὶ, ἢ6 [88 θθθὴ οἴθῃ οὐ] ρϑα ἴο Θχοϊθ ΒΡ ἱτηρογίαπε 
ἔδαίατοϑ ἰπ ΔΠΥ Το σχίοοὴ ; ΥΘΙΥῪ ΤΆΤΘΙΥ ρὶνὶπρ πηοσα {μ8ῃ γΕ Εγηοθ 8 

ἴο Ραββᾶρθϑβ οὗ βου ρίυσθ, δηᾷ δἰπιοϑί Πθυου ἴο 1Π086 οἵ ἴΠ6 Ο]88» 



ῬΒΕΡΑΘΕ. ᾿ υἱΣ 

βὲοαὶ τυτῖίοτ8,---ἰπδίοδα οὗ δἀ ἀποῖηρ᾽, 88 ἢ6 ουρῇξ ΟἹ. 811 οσσδβῖ 08 οὗ 

“πηροτίδποθ, [Π6 ψοσὰ 8 {ΘΙΏΒΘΙΥ 8. 

686 ἀοίδοίϊβ γγοῦθ 866}, δα ἴῃ ϑ0116 ΤηΘΆ816 ἀυοϊ θα, Ὀγ ἃ ἰδίδν 

Ἰμ ΧΙ ορταρμοῦ, ΒΒΕΙΒΟΗΝΕΙΡΕΒΞ; ὙΠ0, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ πὸ Βἷ8 βθοομᾶ 

οὐϊοπ, 85 οὔθ ᾿τπρτονθα οὐ 881, ὈΥ 8111] ἔτος Ἰοϑβθηϊηρ; 

(86 ΠΌΠΊΌοΥ οὗ δὶρτι Ποδίίομβ, δηα ὉΥ ᾿πἰτοἀποίηρ στθαῖοσ δχϑοῖ- 

Ὧ688 ἴῃ [6 ο]4551:8οδίου οὗ 86868, 8Πα τηοτο οὗ ργϑοϊβίοῃ δηα ρϑγ- 

Βρ᾿ συ ΕΥ̓ ἴῃ [16 ἀἰϑροσίση οὗἨ 18 τιδίζεσ 5. Ηδ [88 8180 [86 στοδί 
τοῖς οὗ δανίηρ ΕἸΪΠῪ ΒυρΡΡ]16α (μαῦ ψΒ1ΟῈ νγὰβ τηοϑῦ πίη ἴῃ 
[86 ΤΧΙοοη8 οὗ ϑομ]θυϑηοσ δηὰ 8.1, ὈῪ Ὀγηρίηρ ἔοσγασα ἃ 

στοαῦ ὈΟΩΥ οὗἨ ἠνδίυδῦ]α 1] ταῦοηβ οὗ [ῃ86 Ῥῃγαβθο] ορῪ οὗ 1868 

Νον Τοβίδιηθπς ἔσο ἰμ6 ϑορίυδρσίης δηᾶὰ [Π6 Αροοῦυρδα, 7086- 
Ρἢὰ8 δηᾶ ῬΆΪ]ο ; 8150 ἔτοτηῃ [6 Αροουυρβαὶ ἀπά Ῥβευδερίρταρῃὶς 

στ ρθ οὗ [86 ΟἹὰ δὰ Νὸυνν Ταεβίδμηδηΐ, δηᾶ, ᾿ἰΚονγῖβα, ἔγοσα 

[86 τηοϑὲ δηοίθηϊς Εἰςο]βιδβίῖοαὶ ὙΥ̓ Υΐοσβ, στὸ ἰοτταθα [μοῖρ 18}- 

ὅυδρθ ὍΡΟΙ ἴΠ6 τιοᾶδὶ οὗ (Π6 Νὸνν Τοβίδιηθης Ἡτοτβ. Ὑϑῖ ποί- 

τὶ ϑίδηαΐηρ 41} (μ680 δαἀγδῃίαρθβ, [6 Λ͵εοίοσίαπ βρὶτῖῖ, τ Β] ἢ 
ΡΟΥνδθβ ἢἷ8 ψΟΥΚ ἴῃ ἃ ἴα ρτθδίασ ἄθρτθθ ὑμὰπ [ῃ6 ΟἸδνὶβ ὁΐ 
Δ], ὑρτθβεμΐίβ ἃ στθαῦ δπα ᾿ΠΒΌΡΟΓΔΌ]Θ ὈΔΓ ἴο 118 86, ΔΠα ΣΘῊ- 

ἄοτβ ἰὃ ἃ8 πηῆϊ [ῸΓ γΟΌΠΡΘΥ διιαἀθηΐβ, 88 ἰΐ ἰδ ὉΠΔΟσΘΡίΔΌ]6 ἴο 
ΤοΣΘ δανδηοθα βοἢοἾδτ8 ἢ. β 

ἴπ δηοίμοσ δηά Ἰδίδσ ρεγίουηδῃοθ, νἱΖ. [86 Τοχίοοῃ οὗ Ὧξ. 

Ἐσβινϑον οὗ (86 []πὲ:ιοα ϑίαία5 οὗ Απηογῖοδ, ἃ ἰδ 80]6 οηἀθανουτ 

γγ88 Τη866 ἴο πη}16 ἴΠ6 αὐσαπίαρεςε οὗ ἴῃ6 ἴγθβθ σου κβ 1.86 πγ6 ἢ» 
ἰοηθα, δηα ἰο ἀνοία {π6 ἀδίδοίς τεϑρθοῦνθΥ δείδοιῖηρ ἴο 680}. 

Ἡνίηρ, ΠΟΎΘΡΟΙ, δἰσθδαν {Ὁ}}Ὺ ἀἰβουββοαὰ 108 τηοτῖῖβ δηὰ ἀδίδβοϊβ 

ἴῃ ΙὨΥ̓ Ρῥτοΐίδοθ ἴο ἃ Ἰωοπμᾶάοπ σαρτίπι οὗ 1 ἢ, ἢ τον] βίοῃβ, ὅσο. 

1 ποϑᾶ ΟὨΪΥ τοί [6 τεδᾶοῦ ἴο [δὶ ρυὉ]]ο ΔΓ Οη. 

Ηδνίηρ [μὰ8 σ᾽απορα δὲ [6 βενθσγαὰὶ αδβοιοποῖος ἴῃ ῥτθοοαϊηρ 

Τ,ΟΧΊΘοη8, τ Π]Οἢ ΔρΡΡΘαγοα ἴο σϑη θυ ἃ ΠΘῪ ΟὯΘ ἀθ5]γ}]6, δὶ Ἰϑαβῖ 

[0 ἃ ἰατρα 618488 οὗ τϑδάθβ, 1} πον Ῥτοοβϑᾶ ἴο βῖδίβ 86 μέσῃ 

1 Ὑοῖ, ἴῃ αἰοιηρίίηρ ἴο Βῇουυ οῖσ ἴποδθ 86Ώ868 ἃ.156 οὔθ ουξς οὗἔὨ (Π6 Οἵ οΥ, Π6 
οὔϊθη (88. ἴΠ6 Ἰδίθ Ἰϑαγπθὰ Ἐμοῦ οὗ Ῥαγκατθὶ ΟὔΒΟΥΥΘΒ) “ γα ]Ὺ ὁπ ἀθανοιτβ ἰ0 
τούποο ἴΠ6 Βθοίϊηρ δηὰ ἀδ]  σαΐθ βθῆβεβ οὗ ψΟγβ [0 δὴ διγδηρθιηθηῦ ἴοο ΒΥ] Ὁ] ]ορΊ- 
σα], δηά (Ππ8 βδοτιῆοςβ ἈΠ ΠΥ ἴο [ἢ 6 τὸ δὐθόμεμῳ οὗ ῬΒ]]ΟΒορἢΪο8] δοσυγδογ." ᾿ 

3 Τὸ ᾿δηηοῦ ὃδὸ ἀοηϊοά {μα τ[ῃ6 [μοΧίοομΒ οὐ ΘΟΒΙΘΌΒΏΟΙ, Ὑ8}1, δπὰ Βγοῖ. 
ΒΟ ΠΟΘΙ ἀ6Γ, 8.6 8}} 88 ἴδ ἰῃίουϊοῦ ἴοὸ ὑπαὶ οὗ Ῥαυκηυτβι ἴῃ βουπαὰ ῥγϊποῖρ]θ ἀπὰ 
ΒΟΓΪΟ 8688 οὗὨ βρί τξ, ἃ8 {6 Ἷγβ Δ ΓΘ ΒΌΡΘΥΙΟΥ ἴο ἮῚΒ ἱπ Ἰδασηΐησ δηὰ ἰαθηῖ. [1 ἰγυθϑὲ ἴξ 
Ψ{|Π Ὅ6 ἰουπά τπαὲ [Π6 ργοϑϑηῦ τοῦῖς ἀ068 ποί ζ4}1} βιιοτί οὗ Μγ. Ῥαγκηυγβυ δ ἰὼ [06 
408} 1|68 τ οἷ ἔοττῃ 18 οἰ 6 ΘΧοθ]θηςθ. 

8 Τωοησίηδη ἃ ὅο. 1887]. 



Γ 

ΨΗΙ ῬΒΕΡΑΟΘΕ. 

οἢ ΕΘΝ 1 ἢάγα δοίθα 1 118 ζοσηδίίοη. ᾿Απαὰ μϑῦθ 1 τηῦδὶ ῥῖ8- 

τηΐβθ, ἐπαΐ, ἱπαϑηιαοῖι 88 10 Δρραδζθα ἴο τ ΠαΙ ΘΓ ἩΘΟΘΒΘΒΑΤΎῪ ΠΟΥ 

ἀοβἰ ΓΔ Ὁ]6, ἴῃ [86 ργδβεῃΐ ϑβίδίβ οὗ [6 Τιοσχὶσοσταρην οὗ {πὸ Νὸ τ 
Τοεβίδηγοθηί, ἴο δἷτα δὲ δοῃηϑβίσιιοἴϊηρ᾽ 8 ΔΌΒΟΙ] αἴΕ]Ὺ Ὡδνν, δη ΘΠΠΓΕΙΥ 

οτὶρίηλ] 1,οχίοου, 1 ἐπουρῶς 1 Ὀ6δὲ ἰο ἤοστ ΤΥ στοσκ οἡ ἴΠ6 δαδὲδ 
οὗ ἴῃο86 οὗ ηγ Ἰθασῃθᾶ δηᾶ ΠΙΡὮΪΥ τιουϊ ΟΥἹοὰΒ ῬγΘ ΘΟ 980 Υ8, ΏΟΣΘ 

Ῥδιι οι αυῖν Ὠκ. ΒΟΒΙΝΒΟΝ᾿ Β᾽ ; δ Π6 βᾶτιθ {π|6 :ῃἰθστηϊχῖηρ 
δη8 βυροταδάϊηρ ἃ σΟΠΒΙ ἀΘΥΔ Ὁ]6 ῥσορογίίομ οὗ οτἱρίπαὶ, δπὰ, 1 

(ἐυ8 ποΐ ππἰτηροτίδηϊ, πηδέζοσ, ΒΌΡΡ] 16 ἃ ὈΥ͂ ΤΥ οὐτι ΘΧΊΘΏΒΙγ 6 

ΤΟΒΘδΟ 68, ἃπαὰ ἴῃ νΔΙοι8 ΟἾΠΘΙ ταβρϑοῖβ (ἢ Μ1}} Ὀ6 Δρρᾶ- 

Τοῦ ΟἹ ΘΟΠΙΡΑΙΒΟΠ τ] [86 ἐοσταροίηρ γοσΚ8) οοτητηππίοδίπρ' ἴο 

ἴ0 τπδὲ ψ ΒΊΟΝ τηδὺ ΘμΕ1116 1 το Ὀ6 σομϑίἀοσθα 88 δἱ ἰϑαβδ δὴ ἐπᾶδ- 

γοπαάφηϊ, [πουρὴ ποῖ ΘΙΌΓΘΙΥ ΟΥἹρΡΊηΔ], ροσίοσηδποθ ΜΥ ρτϑαὶ δἷτ 

885 Ὀ66ῃ (ο το πᾶν [Π6 ψόσκ, (βου ρὰ ὀγὶς 7 ἢ, γεῖ ρογϑρίσαουβ, δηὰ 
Β ΠΠοἰ ΘΕ οοηιργελοηδῖῦε ἴο ἴοστη ἃ Μάνυαι, οὗ Νὸν Τδβίδιηθηξ 
ΙΟΧΊΘΟρταραν. ΑΑσοογαϊ ΡΥ, 1 μάν τ ΒΟΙΠῪ δρϑίδιποα θοῖἢ ἔτοτῃ 
διιθιαρίπρ' ἴο πλάκα ἰΐ βοῦν [ἢ6 ρυγροβθ οὗ ἃ Οοποοζάδηρο ", διὰ 

ἔγτομι θηϊθυϊηρ᾽ δῦ Ἰᾶτρα ἰηἴο [86 Ἰηίοεγρτοίδείοῃ οὗ αἰ ου]. δηᾶ ἀΪ8-- 

Ρυϊοα ραβϑᾶρθβ. ΕῸΥ (16 7ΟΥΠΙΟΥ ῬΌΓΡοΟΒα {86 σϑϑᾶθς Μ]11, οἵ 

σουγϑα, σοηϑα} (Π6 Οὐποογάδηοοσ οὗ. Βομτηϊαί, δπα ἴοσ {Π6 ἐσέξον 

1 ΤΠΔΥ 6 ῬοΙΠΠ δα ἴο τοΐδσ ἢϊ ἰο 1[Π6 Δῃ1ρ16 ἀοία118 ἴο Ὀ6 ἔοππᾶ 
ἿΏ ΤῊΥ̓ ἰαῦρεσ τὶς Ταβίδηθηϊ, ἴο ΟΝ [16 ῥγόβθηϊς σοῦ ἷ8 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἱπίθπαθα ἴο βϑῖνα ἃ8 ἃ ΟὈΜΡΑΝΙΟΝ, βυρρὶ γἱηρ {πδὲ 

πϊπμίο υοτδαὶ θαρίαπαίίοη δηᾷ 1ΠΠυδἐταίίοη, μοι σου] πᾶνε θθθῃ 
ουξ οὗ ὈΙδοθ ἱπ 8 (πιπιδηίαγῳ. 
ΤΕ] Βανὸ ἱπάθοα Ὀθθὴ τηδίθυ}! }] γ αἰἀθὰ Ὀγ ἢΐ8 Ἰαθουγβ, (Θβρϑοῖδ!ν οἡ (ἢ᾽6 Ῥγο- 
ΩΣ δηά ραγί.]68.) ἰπβουρὴ ποῖ, ρουῃδρβ, 1 8 ζγθδίδν ἄδρτθο ἴδῃ ἢθ Ηΐπλθ61} τγῷ 
ὙΠ γ088 ὴὲ ἢἷϑ ἀδρ φιύρρινο, ΒΟΒΙυβποσ, Ἦ 88}. δηὰ Βγοιβοῃηθί θυ. 

ἢ ΟΓΟΓ ἴο βανὸ βρ8οδ [0 τΟΓ6 ἱπηρογίδηϊ ΡΌΓΡΟΒΟΒ, 1 δανὸ Τπουρῆς ἰξ 6 Ἰοηΐ 
ἴο ἴθ] ΠΟ [06 Θχϑαρὶο οὗ [86 δ τρια βκστΡῖς ἔνι [η6 Ἰαίον Ἰοξ Ἀν ϑϑὴ ἘΥ 
Χο ἀϊη, 811 ᾿γΌΡΟΥ παηιθβ. ΑΒ ἴο {μο80 οὗἩ ρίαοθβ, ΤΩΥ γουησον τοδάουθ ν1}} πα 
ἴμοπι ἰγοαϊβα οὗ ἴῃ ΤῊΥ 81:}8}16ς οἀϊΐοα οὗ [86 ατϑθοὶς Τεβίδιηθηί. ΤΏοθθ στηοχθ 
δἀναποοὰ ἱπ {ποὶν βίυἀΐθθ Ὑ1}} Απά, ἱπ 186 ἰηϊγᾷά νοϊυὰο οὕ Νυ. ΗΆΑΕΚΥΨΕΙΙ, 
ἨἩΟΚΝΕ᾿ 8 πιοβῖ σα] 8 Ὁ]6 ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ, 8 ΨΕΙΥ͂ ποδὶ οοιηροπάϊΐυτῃ οὗ Ὑδδίονουν ἱβ 
ΟΟΥΔΙ ΠΥ Καόσῃ οἢ {Παὲ δι) θές, ἃ8 γ76}} 88 οῃ 81}1 τηδίίϑυβ οἵ Β[}]158] Αἰ αυ 68 
νΒἱο 1 παν δυβίδϊηθὰ ἔγτοτα ἐγοβίϊηρ οη, οἴ βαυνῖδβθ [ἤδη ὈγΙ ΟΠ δῃὰ ουγβουῖγ. ; 

5 []ῃ α [Ιμοχίοοη οὗ ἴμ0 Ν. Τ', ([ἢ6 οὐ͵θεῖ ἰο Ὀ6 αἰτηθὰ δὲ ἰβ ἴο ργϑβαπί, ποῖ 8 
Οὐιππιοπίατῳ, Ὀὰὶ [μαὲ ΜΑΪΟΝΝ ΤΠΔΥ ΒΘΥΎΘ 88 "δὴ ἐπδβέγωπιοηξ ἴῃ [86 Πδηἀβ οὔ [86 διαάθηξ, 
ὙΒΘΓΘΌΥ ᾿6 ὨΙΔΥ δβοουίδίῃ [ἢ βθηβθ᾽ οὗ ψογὰβ δῃ ἃ βΉγΑΘΘΒ ἰῇ 8 ΤΏΔΏΠΘΥ ΡΑΓΕΥ δἰ τ]ὰ ῦ 
ἴο, δυΐ ραγεΐν ἀξ οτίηρ ἔγομι, [ῃδὲ ὈῪ τ ἢ 10 18 δουσῃι ὉΥ {ἢ} 6 αἱὰ οὗ ἃ ξοπα πιὰ ὃ 
80 ὑΠπῶὲ ΒΘ ΤῊΔΥ Ὀ6 ΘηΔΌΪ]Θὰ ἴο, ἴῃ ΒΟΙῚΘ ΤηΘΔΒΌΓΕ, ργδ 108 {}γ ἔοστα ουΐ οὗὨ 1ῃ6 τηδίίον ἃ 
βου οὗ νϑυθα] Οὐτατηθηΐδυυ γ)ὺγ ἀέπιθοῖ, αὶ πουϊ ἐμαὶ θα πΠΐ ἢ ͵δ οὔζθη ἐουηὰ ἴῃ 
Ἐχροδίίογβ. Α8. ἴο {π6 1μΟ ΣΙ σοσταρηεῦ Εἰπιβοὶ ες ἐμουρἢ Ὧ6 88 ΒΟΠιΘ πιθδηβ οὗἩ ἀΐβ- 
σονοτίηρ ἴδ6 ἴσα, τ ἶοἢ ταΔῪ Θβοᾶρο (δ 6 Οὐτητηθηίδίοσ, γοὲ 88 ἷβ δυιδίποὲβ 58 ψΠῈ 
νγοτ8 Δῃ ἃ ρἤγαθθ8 ΟὨΪΥ, ποῖ βθῃΐίθῃοθϑ, τη οἢ 1688 ραΓαρταμῆβ, ἢθ Οὐρὶ ΠΕΥΘΥ δΓΌϊΐγα.- 
ΤΥ ἴο ἀθίοχταίῃθ (Π| 5θ186 οὗ 8 ῬΡΑδδαβῸ δραίηδι [16 κοῆοσαὶ γοΐοϑ οἵ Εἰχροβίίοτο. 



ῬΕΒΕΒΑΟΘΕ. ῚΧ 

ἧς Ἴ80 Ηἷδῃ τ ΒΘ 1 Πᾶν Ὀυγϑαθα ἴῃ Ἰουτϊηρ [86 ρχοβοηΐ τοσὶς ἱ5 
88 ον. Τμο Ζ ἐψηιοίοσῳ οὗ Θδοἢ ποσὰ 18 ἔσγβι αίνθη,  τοτΘ 
(ΒοχουρὮΥ δϑοοσίδι πο, 88 ἴδ 88 ταϑρόοίβ [86 ΟἼθοκ δηᾶ 1, 

Δ ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΠΥ (6 ΠΘΌτον, δηα ουθη (86 Νουίμοσι Ἰδηρτιδρα8᾽, 
ΤΙ ργίπιαγῳ 5ὶρτιϊβοδίζομ 18 ΤμΘὴ σΑΙΘΙΌΠν Ἰαἰά ἄονῃ, ΘΙ ΒΟΣ 
ἴουπα ἴῃ [6 Ναὸν Τ᾽ δβδίδιηθῃηΐ οὐ ἴῃ [86 (]αββῖθὶ τσιθσβ (1π [86 ]αἴ- 
[ΟΣ 6886 Ἰ1801.8110 Δοοοιηρϑηΐϊθα ὈΥ 8οῦθ ὈΆ5888908 ἴῃ Ῥσοοῖ, δα άπιοθα 
ΟἾΒΟΥ ν Σ ΔΕ ΤΩ ΟΥὁἨ ὈΥ Τοίδυθμςθ) ; δῃᾶ ἤόσα ἴμθηοθ ἀγὸ ἀθαπορᾶ, 

ἴῃ ΤΟρΌΪΑΥ οτᾶθο, 411 [Π6 οἴ ΠΕΣ βρη βοδίοηβ νυ Ἐ] ἢ παν Ὁ]866 ἴῃ (δ 
Νον Τοδίαριοπξ πτιϊοσβ, Ὀὰς ποῖ ἴῃ ολογδ, οχοθρί 80 ἴὯ. 88 [Π6Ὺ 

ΤΑΔῪ ὍΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 ΘΒ(Δ 18} [6 86 868 ποτ ἴουυμπᾶ. [1ἢ ἀοϊηρ' 

(κἰ8β, στοαὶ σᾶσθ ἢ88 θθθῆ (δ κθὴ ἴο ἀἰβοσϊ πηῖπαΐθ θένα [Π6 ἐπ: 

ἐγέῃδὶς ΒΙΟΝΙΕΙΟΑΤΙΟΝΒ οὗ ποτάβ, δῃᾶὰ μοβθ ραγίομαῃ 5ῈΝΒΕΒ 
Μ ΒΊΟΣ ΤΠΘΥ ΤῊΔΥ ῬΑ (πτουρὴ (Π6 ἴοτοο οἵ αἀ)ωποίδ. Αραΐπ, [6 

γατίουδ σοπδίγιοίοη5 οὗ νοτῦβ8, νουθ418, δηὰ δα)θοῦνθθ, ἤᾶνθ Ὀθθῃ 

ΟΔΥΘΙΠΥ ποίϊοοαᾶ ; δπα ἴΠ6 πϑᾶρα οὗ [Π6 Ν ον Τ δϑίδιῃθηϊ ᾿υ 6 5 

[88 Ὀθθη 1] υϑἰχαίοἃ ὈΥ͂ ἃ τοΐδσθμοα (ο ἰμ6 δερίπαρίης δηα [ἢ6 
ΑΡΘΟΥΥΡΙΑΙ] τ τηρ8 οοπηθοίοα τ] 1 δᾶ (μ6 Νδυν Ταβίδιηθηΐ ; 

88 880 ἴο ΖΟβθρῃμ8 δηᾶ ῬὨΐ]1ο, δπὰ, ἸΔϑ]γ, (86 Οτϑοὶς ΟἸ] 5516 8] 

ψΡΕΪ[6Ὶ5, ΘΒρθοῖδ }]]ν [Πο86 οὗἨ [πὸ ἰαΐοσ Οσθοκ ἀϊα]θοῖ, ἔγοπλ [Π6 {{πὶ6 

οὗ ῬοΟΪΥΌΪυ5 ἀοπημνασζα. 

Τὰ ΟΔΥΓΥΪΏΡ ἰηΐο δχθου τοι [ῃ6 ἴογοροίηρ Ὀ΄δη, (πα ἴῃ 6 

9610 88 {μᾶΐ οἵὗἩ ΥΥ8}] δῃὰ Ἐοδίηβοη,) 1 να σατο] Ὺ δνοϊἀϑα 

ἴθ ορροδῖίθ ἀεΐεοίς οὗ ργοί  αἰΐῳ δα οὗ οὔδβοινο δγευϊίῃ, ὙΓὮ1ΟῊ 
αν 80 τ ποἢ αἰ 8η6α [86 νά] οὗ (μεοῖγ ἸαθΟυΓα ; 4180 (ἢ 6 

ΒΟΆΓΟΘΙΥ 1688 ΒΟΙΟῸ8 Δ} οὗ ἱπίχοἀποίηρ 186 τοσὰβ οὗ ϑουιρίατο 

απ [ἢ6 ΟἸΔ58816 8] τγ (6.8 δἰ ΓΠΘΥ ἴο0 ἔγΘα ΘΟ ΠΕΥ, 88 ἀο68 ΘΟ] ΘΌΒΠΘΓ, 
ΟΥἩ δἰπιοϑὲ Ἂχοϊυαΐηρ ποτὶ, 88 ἀοεβ 881. Μνυ ρτϑαὶ αἷπὶ Πᾶς 
Ὀθοα ἴο τὰκ ἴμ6 ψογὰβ οὗ ϑουὶρίυσθ ΘΥΟΥΥ οτΘ ἀΌΪΥῪ Ῥτοτηΐ- 

πθϑηῦ ; δἃπᾶ ποχί ἴο ἐμαΐ, ἰο δάάμοθ π6 πτογάβ οὗ (86 δερίυδρίηϊ, 

ΑΡοοσυρῆδ, οὐ ΟἸϑϑίοαὶ τὶ οσβ, ΏΘΥΟΥΟΥ ὩδΟΟδδαΥ ΤῸ Ῥτοοῦ ΟΥ̓ 

ΠΠυδἰγδίίοι ; ψΏΘγα ποί, 1 αν οοπίθηιθα τηγ86}} τ] γο  ΥΘΉ668. 

ΠΥ μν ἠτήβοννν μοεγγεν τότε εν αφαρι ἩΡ ῶ ταν τ Ανναν νὸεν ἀαειτλν ἐμὲ 
οὗ δβϑοῖὶ οἴου, ν ΡΥ ρτϑαΐ ρϑὶπϑ ἧἤανθ Ὀδθη θαβίονγθα, δηἃ ταλοἢ οτἱ μη] πλαϊῖον Ὑ]}} 
Ὀσ Γοπηᾶ : ἱηϑοτηποῖ [δι ἴῃ [Π086 Δηἀ ΟἾΠΕΡ τεβρθοῖβ, 10 8 Βοροά [ῃ9 ψουῖς ψ1}} ῥσουθ 
ΘΙ ΠΘΏΓΥ βοσυ 68 0]6 θύθῃ ἴῃ [ῃ6 βίυάγ οὗἩἉ [ῃ9 ΟἸαβδίοαϊ τχγὶῖοτβ, 88 ἔᾺΓ 88 τοραγὰϑ 
δυο ὙΟΓὰΒ 89 ΟΟΟῸΓ ἴῃ (0 Ν, Τ᾿; πηϊοῖι, ἱπά 664, σοτηρτῖβθ ἃ ἰατρο ῥτοροσγίίοη οὗ 
[Π6 τηοϑί ἱπηρογίαπε σψοτὰβ ἰῃ (ἢ6 ἰδῆρσιασθ. [ἢ βιιοἷ) ἃ οδ86 {86 Ο]δϑεῖοδὶ βἱαάθηςϊ 
ὙΠ ΤΑΥΓΘΙΥ τηΐβ8 οὗ βπάϊηρ 9οπιοίδίπο ὙὨΙΟ ΤΩΔῪ δδϑῖδὶ ἰῃ τοιιονίηρ 18 αἰ Ἔου {168 
δηῃὰ ἔδο ἐλαιϊηρ 5 ῬΤΟρΤΘΒ8. 



Χ Ξ ῬΒΈΕΕΑΟΘΕ, 

Βαϊ, ἴῃ ἃ το] τὯ6 οὗὨ δσα8685, ΒΘσο ποίμΐηρ᾽ ποτα ἔμ [ἢ 6  ΘΗΣ; 
αοί οὗ (86 .,βὲ οὗ Νὸν Τοβίδπγθηϊ ποσὰ (ρου ρΡ8 ἃ σΟΙΏ ΟΠ ΟΠ 6 

ἴῃ [86 Οτδεὶς Ἰδηρθδρθ) Ὁ ἔπ6 ϑορίαδρίηϊ οΥ ΟἸαββὶςαὶ τυ οσβ μδὰ 
ἴο Ὀ6 δἰἰεβίϑα, 1 (πουρῃΐ ἃ Ἰοπρ 118ὲ οὗ γϑίδγυθῃοθβ νου ]ὰ 6 86- 

1688, δῃὰ (μαῦ [6 ποτὰβ ϑερί., οὐ δϑρί. δῃηὰ 6]888., σου] Ὀ6 

ΔΙΏΡΙΥ Βυ!ηοϊοηί. [πὰ βΒμογί, ἴῃ 811} οαβθ8 εἰ έψ δὰ (μ6 οοη- 

υϑδηΐθηοα οὗ ἴΠ6 τοϑᾶθγ (ΌΥ Ὀτπρίηρ Ὀδίοτο Ἀΐτὰ 4}} [86 τηδίθυδ}8 
6886 0184] ἔου (Π6 δ χϑγοῖβ οὗ υαρτηθῃῦ) μᾶνα Ὀδθῃ 80] 6} Καρὶ ἴῃ 

νἱονγ, ἴο {π6 υἱοὶ ἀἰβσορασγα οὗ (μαὶ Ῥαγδᾶβ οἵ ϑυιαϊοι ἰὴ ΜὨΙΟᾺ 

[86 Οοπππθηΐδ] ΒΟ ΠΟ] Άγ8 80 ΤΠ ἀσ] σης {μϑηγβαῖνθθ, 80, 1 

ὙΟΌ]α 866η|, μάν γϑί ἴο Ἰθᾶσῃ {μδΐ, 1ὰ [Π6 ψογᾶϑ οὗ ἃ ργϑδῖ 

δηοϊθηῦ ὙΥΘΥΙ, ΝΊΒΙ ὈΤΙΙΕ ἘΒΤ οὔὐοΡ ΒΑΟΙΜΌῦϑ, ΥΑΝΑ ΕΒ81 ΟΙΟΒΙΑ. 

Ἡδνίηρ τμὺ5 βίαια τμ6 παίαγα δῃᾶ ρδη οὗ {86 ψοῦκ ὙΠΟ 1 
ΠΟῪ δβϑῃᾶ ἔοσίῃ ἴο ἴμ6 ΡᾳὉ]1ς,---ὲὴα ἴο [86 ἔοττηδίϊοῃ οὗ ψῃ]ο ἢ 1 μάνα 

ἀενοίοα {μ6 Ὀαϑὲ ροόύοβ οὗ (86 Ὀοβί ρογοα οὗἁὨ ἵν 11{8,--- Βᾶχα 

ΟἾΪΥ ἴἰο ΘΟΧΡΓΘΒΒ ΠῊΥ̓ ἔογνοης 13} δηα Ῥτγάυοῦ, ἰμδῦ 1 ΤΏΔΥ, 

ὉΠἅΟΥ {86 Ὀ]Θδβίησ οὗ ΑἸπρμν Οοα, ῥτονβ 1ηβισαμηθηΐαὶ ἴο 

[αγιμουίηρ (6 ρτοαῦ οὐ]θοῖ [Ὁ ὙΙΟΝ 1 ΠΒᾶνθ 80 Ἰοηρ ἰδθουχοᾶ, 
δια [Ὁ ΜΒΙΘΩ δοπθ 1 ἀθβῖγα ἴο 1ἶνθ,--τῖι βργεδὰ οὗ (μὲ δοουγδαῖθ 

Ἰκηον]θᾶρο οὗὨ Π6 ἔγμε δοηδεὶ οὗ [88 ϑ'δογεα ϑογίρίυγθβ, ὙΠ1Οἢ 18 80 

6886 η[18] ἴο {Π6 ῥτοτηοϊΐοῃ οὗ βουπᾶ ἀοοίτίηθ. Μδαγ (86 Εδίδογ 

οὗ ΤΊρμ 8 θ6 Ρ]θαβθα ἴο Ῥσόϑρεγ 10 ἴο {886 αἰ πϑίοη οὗ (μδ0 ροπυΐηα 

Ομτιβδη Κηον]οάρο, ποῖ, ἀνοϊα!ηρ 811 βρθοΐουβ Ὀὰς ἀδηρθσουβ 

ἀονϊδιϊοηβ Ἰηΐο υπίτοάάθηῃ Ρῥαΐμβ, ρΡυγβ 68 [86 βίγαϊσῃῖ δηα ΟὨΪΥ 

88:86 ΘΟυΓ86 οὗ δ'τὴ 016 Ο8ρεῖ ἐγωΐἦ, αὙΘῖι δ ΤῊ ΤΆΌΤΗ ΑΒ 11 1Β1Ν 
7805." 

1 ΟἸπορίτοα υυϊτηρθ ἀγθ δὴ ποθι Δ Ὁ ]6 ἰΓΘΑΒΌΤΟΘ ἰο0 τηδηκῖηα : [ὉΓ 80 αν 865- 
ἔθη θ8, 80 πιαην ἐγωΐδδ. Βαῖ τὨ6η 106 ΤᾺΕ ΒΕΝΒΕ οὗἩ ἴθ τηυδίὶ Ὀ6 Κπονῃ ; οἴδου- 
νἶδθ, 80 πιαπῷ ϑοηΐθησοϑ, 80 πιαπῷ αἰλογίο γωϊβομοοάϑ8."---Ῥγεΐαοο ἐο Ὧν. 1ἰσλίοοῦς 
ἩοΥΪ8.---Ἴθῦ 6 6 ἸΏΔΥ 866. [86 ἱἰϊηρογίαποθ οὐ Ὗ υῦ4] ΟΥ ἱοἴϑηη Δρρ] θὰ ἴο 1} 
ϑογρίυγοθβ; ἴογ, α9 Βίϑῃορ ΜίΙάάϊοθίοπ 88 οὐβογνυϑά, "ἐξ ὦ ἐδδ οπῖψ δαγΥίοῦ ἐδαὶ οὐ 

εἰν δ6 ορροϑοά ἰο ἤδγόεν απὰ 8ολέθηι." 



6. ξ" ΕΣ. ὅτ. . . 
ε΄. . .. 
οἰβονῃ. 
οι ρ δί. 
οαυΐϊν. ἴο, ΖΞ 
68Ρ.. ΘΒΡ66. 
οἴγῃ. .. 
ΟΧΡΓ. . - ἐν ίαε. 
ἢρ.. .. 
ΟΣ 
ἴτ. . .. 

ΓΠΙΒΊΤ ΟΕ ΑΒΒΒΕΥΙΑΤΙΟΝΒ. 

δΟβοϊυίο, δΌβοϊυ 6] γ. αὖ80]. . . .. 
Δϑδίσ.. . . δρδίγδοι. 
806.. Δ0(Ὸ8 . δ0σι ΒΔ |Υ6. 
δοί.. . . δεῖϊνο, δον}. 
ὧς . δι ]δοίνο. 

. δάνοτθ. 
8]... . 8110]. 
ΔῊ ἢ. . Δη ἢ 688. 
80... . δοιίδί. 
ΑΡοον. . ἈΡοσΙγρδᾶ. 
πἰνα ἰ . δροάοβῖϑ. 

Βι4]4. [4] 466. 
ΟΪαβ8... . ΑἸ] βϑίοβ, ΟἸ]αββίοβδὶ. 
ςοβῆ. . - . σορτιδῖθ. 
ςοἰΪθοῖ, . . οΟἸ]οοινο]ν. 
ΘΟΙΏΡ. . .- .. - ΘΟΙΏΡΆΓΙΟ. 

᾿ ΘΟΙΏΡ. . . σΟΙΩΡΟΒἰοη. 
ΘΟΤΏΡΔΓ. ον ΘΟΙΒΡΑΓΔΙ͂ΨΘΟ. 
ΘΟΏΘΥ. . . .. ὁ Θομογοῖίο. 
0,864. - . ΘΟΠΒΕΔΌΘΠΙΪΥ. 
ΠΟΏΒΙΓ. . οοπδίγιοί(ίοῃ, οοηῃϑίσιθά, 
οοηΐν,. . οοῃίτδοίοα, 
ἀκ. . . ἀδνο. 
ἀοΐοοει.. οὐὺς ἀοξοοῖίνο. 
ἀοιΟΒΥ. . . ἀδιηοηδβίγαιναο. 
46Ρ. . - . ἀδροηοηῖ. 
ἀϊιηΐη.. . . ἀἰμηϊπυϊίνο. 

ΘΧΘΙΙΡΙΪ ται. 
. Θαἰ 018. 
. ΟΙΒον ΘΓ. 
. ΘΙΩΡ δἰ ΐο4]]ν. 
.« Θαυϊ να] θηὶ ἴο. 
: ἀρρλυε να 
. Εγ0 δ 
: εχρεοωον, 
. δυΐαγο. 
ἢχυγαίνο]γ. 

. ΓΟ] νην, [0] ογοά. 
ἔτο : . . δοῃ,. 

ἔτθα. . . ᾿τοηυθηΐ, ἔγοα ΠΕ. 
206. - . . Β6ηλνο. 
ΦΘΏΘΣ.. . ΚΘΏΘΓΑΙΪΥ. 
σον. . ... . βονδυηθα, ρονουηίην. 

2ο8. . . 

. Ο,Χατοοῖς. 
. ἰὰ οϑί, 
. ἰάθη φυοά. 
. ἰδιάθτα. 
. ἰάθη. 
. ΩΡ ΟΥΔΕΥΘ. 

ἰτηροτίδεϊ. 
. ἱπῃρουβοηδὶ. 
. ᾿ρ]16ἀ. 

ἐπ] σδίίοη. 
. ἴῃ Ἰοοο. 
. ἰῃ νοῦθ. 

᾿πάἀθο 8016. 
ἰπάϊοδίλνθ. 

. ἱπηϊίο. 
. Ἰηςοδηβῖνο. 
. ἸΠΈΣΒΗΒΙ ΘΟ. 
. Φοβορῇιυβ. 
καὶ τὰ λοιπά. 

. Κιπαγοά. 

. [αΑϊη. 

. ᾿δἴοσ. 
ΤιΟΧΙ σορτΆρἤ 8. 

. Ἰϊποταῖ]γ. 
ἷῃ ]οσο. 
τα ΔΡΟΣΙΆ ]Π]Υ. 

. Τ ΘΙ ΔΙ 6818. 
. ΤΩΘΙΟΠΥΤΏΥ. 
. ΤΩ 144]6. 
. Νὸν Τοβίδιηθηΐ. 
. ὨΟρΔΕΥΘΙΥ. 
. ὨΘΌΓΘΡ. 

. ΟΙὰ Τορίδιηθῃῖ. 

. ΟὈΒοΪ]οῖθ. 
ΟΟΟΌΤΒ, ΟΟΟΌΣΤΙΗΡ. 

. οἴθη, 

. Οῃομηδίοροίδ. 

. Ὀρροβϑά. 

. οΟρίδνθ. 

. ΟΥ̓ ΪηΔ]. 

. ῬΑγΓοἱρ]6. 

. Ῥαδϑῖνο. 

. Ῥοκίθοι. 



ΧΙ] ΑΒΒΕΕΥΨΙΑΤΙΟΝΒ. . 

ΡΟΥΡἢγ. . «0. ΡΟΙΡΠΓαβίβ. ϑουρί. . . . . δοειευχαί. 
ΡΟΙ8. .. .. .« « Ροΐδβοῃ. δορί. . . .- « ϑιερίυδρίηϊ. 
ΡὮΓ. - . «Οὐ ΡὮΓΑΒΟ, ΡὮΓΑ868. 866ᾳ. . . . - ΒΘαΙΘΗΓθ18. 
ῬὮγ8. . .« .« « ΡΒγΒίολγ. βίση!.. , . . Ββἰχῃ1Ε685, δ ψη βοδίίοι. 
Ρ].. Ρίυσ. . . . ΡΙ[Ω]. δ 0]. . . . - ΒΙ}Ρ]γ. ᾿ 
ῬΙθομδβϑί. . . . ψῬ᾽θομδβίοβ]]γ. δβἷῃρ. ...0Θ.. βίηρυϊΐατ. 
Ροοί. . . .- Ροριείοθ!]ν. ΒρΡ66. . . . - ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ, 
Ῥοβδβθθθ.0. . . - ΡοΟΒβΒθβϑβῖνο. 86. . .0.0ὖ.ὖὖς Βραθθηΐο. 
ΡΓΙΘΡ. .- .- - . Ρτιοροβιίοῃ. 8.0). . . . . Βυδ)]υηοίϊνο. 
ΡΓεΒ. . «0. . ΡγοΒοηΐ. Βυ δῖ. . . . . 8ιδἰδηίζίνο. 
ΡΓοῖ. .. . «0 « Ῥγτοίογιίο. ΒΌΡΘΙΪ.. . . - Βυροιϊαιίνο. 
ΡΙΐα. . . . « ῬΓΠΏΔΠΪΥ. ΒΥΤῊ Ὁ... ΒΥτ 0]. . ΒΥτΩ Ὀ0]1ς68}]γ. 
ΡῬΙΟΌ. . - «0 « ΒΙΌΟΌΔΒ])γΥ. ΒΥ. . . .- . Βγδοορο. 
ΡΙοΏ. . «0. . Ῥοβουῃ. ΒΥΠΘοὦ. . . - ΒΥΠΘΟΘΟΟὮΘ. 
ΡΙῸΡ. .« . . . ῬΙΌροΪ. 88... . .. χαηδίενο. 
ᾳ. ἃ. . . . - 4υδβὶ ἀ1688. ἰοχί, τος... . Τεχίι8 ΤΟΟΘΡ(ΌΒ. 
τοῦ. . .0ῦΘ.0ῦϑ. Τοίογθῃορ. Ὡπάριβί. . . . πάογβιοοά, 
τοῆ;, τοῖοχ. . . τοῆοχίνο. ν. (1). . .. ἴῃ γοοθ. 
8. . . .. 886. ὍΟ. ....ϑ «0. ΨΕΙΒΕ. 
ΒΕΡΡΐΒ8. . . «0. - Βθρ  851126. νυν. . . . . νοι. 
86.. 861}. . , . 80 οοῖ. ᾿ ἯΠ,. Ὁ Ὁ . .0Ὸ ᾿. στο. 



ΘσΒΕΕΚ ΑΝῸ ἘΝΟΙΙΒΗ ΠΕΧΙΟΟΝ 

ῸΣ ΤῊΣ 

ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΈῈΝΤ. 

ΑΒΑ 

᾿Αβᾶρὴ-, ἕος, ὃ, ἡ, 84]. (α, βάρος.) 
Ῥτορ. ποέ ἤϑαυν. 8 Αὐἱδῖοί. ἀ6 Οαϊο ἱ. 
τὸ ἀβ. σῶμα, δηὰ μος. Ὠία]. Μοτί. χ. ὅ, 
ἄμεινον ἀβαρῆ εἶναι, " Ἰρδὶ οὗὨ δοάγ, ποί 
Ἰγίηρ ἈΘΑΥΥ ΟἿ ΔΗΥ οπθ.7 [ἡ Ν. Τ΄ πηοί. 
ποί δυγαἀδηβοηιδ, οὐ οδαγσοαδῖε, 2 Οὐτ. χὶ. 9. 
᾿Αββᾶ, ἱπάροϊ. (ΟΒα]466,) μέλον. ΜΚ. 

Χῖν. 86. 
ἼΛβνσσος, οὐ, ἡ, (α, βύσσος, οΥ 

βυύσο, ΡΙῸΡ. δῇ δάΐ.., )ὸ Σ δεῖ ἴῃ 
. Τ᾿ υδοᾶ 5801 0ϑἰΔΏ Π 6 }}7 ἩΣΓ [09 τίς] 6 

ἡ, ἴο ἀεποίο " [Π9 τϑοϑρίβο]θ οὗ ἰμ6 ἀεαά," 
ΟἸμΥ σοπογαϊίν, ἃ8 Ἐοτῃ. Χ. 7: (80 4180 
Ῥβ. Ιχχὶ. 20. εν. 26.) οὐ 8ροοίαζίῳ, τιὰταθ 
[μαι ρατί οὗ Ηδάεβ ({π6 υπάον- του] ὰ) ἴῃ 
ὙἘ1ΘᾺ (86 800]8 οὗὨ [86 νἱοϊκοὰ δτὸ μ6]ά ἴῃ 
ΟἰΘΙΏΔ] Ρ υυχοῦι (ςοττεβροηϊηρ ἴο ἴῃ 6 
ΟἸαββῖοδὶ Ζαγίαγμβθ, α]]υάοα ἴο ἴῃ 2 Ροί. 
11. 4.) 1ὰ. νἱῖ, 8]. Βν, ἰχ. 1. 80 Ἀσία 
ΤΒοτῖῶ αὶ 82, ἡ ἄβυσσος τοῦ Ταρτάρον. 
᾿Αγαθοεργέω, ἴ. ήσω, (ἀγαθὸς ἃς 

ἔργον.) ἴῃ ΟἾα88. ἐο ἄο τὐοἶΐ, οΥ , αοί 
ὍΜ10᾽ ἃ ϑουυ πιρῆς δαΐ ἰη (06 Ν. Τ. 

ἐο ἀο φοοά το οἴδιοτβ, ϑυγζογηι δοποβοοπέ 
αοἴϊοηδ, 1 Τίτη, γἱ. 18, Οὐμαρ. 68]. νἱ. 10. 
᾿Αγαθοποιέω, ἴ. ήσω, (ἀγαθὸς ἄχ] ἀ 

“ποιέω,) 1. ἰο ἀο ἕο οἶλογβ, Εἰ ΠοΣ 
8030].. 85 ΜῈ, 1], 4, 1... νἱ. 9, 36. 
χίν, 17, ΟΥ σἱτἢ 866. οὗὨἨ ροίβοῃ, Αοίβ ντἱ, 

», 8πα Βοτηῃθίσηοθβ ἰῃ ὅιερί.---Ἴ1, ἐο (0 
τοοῖϊ, ααἰ υἱγίμοιῖψ, 4050]. 1 Ῥεΐ. ᾿ϊ. 1δ, 20, 
1. 6,17. 8 ΦοΒη 11], ΟἸαββ. ἀγαθὸν ποιέω. 
, ᾿Αγαθοποιΐα, ας, ἡ, τοοϊϊ-ἀοίησ, τοῦ- 
Ἰηρ' ΥἱγΓιυ00.5]Υ. 1 Ροί, ἦν. 9. 
᾿Αγαθοποιὸς, οὔ, ὁ, ἡ, δα]. ἴῃ (]888. 

δοπεβοοπέ, αρὶ ἴο ἀο φοοᾶ: ἰῃ Ν. Ἐ. ὑργίσῆΐξ, 
δοῦπρ στρογ, 1 Ῥεῖ. ᾿ὶ. 14. 

᾿Αγ αθὸς, ἡ, ὃν, οἀ]. ῥτορ. σοοά, εἰμεν 
νοῦ τῆ, πόδα ἐδέησε, ἐβειοὰ Ὧν 186 Ν᾽ ΟΥ 88 

ΘΥΘΟΉΒ, " ΟΧΟΘ] ἸῺ ἴῃ ΔῺΥ ΔΕ γ᾽ 

Αεἰ8 |.ᾺΚ 

ΑΓΑ 

ΟΓ ὁ ΟΧΡΟΙΐ ἴῃ ΒΥ ατί.᾿ ἴη Ν. Τ' Ι, δχοοὶ- 
ἰοηΐ, αἀἰρέϊησωΐβῆθα, ἢ , Μαῖῖ. οὗ "6,908 
χὶσχ. 16. ΜΚ. χ. 17, ᾿ ἴλι. χυἹἱ. 18, 2 
οὗἉ ἐλέησε, [κπι. χ. 42. Ζοιη 1. 47. 2 ΤΉ. ἰ. 
10.:--ΠΠ σοοα ΔΌΒΟ] υὔο]γ, οἰ ΤΠ ΘΓ Ἷἢ Οπαγδοῖον 
δηὰ ἀἰβροβίοη, ΟΥ ἴῃ αυδ)λγ, ]) οὗ ρο- 
8Β0η8, ὠργίρἠηξ, οἰτίωοιδ, αῖϊ. ν. 4δ. χιϊ. 
8δ, ὃς οἵϊ. 2) οὗ ἐμίηρο, οἶμον ἱπ 8 μῆνοιοαὶ 
Β6Π80, 89 Μαίί. νἱὶ. 17, 18, 1.0. γἱϊ. 8, οΣ 
8 πιοταΐ, (νἰτίυου.) υ. νἱ δ. 1δ, Βομι. νἱὶ. 
12, 2 ΤᾺ. ἰϊ. 17, ἔοι. χὶϊ, 2, ἃ οὔ. [π 
Αςἰϑ χχίϊ. 1, συνείδησις ἀγαθὴ τηθδη5 
“ ξοηΒοϊΪΟυΒη 688 οὗ τοοϊ 4 6.᾽ 88 ἴη Ἦ 184. 
ψἱ}.19, ψυχὴ ἀγὲ---1Π1. ἴῃ πουΐοσ, τὸ ἀγα- 
θὸν, υϑοὰ Ββυδδίδη νοὶ ἴος ἀγαθότης, 
Μεῖι. χἰϊ. 84, δι οἶἶι.---ΠΥ7. γοοὰ ἴῃ τοΐοσ- 
ΘΩ06 ἴο 18 ἐπ ΟἹ ΟἸΠΟΓΒ, ἷἱ. 6. " θ6Ώ6- 
βοί4],᾽ 1) οὗἨ ρογϑοηδ, " Ὀοπθβοορηϊ, Μαίι. 
Χχ. 1ὅ. οι. ν. 7. 1 ΤᾺ. (11. 6. Τίς. 11, δ. 
1 Ῥοῦ. 1ϊ. 18. ϑεορί. δὲ Ο1α88. 2) οὗἉ ἐλέηρε 
“Βοη βοίαὶ," 86. Μαιῖ. νῇξ. 11]. 418. 1. 17, ὅς 
οὗ. Ηδρτθ ἴοο, [ῃ9 πϑυΐϊοῦ τὸ ἀγαθὸν ἰ8 
οἴῃ δορὰ Βυ δίδη νον πῃ [86 Β6Ώθ0 δέπ6- 

ΟΥ̓ ἰη9.--Ν. . ἴῃ τοβϑρϑοί ἴο ἰΐ5 
ΘΧἘΣΙΑταίζηρ οθοϊ θὲ {πὸ ταϊηὰ, 1 Ῥοί, ἱΪ1. 
10, ἡμέρας ἀγ. ῬΒ. χχχὶν. 12. ἑορτὰς 
Ὑ. Ζοοῆ. νυἱϊ. 15. Απὰ 8ὸ ἔοπι. χ. 1ὅ, 

εἰ 8].. τὰ ἀγαθὰ, ἴῃ [80 Βθη80 ᾿ηΌθρϑγοιδ, 
Ὁγίμπαξέ. 

᾿Αγαθωσύνη, ἡς, ἡ, (ἴοχ ἀγαθοσύνη, 
ἴῃ ΟἸα88. ἀγαθότης, οὐ ΤΑΙΠΟΓ χρηστό- 
της.) 1. ἰηινϊπεῖο 688 οἵ ἀϊδβροβί οι 
884 οἸΠδυδοίου, ὥψ, υἱγέμο, Ἐοτη. χν. 
14, ΤΉΝΕ ν.9. 2 τὴ: '. 11.---Ἰ|. Ἀΐα τα δι 
ἰπ 18 οἴἴθοίβ ὁΒ οἰβουβ, δοφϑβοθηθο. ΟΥ͂. 
22, δηὰ ϑορί, ᾿ ' 
᾿Αγαλλίασις, εως, ἡ, οὶ ἔδιιδά ἰπ 

ΟἸακ58., δαΐ οὔξθη οδο. ἴῺ ϑορί.. ἤογ ἐχμέία- 
ἐΐοη, ὀχιϊίηρ αἀοίἐρἠξ, γεδιοϊΐῳ ; ἵκλ Ν. Τ΄. 

ἊΝ αν εἰ ἢ. 46, Ζυάς 94. φίαάποιο, Τα... Ἰά, 44. 
ἩΦ}. !.. 9, ἐλΡΟν ἀγαλλιοσεαε 8. ἃ 



ΑΓΑ 

ῬὮΓΑ8Θ ΘΙ] δ ἷς8} οὗ [6 Ὠἰρίνθβί ΠΟΠΟΌΓ, 
ὙΠ Δ]] βίοι ἴο [Π6 σΟΘΕΪῪ 01} συ ἱ τ  ]οἢ 
ἴανουτοα συθδίβ ΟΓΘ δηοἰηἰθὰ δἱ [εαβίϑ. 
᾿Αγαλλιάω, ἴ,α. ἰ. 47. εἸβεν γα 

ἀγαλλιάομαι, ᾿ἰ56} ποὺ ουπὰ ἴῃ Ο]488., 
θα ἔγθφυθης ἰῃ ϑαρί.. δῃὰ ιιβεὰ οὗἁ ̓ ογ 88 
ΟΧΡτοδϑϑα ἴῃ ἀδποίηρ δηα δἰ πρίηρ, [πὶ Ν. Τ. 
1) δἰΡῚῪ δηὰ δὐ80]., ἐο δαί, γο)οὺ 
στοαΐίῃ, ἴα χ, 21. Λεἰβ ἰϊ. 26, ἠγαλλιά- 
σατο ἡ γλῶσσά μου, ἱ. 6. "1 το]οϊοοά ἴῃ 
νογάθ, βαηρ δἰουᾶ.᾽ 8.0 χαίρειν καὶ ἀγ., 
ΘΙ ρ δῦ. ἐο το)οῖοῦ ὁαοοοαϊησίν, Μαἴι. ν. 12. 
2) ΜΓ ἃ ποὰη οὗ (Π6 588π16 ϑβίψηΐξ, ἴῃ 
Δάν Ὀἷα] βϑῶβο, } Ῥοῖ. ἷ. 8. ἀγ. χαρᾷ 
ἀνεκλ.. " γὸ ἔδο] υπυςογαῦϊ [ογ.᾽ 8) [ο]- 
Ἰοποὰ ὉΥ ἕνα ψἱἢ 800]., Φοιπ νἱῖϊ, δ, 
ἦγαλ. ἵνα ἴδῃ, " τοϊοϊεοἀ [ῃαῦ 6 Βῃοι)]ὰ 
866, Γαὐοϊοθαὰ ἴο 8606. 4) (0]]. Ὁγ ἐπὶ νἱἢ 
ἀαῖ.. 85 [,ὰ. ἰ. 47 : οὐ ἐν ψἱἢ ἀδι., Φοδη ν. 
90, ὙὮΘΓΙΘ ἃ βίρ]6 ἀαί. τηϊρσιΐ δἰδῃά. 
Ἄγαμος, ου, ὁ, ἡ. αἀ]. οοὐἰοῦς, εποίο, 

ἀβεο δέκ σρα θεν ] σον, νἱΐ. 89, 84. οἱ 
νἱάον θά, ἰδ. νοῦ. 8, 1]. ΟἾἸ888. ΟἿ] ἰῃ 
ἴόστηθῦ 8686. 

᾿Αγανακτέω, ἴ. ήσω, (ἄγαν ἃ 
ἄχθος.) ρῥτορ. ἐο ὕγεοὶ »ραΐπ, ὙΒΟΘΙΠοΥ 
ἴῃ ὈΟΑΥ͂ οΥ τηϊπὰ, ἐο δδ μαΐπρα, οὐ ἐπαΐρ- 
μπαπί, ἴ. σοηθῦ. δηά δ0380]., Μαίι. χχὶ. 18. 
χχυϊ. 8. ΜΚ. χ. 14. 1,ι. ΧΙΪ. 14. ὅς Ο]488. 
οἴϊοη.---Ἴ1. Ὁγ ̓ Ω}].. ἐο οοπιρίαΐῃ ογ᾽ 0}. ὉῪ 
περὶ «ἱϊῃ ρθη., Μαῖὶ, χχ. 24. ΜΚ. χ. 4], 
Δηα ΟἸα88. 
᾿Αγανάκτησις, εως, ἡ, Ἰἰϊ. ραΐη, δηὰ 

τηοί. ἑπαϊσπαίίοπ, 2 Οον. νἱῖ. 1], ἀγανάκ- 
τησιν κατειργάσατο. 80 ἸΤμυογά, 1Ϊ, 
41, 8, ἀγανάκτησιν ἔχει. 
᾿Αγαπάω, ἴ. ἥήσω, (8801. ὅς ἰγΔΠ8.) 

ἐο ἴουο, γεσαγαὰ ἰδῆ ἰουθ, αἰδοϊζοη, οΥ 
γτεβρεοῦ: {86 Κη οὐ ἄορτϑο νδυγίηρ τ 
1π6 σοπίοχί, οὈ͵θαῖ, ΟΥ οἰτουτηϑίδηοοβ, 
85 5814 οὗ ΡΕΒΒΟΝΒ, ἐο γεσαγα ιοἱδῇ, 8ἰ 
εὔεοίτοπ, Τμλι. νἱϊ. 42, Φοδη 111. 85. Ερῃ. 
᾿ϊ,4. σπορ ρετῇ. ἀμ Ρ858. ἠγαπημένος, 
δεϊουοα, (ο]. 111. 12. οἱ 4]. ἴπ Ἐρῇ. 1.6, ὁ 
ἦγ. ἴδ ἃ {Π16Ὸ οὗ οἷν Ἰμογὰ, ἴκ6 ὁ ἠλειμ- 
μένος, ρφΡυϊ ὉΥῚ Ααυϊΐὰ ἴοῦ ὁ Χριστός. 
ϑοτηοίϊπο8 (848 ἰὴ Μαῖί. υἱ. 24, χχίϊ. 87, ὅς 
οὔϊθη}) ἱπιρ  γἱηρ, 88 τοίθττεὰ ἰὸ βιμρογίοτϑ, 
ΒΟ ἀυι]ηθ88 δηὰ βάθ Ὑ οὗὨ δβουνῖΐοθ, 
ὙΠΘΥΘ ΔΗΥ͂ 8 ἀνθ: (ΠθποΘ οἱ ἀγαπῶντες 
τὸν Κύριον, " ἴπο Δ: {Π{ὑ] [Ο]]Ο 6.5 οὗἉ [ἢ 6 
1μοτὰ,᾽ Ερῆ. νἱ. 24. 1.4. ἱ. 12. 11. ὅ. ϑερῖ. 
Εχ. χχ. 6. Ὠσδαΐί. ν. 10.) 88 τοίοττοὰ ἰοὸ 
ΒΉ ΠΌΤΕ, ἕλνουσ δηά ροοᾶ-ν}}}, ΜΚ. χ. 
21. 1λι. νἱἱ. ὅ. Φοδη χ. 17; οὕ, 88 τοβαγὰβ 
ον )οἰἰοιυ-ογοαξω»Ὲ8 ἴῃ σϑῃογ., Ὀοτῃ Ὀθπονο- 
Ἰοῆσο δπά Ὀθηθἤοσεποο, 6Χ. ὕτ. ἀγαπᾶν 
τὸν πλησίον, τοὺς ἐχθροὺς, ἄς. Μαῖί. ν. 
483, 5644. χίχ. 19. [.ι. νἱ. 82. 4]. “1π 1Π086 
Ῥββαροβ (δὰ 4180 ἴῃ 2 ὅν. χίϊ. 1ὅ, εἰ καὶ 
περ. ὑμᾶς ἀγαπῶν, ἧττον ἀγαπῶμαι) 
186 οβξεε(8 οὗ δέπανοίθησα ἴῃ δοεποβέέπρ {16 

2 ΑΓΓ 

ἀγ. τὴν πρωτοκαθεδρίαν. Φοῖη ἢ. 19. 
ἩϑΘὉ. !. 9. 1 Φοδη ἰ!. 15. 205. Απΐ. Υἱ}}. 1,6. 
δῃα (888. Α]80, ὉΥ δηιεἰραιίοῃ, 85 2 ΤΊη. 
ἵν. 8, ἀγαπ. τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 
Ἦδποδ {Π6 ρΡἰνγαβ οὐκ ἀγ., ποέ ἰο ἰἶΐζε οὐ 
δδ ουπέεηξ τοΐἐδ ΔῊ τπΐηρ, 88 ἤοαι. Οα. φ: 
289, ἀπά οὔϊδη ἴῃ 1μυοΐίδη : δῃά, ὃγ ἰπρ].. 
ἐο εἰἰσἠξ, 8εὲ αὐ ποιισἧΐξ, σοπέοπιῃ. λον. χὶϊ. 
11], οὐκ ἀγ. τὴν ψυχὴν αὐτῶν. 80 Ατίοτα. 
'ϊ. 20, μεγάλων ἐφιέμενοι, καὶ τὸ προσ- 
τυχὸν οὐκ ἀγαπῶντες.---ΠΠ]. ἰο ἰοῦα δεέ- 
ἐογ, ἕο ργεΐδυ, Μαῖϊ. νἱ. 24. Φομῃ χὶϊ!- 
28. Βοπ,. ἰχ. 1. 
᾿Αγάπη, ης. ἡ, ἴουο, ἱ. 6. αοοϊίοπδίθ 

τοραγὰ, 1. ζϑῆεγ., 88 βαϊὰ οὗ ἼΠ6" ; ὙδΥγηρ,, 
οὗ οουγ86, ἴῃ πδίυσγο δηὰ ἀοργθο ὙΠ 186 
οδ]οοῖ, τοίδγοποθ, ὅζο.. 8π4 δοιμδιπη68 [0]]. 
ὉΥ εἰς δηὰ δῃ δες., ΟΥ ἐν δῃὰ 8 ἀαῖ. οὗ Ρ6Γ- 
800ῃ, ἴο τηδῖῖς [π6 Τοίργθηςθ.--1]. 88 βαϊὰ 
οὗ αον, οὐ ΟἬΒΙΞῚ. 1) ϑωδλεοίἑοεῖψ, οΥ 
αοἰτοοίῳ, ΑΒ ἀδηοιης {πΠ6 ον οὗ ἀοὰ οὐ 
Ομ βι ἰοτναγάβ ΟἸ τἰβεϊδηβ : 2) οὐγεείίτείῳ, 
ΟΥ̓ ἱρεῖψ, ἀδποιῖίηρ {Παῦ Ἰονο οὗἔὨ νοι 
οί, οἱ ΟἸτῖβῖ, 18 τὴς οὐγαξ ἰπ τῃ6 Πεαγῖβ 
οὔ σας ΟἸ τἰβιϊδηβ.--. [11]. ΌὉγ ταοίομ., (88 ἷτι 
[ὴ6 οαϑὸ οὗ [ῃ6 ΟἾ488. ἔρανος, 8 ρῖο-πῖο, 
ἔτ, ἔρος ἔρως.) Ἰἴν. α ἡ ἱοπάϊν 7δαεί, τλ 6 
εΠεεί οὐ φτοοῦ οἵ Ἰονβ, ἴῃ ἴΠπ| ὑσποῆξ Ἄοοη- 
ἔεττεὰ οπ ἴπ οὐὔ]εςεῖ, ΕΡΆ, ἱ. 15, 11]. 19,8]. 
Ηδποθ πὶ [86 ρίυταὶ ἰτ ἀοποίοθ, αἱ 49 
12, αηὰ 2 Ροί. 11. 18, 'ηῃ Μ58.. τπο86 Ρυδ]ῖς 
ἀρ ον πιθαΐδ, (αἸϊυδεὰ ἴο Αςίϑ ἰϊ. 42, 46. 
νἱ, 2, 1. Οον. χὶ. 17---84,}) ργονϊ δά οὨοΗ͂γ 
ΌὈΥ 06 Υἱοἢ ΘΓ τη ΘΠ Ό6Ι8 Οὗ 8 σοηρταρδίίοῃ, 
δαΐ σοτηπηοῇ ο΄ ἃ}}: δηὰ οὗἩ ψῇῃΐοἢ ρον ἢ 8 
τ ορδον δ {πὸ τϑϑ 6} Ὑετθ βεπὶ ἴὸ [Π9 
δίοἷκ οὐ δυβϑηῦ τθι Ὀ6 ΓΒ. ᾿ 
᾿Αγαπητὸς, ἡ, ὃν, κα]. ἀδξατῖν δοϊουοιῖ, 

ἄδαγ. ἴπ Ν. Τὶ βαϊά (τθοη ἀρρ] θὰ ἴο 
πιαΏ) ΟἿΪΥ οὗἩ ΟἸ γ᾽ βιυϊδῃβ, 88 υπ] θὰ σπῖτι 
Εαοά, οΥ δδεῖι οἵου, 'π {π6 Ὀοπάβ οὗ Βοῖὶν 
«αθδοϊίΐοη, ΟΥ [αἱ ἀπά Ἰονθ, Αοίβ χν. 28, 
8]. ὙΠ πη ἀρρ] θα ἴἰο ΟἸ τίβί, ἰζ βἰψηΐβοθ 
οπῖψ, Ηδ θεΐηρ οδ]] θὰ “ [Π6 οη] Ἡ οὗ 
Οοά, 85. (πὸ οὐ]εεῖ οὗ Ηΐβ Ρδευ}αῦ Ἰονο, 
Μαῖι. 11). 17, οἱ αἱ. 

᾿Αγ γγαρεύω, ἢ. εὔσω, ῬτοΡ. ἴο βεπα Ὁ 
απ ἄγγαρος, οΥὁ Ῥυ]1ο σου 6 Γ: 0 πᾶ 
ΔΟΙ ΠΟΥ Υ ἴο Ῥτδθδ ἰηΐο {Π6 βουνίςθ οὗ [6 
ϑῖδιθ τῇθῃ, ἤΟΓΒΕΒ, ΒΏ108, ΟΥ̓́ΝΝ ΠαΙΘΥΟΓ 6156 
τηἰ χη βοῦν ἴο Ἐχρθα 9 ἢἷ8 Ἰουτηου. Ηθησθ 
[16 ποτὰ ἐπι ἴο τη ΘΔ} “ ῬΓ688 ἰπίο Βθυυΐοθ, 
ῸΓ ἃ ἸΟΌΤΠΘΥ,, ἴῃ [ἢ6 πιαπηοῦ' οὗ ἃ ἄγγα- 
ρος. ἴπ {1118 Βοη86 ἴῃ νϑγὺ ἰβ 4180 ἰουπὰ ἴῃ 
δ οβερὶι. Α. χὶϑ. 2, 8, κελεύω μὴ ἀγγα- 
ρεύεσθαι τὰ τῶν ᾿Ιουδαίων ὑποζύγιᾳ. 
ἴῃ Ν. Τ. 1 δἰ ῊΡῚΥ τηϑϑηβ, ἢρ., ἰο οοηερίϊ 
ΔΩΥ ΡΘΙΒΟῚ ἰ0 ΔΟΟΘΟΙΏΡΑΠΥ Ο0Π6 ΟἿ 8 ᾿οιΐἥν 
ΠΟΥ͂, Ναϊι. ν. 4], οὐ ἐο οσοπιροὶ σΘΏΘΥΆ]Υ, 
Μαῖι. χχνὶ!. 82. ΜΚ. χυ. 2]. 
᾿Αγγεῖον, ου, τὸ, (ἀϊπλη. οτα ἄγ- 

γος.) α . μέθησῖ, Νίαϊι, ΧΙ, 48. χχγν. 
οδ]οςί οὔ Ἰονε ᾶτὸ Ἔχργεββεὰ.--- "1. 88 βαϊὰ οἵ ] 4- ϑερί. δῃὰ Ο]αββ. 
ΤΗ͂ΙΝΟΒ, ἐο ἐϊκο, ἰαζὸ ἀεί Ἰρἠέ πη, 1,α. χὶ, 48, ᾿Αγγελία, ας, ἧ, ῬΓῸΡ. α »ιοθβαρέ, 1. ὁ. 



ΑΤΡ' 
γπιδῖῦδ. ὈΤΟΌΡὮ [0 ΒΥ ΟΠ6,---οΥ, ἤθη βοηὶ 
ἔτοια 8 ΒΌ ρϑυῖοῦ ἴο δὴ ἰηΐογίοι, ἴῃ 68 αἱγοοίέοῃ 
ΟΣ ΟΥΟΥ {πᾶὶ τὴν θ6 ἱπηρ]οὰ {Πογοίῃ. 
ἴῃ Ν. Τ, ἃ »νθοθρέ, οὐ ἀοοίγίπο, ῃτοταυ]- 
6 ἴῃ [Π6 πδη)ὸ οὗὨἨ ΔΠΥ οπο, 1 720})η ἢ. 

1. 1, ὅ. (πη δι, Εἀά.} ϑδρι, Ῥχον. χίὶ. 95. 
Ἄγγελος, ου, ὁ, (ἔτοπι ἀγγέλλω, ἰο 

δοῃα,) Ϊ ἃ δμηιαΉ τα ββθηροῦ, [Πξ. ὍΠ6 βθηϊ" 
ἔγοτη τῇδῃ [0 τηδῃ ἰπ ΟΥΘΓ ἰ0 ΔΏΠΟΙΠΟΘ ΟΥ 
ἴσχδῃβδοῖ δὴΥ {Ππἰηρ, Μαῖι. χὶ. 10. 1μτ|. νἱῖ. 94. 
ἷχ. δ2, οἱ ἃ]. : βοιῃθίπηθβ ἴο θαρίογε ΔΩΥ 
Τϊηρ, 88. 1 Οοσ. χὶ. 10..--11. 8. οοἰοϑίξαὶ 
ΤΩΘΒΘΘΏΡΟΡ (αησεὶ) ἴτοτῃ αοἀ ἰο πιδπ, δηὰ 
ἴῃ δουρίυτο ἃ ογοαϊθα ἱπιθ]σοης Βεΐηρ, 
ΒΌΡΟΙΙΟΥ (0 πηδη, πῆιοίμος σοσά, 88 Μαῖί. 
ΧΧΙΥ. 86. οἱ βωρίββ.. οὐ ουΐΐ δβ Μαΐι, χχν. 
4]. Βοιη. υἱῖ!. 88, οἱ 8]. 
ΓΑΥ ες ῥτορ. ἱπηροταῖ. οἵ ἄγω, θυΐ, ἰῃ 86, 

8. ῬΑΓΙΪΟ]6 οὗἩἨ ὀχμονγίαιομ οὐ ἱποϊξθτηθηὶ, 
«8. ἵν. 18. ν᾿ 1. 

᾿Αγέλη, ἡς, ἡ,Α λογαὰ οὗ δεαϑίβ, πϑοὰ 
ἴῃ Ν. Τ. οη]γ οὗ βυῖπο, Μαίξ. νυ]. 80, οἱ αἱ, 
᾿Αγενεαλόγητος, ου, ὃ, ἡ, 84]. (α, 

γενεαλογέω) ιοἱξλοιιέ σεποαίοσψ, τυΐοξβο αἀ6- 
δοεηΐ ἐδ μπἰηοιση, ἨΘὉ. Υἱ!. 8, 5α ἃ οὗ Με] δ ,- 
δοάθο, 88 δοίης ἃ ριυϊδϑὶ ποῖ ὃγ στ φῃΐ οὔ βαςϑυ- 
ἀοία] ἀδβοθηῖ, δὰ: ὈΥ 186 σίθοο οὗ αὐά. 

᾿Αγενὴς, ἕος, ὁ, ἡ, αἀ].(α, γένος, ΡὕΤοΡ. 
«τοἰξλοιιξ ἀποοείογο, (αἱ ΝΣ ἴγϑοθα}] 6 ,ἀβόνν 
δηα, ὈῪ ἱπῃρ]!οατίοῃ, ἑσποῦία, 88 ορροβεὰ ἴο 
εὐγενὴς, 1 Οὐογ. ἱ. 28. Ρ]υΐϊ, Ῥοχίοϊ. 94. 
᾿Αγιάζω, ἔ, άσω, (ἅγιος, νἘ. 866, 

8 ἴδστη ρθουν ἰο ϑερί. δῃά Ν, Τὶ. μὴ 
ΤῊΘΔΗΪΠΡ ΘΏΘΓ, 0 γΌΠΩΟΡ ἅγιον, Ἰ. ἰο 
ΜΑΚῈ ΟἾΈΑΝ, ]) ρῥτορ. ἐο οἰδαπβϑε, Ἠδῦ. 
ἷχ, 18. 2) τηϑίδρῃ., ἰο τεμάδυ οἴθαπ, ἱπ μ 
ΤΏΟΓΆ] Β6Π86, ἴ0 ϑβαποίἑ, τη, χν. 16. 
1 Οον. νἱ. 11. ἘρᾷΒ. νυ. 26, οἱ α]. Ηδξποο 
ἡγιασμένοι, 88 ἀεποίίησ “ἐποβο δαὶ ὅτ 
δ: ΟΠ 6α,᾿ ἰτὰθ ΟἸνἸβίίαπ8, Αοἰβ χχ. 82, 
Χχυΐ!. 18. Ιῃ 1 Ὅον. νἱΐ. 14, ἡγίασται 
ΤΘΔΏΒ, “18 Τη8 46 ΟἸΘ,Π, ΟΥ βρης βαα, ἰβ 
Τοραγαθα 88 ὁπ οὗ (ἢ6 ΟἸ τβιίδῃ σοπιτηυ- 
ὨΠ1γ.--- 11. ἴ0 ΟΟΝΒΕΟΒΑΤΕ, βοὶ ἀραγί ἔτοτϊη 
ἃ (ΟἸΙΏΤΊΟΏ ἴο0 ἃ ΒΔΟΓΘ 86 ; 8110}} Ὀοὶησ, ᾿ῃ 
186 9 ον θἢ σἰτι8], ὁπ 6 στοαὶ οὈ᾽δθοὶ οὐ 1Ἐ8 
Ρυτβοαιίοηθ ; ἀϑοά, 1) οὗὨ ἐλέμρ, ἐο ϑαπο- 
ἔν, Μαῖι, χχὶϊ, 17,198. 2 Τί. ἡ. 21. 2 
οὗ }ογϑομβ ὍὮΏΟ ἃγὸ 86 αραγέ ἘῪ Οοἂ, δη 
δϑηΐ δγ Πἶπι ἰο ρεγέογπι ἢ) νν}}], οί χ. 36. 
ΧΥΙΪ, 17, οἱ ἃ] --- ΠῚ. “το Τοραγαὰ 88 ἢοὶν,᾽ ἴο 
ΒΑΥΟνν, Μαίι. νἱ. 9. Γμι. χί. 2. 1 Ῥοι. ἢ]. 1δ. 
᾿Αγιασμὸς, οὗ, ον. οοπβοογαζίοη, ΟΥ 

ἴμο Βεΐπρ βοὶ δραγί ἐἸῸτὰ 8 σοπητηοῃ ἴο 8 
ΔΔΟΓΟ 86: δυϊ ἰῃ Ν, Τ', πιοῖ. βαποίίγοα- 
ἑΐϊοπ, ῬΆΓῪ οὗ ᾿ιθασὶ δπὰ 116, λοίτηθ85, 
Βοτα. νἱ. 19, 22. 1 ΤῊ. ἱν. 8, 4,7. Αἱ 
2 ΤΆ. 11. 18, ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος, τῇ 
ΒΘΏΒΘ 8, “ Βα ποι βοϑιοη ργοάἀυοοὰ ὉῪ τὴ9 
ϑρί τις, 1 Ῥεῖ, 1, 2. 1 Οοτ. ἱ. 80, πιδίοη. 
ὁ ραμδ6 οΥἩ αὐΐον οἵ [ῃϊ8 δαποιβοαίίοη." 
Ἅγιος, ία, ιον, δ]. ρῶγδ, οὕ οἴδαη, 
ὙΙΘΙΒΟΡ ΤΩΟΓΑΙ]Υ ΟΥ σΘΓθιμοΐΆ]]γ, [, Ῥτορ. 

}ΘΟΥΒΟΉΒ., 88 

»υγίξῳ. 

Ῥώγε, ἴῃ 8 ΤΩΟΤΆΪ 56η80, ἴο 

ΑΤΝ 

ξαϊὰ οἵἉ ̓ 6γϑ0η.8, ῬΈΒΡΕΟΥ, νἱτπουῦς Β]οτηϊβῃ, 
Βοιι. χἱ!, 1. 1) τηρῖ. πιογαϊν ραγε, δίαπιο- 
685, λοίψ, ΜΙ. νἱ. 20. οι. νἱϊ. 12. 1 ον. 
ΥἹ]. 84. εβρ. 88 βαϊὰ οὔ ἐῃοβο γῆ δζὸ ρυτὶ- 
βρἀ δηὰ βαποιβοα Ὀγ {πὸ ἱπΠυθπο68 οὗ (Π6 
Ηοῖγ ϑρίτις; δηὰ 8458 {Π͵8 ἰβ αρβϑωρῃδαὰ οὗ 
ΟἸνν]βδη ργοίδββϑοσβ, ἤθποθ ὉΥ οἱ ἅγιοι ἃγ6 
ἀοποιοὰ (ὐλτέοίίαη. Αοίϑ ἰχ. [8, ἄς οἵι.---Π. 
ΟΟΝΒΕΟΒΑΤΕΡ, ἃ58 βαία οὗἉ ρίασοα βεῖ ἀροτί 
ἔτοτῇ 8 ΘΟΙΏΤΟῺ ἴο 8 ββογεὰ 86, πβθά δοῖῃ 
οὗ ἐλίησε, (88. ὑθιηρ]68 δπὰ οἰκ᾽68,} ἀπά οὗ 

ἰ6ϑέ8 ΟΥ̓ Ά Ὀγορἢθίβ, δηρ6]8, 
ΔΡΟΒ811658, ὅζο. Αοἰϑ νἱ. 18, ἃς οὔι. δηοο τὸ 
ΠΑΡΑ͂Ν οὔ {116 Τ ρ]6 οὗ Ψογιβαίθ. ϑοτηθ- 
ἔπηε8, μόνανον, ᾿ξ ἀδηοίαβ ΟὨΪΥ {6 ϑάαπο- 
ἐωατῳ οἵ [ῃ6 Τ᾽ ΠΙρ]ς, τ ΒοίΠοΣ ἰουτθβισίαὶ, οὐ 
ϑΡ͵ ΓΙ] δη ἃ τηγϑιῖοα].---1Π1. ἨΑΙΟΥΨΕΡ, 
λοίψ, 88 βαϊά οἰνῃον οὐἩ Οοά, Τοἢπ χνὶ!. 1]. 
Βεν. ἱν. 8. νἱ. 10, οὐ {μ6 ον δρύγὶ!, δὲ 
Μαῖῖ. ὶ. 18, ἃς οἵξ. 

᾿Αγιότης, τος, ἡ, Ῥτορ. οογρογοαῖ 
᾿ Ιη Ν, Τ. πιοῖ. ἘΠῊΝ οὗ ᾿ηρασί 

δηὰ 1186, λοίέποθ5, ΗΦὉ. χί!. 10. 
᾿Αγιωσύνη, ἧς, ἡ, ([ΟΥ δοπιτηοῃ 

ἁγιοσύνη,) ᾿τορ. Βαπη6 85 ἁγιότης, Βυΐ ἴῃ 
Ν. Τ΄ υδοὰ πιοίδρῃ., ἀοποιίηρ, [. φαποίέῃ, 
υἱγίμο, 2 ΟοΥ. νῇ. 1. 1 ΤᾺ. 1. 13..-- ΕἾ. 
πιαγεϑίψ, Ἔοτη. ἱ. 4. 

᾿Αγκάλη, ηἡς, ἧ, (ἴτοπι 16 ο]4 ποτὰ 
ἄγκος, πἴθηςθ ἄγκυλος, Ὀοπὺ οΥ ουγνεά,) 
ἐδδ ἀγηι, δἃ8 Ὀδηὶ ἴῃ 186 δοὶ οἵ Τοοθὶ νης 
δηἀ ΘΠ ΥΔΟΙ Πρ ΔΠΥ {πίηρ, [ω.. 11. 28. 
"Ἄγκιστρον, ον, τὸ, α ͵,λ-λοοῖ, Μαῖί. 

ΧΥΠ. 27. ϑερί. ἀηὰ Ο]α88. 
᾿Αγκῦρα, ας, ἡ, απ αἀποΐογ, Αεἰβ χχνῖϊ. 

29. ἴῃ ΗΘΒ. νἱ. 19 Βαϊ τηεῖ. οἵ (ῃπὶ δνδη- 
56}1 04] ἄορα, νι ἢ, “ὁ ἀπιϊὰ 411 16 ψανοϑ 
δα δἴουτηβ οὗ (88 ἐγοι Ὁ] θβοιηθ τυ νἹά," ΡΓο- 
ΒΘΓΥ͂ΘΒ Ὀ6] ΘΟ ΘΥΒ δίθδαγ πὰ οοπάιιοίβ (61 
β[ε]γ. Μεί, ἴῃ Ευτίρ. Ηες. 80. Ηε]. 284. 
Λγναφος, ου, ὃ, ἡ, τἀ]. (α, γνα εὑς, 

ἃ [Ὁ]]6γ,} ὠποαγαφα, ΗΑ ξας ὉΠ ἈΔΡμΗ, 
ἤθηοθ, Ὀγ τωρ]. ποῖῦ, Μαίι. ἰχ. 16. Μ.}}. 921. 
᾿Αγν εἴα, ας, ἡ, Ῥτορ. ρμγθηο88 οἵ Βοά ᾿ 

δ τηοδβι]γ, ταδί. ἐμὴ δ ἀκῴδι (8ο ῬΒΟΟΥΝ, 
215, ἁγνείη ψύχῆς πα } 6 δπὰ οοη- 
γογβαίΐοη, ϑορὶ). (ΕΔ. Τ. 868, εὔσεπτον 
ἁγνείαν λόγων καὶ ἔργων, 65ρ. υδοὰ οἵ 
ολαδίτψ, 1 Τίτῃ. ἦν. 12. ν. ὅ, 708. δηὰ Ο]288. 

᾿Αγνίζω, ἢ, ίσω, 1. Ῥτορ. ἰο Ῥαέγ οΥ 
ἱμιαίγανο, ἐπ τ απ διτοηδην, ] τς 
ΧΙ. δδ, πὮΘΓΟ 866 ΤΥ Νοιο.. 1 τηΐά. 
ἁγνίζομαι, φοτέ, Ρᾳ88. ἥγνισμαι, 8ογ. 1]. 
ἡγνίσθην, αρότγδ οαξίϊπιοηϊαηι, "ἴο ᾿ἶνο ΚΘ 
ΟὯδ ὕπάδγ ἃ νὸν οὗ ΝΆ ΖΑΥ δ ΐρ,᾽ Αςῖς 
ΧχΙ, 24, 26. χχίν. 18..-. 111, τηδί. ἐο γοηάδγ' 

τοΐονηι, 28. 
ἷν. 8.1 Ῥεῖ. 1. 22. 1 708π {]. ὅ. ᾿ 
᾿Αγνισμὸς, οὔ, ὁ, (ἁγνίζω,.) ἰἸὰ 

ΟἸ δ. ἐμβέγαξίοῃ ; ἴῃ Ν. Τ΄. ὀπηλλ αι δαὶ 
πόποῦ, ῬΥοοΘθαϊηρ' ἔτοτῃ ἃ σονν, Αςὶβ χχὶ. 96. 
᾿Αγνοέω, ἔς ἥσω, (α, νοέω, ἴο Σὐπεε τοι 

ΔΌΒΟΙ. ἀηὰ ἰγβηβ., τρις ο ἔποιο, αυὰ 1} 



ΑΤΓΝ 

ἴο δα ΜῊΝ οὗ, ἀπδοφυδὶπίοὰ τὶ, Αοἰδ 
ΧΥΪΪ, 28. βαϊὰ ῤ Δ ὐααιι ἰσηόγδηςο, οι. 
ἡ, 18, οὐ ϑέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν. 2 Οὐν. ἱϊ. 
11, οὐκ ἀγν.. ἴο [ῶ Ὅ6}} δεβυγοὰ 2) μοέ 
ἐο ὠπαογϑίαπα οἵ οορτο θά, Μῆς. ἰχ. 82. 
ἴλι. ἰχ. 45. Βοπι. ἰϊ. 4, 81. 8) ποέ ἕο αο- 
ῥηοιοϊοαρο, ἷἱ. 6. ἐο τολεσί, Αοἰϑ χὶϊὶ. 27. χυ]]. 
23. 2 Ὅον. νὶἱ. 9.--- 11. ἐὸ οοπιηιῖξ εἴη, ἰο ἀο 
ΤΟΥΌΟΊΟ,, ΟΥ̓Δ} ἱτἢ (Π6 1468 οὗἉ [15 Βαΐῃ 
ἄοπὸ ἱρηογαπι)Υ δηά ᾿ηνο] πἰαγ]γ : πους 
ἴῃ Ν. Τ' τῖ8 Ἰά6α ἰ8Β ποῖ ἑουπά. ''ο Ηοῦ. 
ν. 2, τοῖς ἀγνοοῦσι. 2 Ῥοῖ. 1, 12, ἐν οἷς 
ἀγνοοῦσι. 
᾿Αγνόημα, ατος, τὸ, ῬΥΟΡ. ἱπυοϊωπίαγῳν 

ἐΥῸΡ ; ὃυξ ἰῃ Ν, Τ΄ εἰη ΟΥ̓ ΟΥΤΟΥ 9ΘΠΘΥ., 
Ηδ66. 1χ. 7, δηὰ βοπιηοίϊμημθβ ἰῃ ἴπ6 ἀρο- 
ΟΡ δὰ {πὸ Ἰαΐοσ ΟἾ488. Ὑυὶίοσο. 
"Αγνοίια, ας, ἧ, ῬΙῸΡ. ἑσπογαποθ 56}6- 
ΠΣ Βυΐ ἴῃ Ν, Τ' βυθομα ἀπά 
ΟἿΡ ἀυϊγν ἰο Ηΐπι, Αοἰβ 11]. 17, ἘΡΒ. ἱν. 
18. 1 Ῥοῖ. ἱ. 14, δὰ Ο]δββ. 
ἡ γνὸς, ἡ.ὁν, δα]. Ρτορ. »ωγα, ἷ. 6. οἴραῃ 

ἴῃ δοάγ. Ἐπυτὶρ. Οτ. 1604, οἱ 4]. δῖ ἴῃ 
Ν. Τ΄ πιο. ΤΟΓΆ]}γ, 1. ρωγε, ἱ. 6. ΒΟΙγ, 
Δη4 ρογίοοί, 85 βαϊα οὐὁἩ αοἀ, οΥὐ ΟἘτῖβι, 98. 
11}. 8... οὐ οὗ ἢἷβ πίβάοτη, 74. 1. 17. 50 
Ηομ. Οἀ. λ. 385, "πογαϊίψ σοοά.---11. 806- 
ἰεγὶβ ρεγιδ, δίαπιοῖα88, 2 (ον. νἱϊ. 1]. ῬΠ]]. 
ἦν, 8. } Τίτι. ν. 22..--111.. οδαδίε, 2 ΟοΥ. χὶ, 
2. Τῦϊ. 11, ὅ. 1 Ῥεῖ. 11). 2. 
᾿Αγνότης, ἡτος, ἧ, ῥτορ. ρεγίψ οἵ 

μάν, ἴα Ν. Τ΄ ρΡΌΓΘ 688 οἵ πὰ ἐᾶν δας 
βαποίέζῳ, 2 Οοτ. νἱ. 6. [πῃ ΟἸ6β8. οδαϑέϊψ. 

᾿Αγνῶς, δἄν. εοἱδὴ Ῥεγε ἱπίδηζίοης, Ῥ.]]. 
͵.16. Π68. Ορρ. 884, ἕρδειν ἱέρ᾽ ἀθανάτοισι 
δεοῖσιν ἁ. 
᾿Αγνωσία, ας, ἡ. ἴῃ ΟἸ588. 5 ΡΙΥ ἡ 

πογαησδ, ἱ. 6. νηΐ οὗ Κηοσ]θάχο ; Ὀυΐ ἰη Ὡ 
Τ΄ πὴ] 1} ἱχηόγδηοο, 1 Οογ. χν. 84, ἀγνω- 
σίαν Θεοῦ ἔχουσι. ὙΝ ἰβὰ. χίϊ!, 1, οἷς παρῆν 
ἀγν. Θεοῦ. 1 Ῥοί. ἱΪ, 15. 
Αγνωσπτοῦ, ουὅ, ὁ, ἡ, τἀ). μηζποιοη, 

Αεἰβ χυΐ!. 25, ἀγνώστῳ Θεῷ, " ἴῃ6 ατεαὶ 
Ὀπποόσ οὶῖγ, ἴοσῦ συβοτι 411 πδίλομϑ 
Ἰοπσ θαϊ ἱποίθοί }γ βθεὶς.᾽ ΤΥ δὰ. χν. 19. 
2 Νίαος. ἰ. 9. ἰϊ. 7. 

᾿Α γορὰ, ἂς, ἡ,(ἀγείρω, ἴο ςο]]6οῖ, οοη- 
ΝΟΚΘ,) δΔῺΥ »ωδίϊο ΟΥ̓ τοβογέ ἴον 18ῃ6 
ῬΘΟΡΪΙΘ οὗ ἃ οἱΐγ, ψβδίποῦ ἃ Ὀγοδα βίγθοί, 
ΟΓ ἃ τηδγκοί- Ῥ]δοθ, ὙΠ οΓο αγίΐ6 168 ΤῈΓΘ 6Χ- 
μοβϑὰ [ὉΓ β816, δῃἃὰ ρῃ}]}}6 δββϑῃ Ὁ] 168 δηὰ 
{{18158 μ6]4, Αοἰδ χυΐ. 19. χνὶϊ. 17. 
᾿Αγοράζω, ἴ. ἄσω, Ῥτορ. ἐο "γεφιδηΐ ἐδ 

τιαγῖεί, Ἡετοῦοί. ἰΪ. ἢ ποτα νἱ. δ], 
Ὑ ΘΙ 866 ΤΥ ὨοίΘ;: ἰη Ν, Τ. ἐο ων ἐπ {λα 
γιαγκδί, δὰ ὁσοῦγβ ὈΟ(Ὦ 8080]. ΟΥ̓ (γὙ8}8., 
οι θ ἿΠ168 [Ὁ] ονγθὰ ὈῪ 4 ρϑηΐ!. οὗ ρτίςθ, 
οΟΥ ὃγ ἐκ ἢ ἃ ρθη, οὗ ΡΥσ6, οὐ ἐν ὙΠ ἃ 
ἀδί. οὗ ρὑχΐίοθ 1. ῥγορ. ἕο ρισοδλαϑο, Μαῖι. 
ΧΙ. 44, 46. χὶν, 16. ΜΙκ. νἱ. 87. Βαν. νυ. 
9.-- Τ᾿ τροί, ἐο γεάδθηὶ, ΟἹ ἐγ ἴῸΓ ΟἢΘ- 
56} ΌΥ 8 ῥγΐσθ οὐ γδηβομι ρμαϊά, ϑαϊά ἴῃ Ν, 
Τ. οἔτδοβο ποτ ΟἸτῖϑὲ ἣδ8 τοἀοοιηρά ΌγΥ 

4 ΑΓΡ 

ἢἶ8 Ὀ]οοὰ ἔτοπι βὶπ δηὰ ἀϑαδαιῃ, 1 Οὐσ, νἱ, 
20. νἱΐ, 28. 2 Ῥεῖ. ὶ1.}, οἱ ἃ]. 

᾿Αγοραῖος, ου, ὁ, ἡ, δα]. 1. 
πο ἰο ἐδ ἀγορὰ, οΥ Ἐοτιπ;, Αςίβ χίχ. 88, 
ἀγοραῖοι ἄγονται. " εουγί-ἀαγβ ἃτὸ δο]ὰ 
[ ὉΣ ΕΥΥΏΡ 681568}.᾽ 80 Ψοϑορῆ. Απί, χὶν. 
0, 21, μοὶ ἐν Τράλλεσιν ἄγοντι τὸν 

ἀγοραῖον, ΜΆΘΙΘ 1 σοπ͵δοΐυγθ τὴν ἀγ. 
Τὴα δὐδτανίδιϊοπβ ἴοῦ τὸν δῃ δ στὴν 816 
οἴϊθη σοηξουτιάοα. ΤῊ 6}}}ρ5. 18 Βυρρ!ἰοὰ 
ἴῃ βίγαθο χὶϊ!. Ρ. 982, διατάξαι τὰς διοι- 
κήσεις, ἐν αἷς τὰς ἀγοραίους ποιοῦνται. 
--11. ἀγοραῖοι, 85 βεϊ4 οὗὁἨ ροΙδοηδ γ8Ὸ 
ἔτοᾳυδηϊ εδὸ τηδγκοίβ, Ἰ]ΟΥΒ. ΟΥ ἸΟΥΏΡΌΓΘ, 
Αοἰδ χνὶϊ. ὅ, ἀπὰ Χεη, Ηΐβι. νἱ, 2, 12, 
ἼΛγρα, ας, ἡ, 1. α οαἰολίηρ οὗ π᾿]ὰ 

δηΐτ)8]8, ὈΥ διυπίϊηρ οΥ ἤδη; 88 Χϑη. 
ψεη. ἱ. 1, δηά 1μυ. ν. 4.---11. ἵ τηθίοῃ., 
“ἐδ6 »γέν, οὐ τἰῃΐπρ σδυρδι,, [κ. ν. 9, ἀπά 
Χεη. Ογν. 1. 4, 19. 
᾿Αγράμματος, ου, ὁ, ἡ, δα). (α, γράμ- 

μα.) μηἰδαγηθα ΧΘΏΘΙΑΙΠΥ, Ἄλον 18, Ὑἱἢ 
τϑίθυθῃοθ ἴο ον δ Ἰοασηΐηρ, (μαὶ οὗ 16 
Βοσῖῦο8 ἀπά Ῥηδγβθθθ. Οὐμαρ. Φοδη υἱῖ. 
1δ. Ὁϊοά. 8. χὶ!. 18. 
᾿Αγρανλέω, ἔ. ήσω, (ἴτοπι ἄγραυλος, 

δηά τῆαι ἔτοτη ἀγρὸς δι αὐλὴ.) ἐο αδίαδ 
(110. ἐδπὲ) ἐπ ἐλ ᾿εοίάδ, Ὀοϊπ ὉΥ ἀδὺ δηὰ 
πἰσθῖ, [κι 1,. 8, ποιμένες ἧσαν---ἀγραυ- 
λοῦντες. Ηδκδ. ΤὨΏρορ. ν. 20, ποιμένες 
ἄγραυλοι. Ῥατγίῃει. ἔτοῖ. ο. 29, βονκο- 
λῶς κατὰ τῶν Αἴτνην, χείματός τε καὶ 
“έρους ἠγραυλεῖ. 
᾿Αγρεύω, ἔ. εύσω, (ἄγρα,.) 1. Ῥτορ. 

ἕο ἰαὶν γον ὉΥ Βυπίίηρ, Χεοῆ. Απδῦ. ν. ὃ, 
8, 94οὐ χ. 106.---11. πιεῖ. ἐο ὀπδηαγὸ τθ ὈγῪ 
Ἰῃμδἰἀΐουβ ᾳυοϑίίοηθ, ΜΚ. χὶὶ. 18, 50 οὐρ- 
ἔαγε ἷῃ ατίΪα] ἰχ. 90. 

᾿Αγριέλαιος,ου, ἡ,(ἄγριος δι ἔλαιαὶὴ,. 
α ὐὐὰ οἰξοο-γο6. . ἴο ἡ μιηϑα δὰ ἜΝ 
Βοι. χὶ. 17, 24, ψἤογα ἰδ 8 ορροβεὰ ἴο 
καλλιέλαιος, 1:6 οὐ] ἰναῖϊοα δἀηὰ ἔγιϊτ- 
Ὀοατίης οἸἶνα, ΘΓ 88 ἴῃ6 ἀγρ. ὈΘΑΓΒ ποης. 

Ἄγριος, ία, ιον, δὰ). (τ. ἀγρὸς, τον. 
μωνίολοεο ἐο ἐλό (διά οι ΠΟΙΠΙΓΥ, πὴ ᾿ 
ἴῃ Μαῖίι, [1]. 4. ΜΙ. 1. 6, οἴ Ββοπου (111. «οὐαὶ 
ΒΟΠΘΥ), οὐ Βοηογ- ἀν ἔουπα πῃ ΒΟΙΪονν 
ΓΘ6Β, ἰἠθ οἱοδια οὗ ΤΌΘΪΚΒ, ΟΥ οἡ [86 ᾿οᾶνθϑ 
οὗ οεοτίδὶπ Κη ἀ8 οὗ [Γ668.---Π]. οὗὁἨ δηΐπηδ]5, 
ευἱά, 856 ορροβϑά ἴο ἴδιῃθ, οὕ , 88. ὁΡ- 

βοἀ ω ΚΓ ἀρ ἴῃ δυάο 18, ἐΐ ἴμ 
. Δρυ]Ϊ ἦπ ἰὴ Β6ΏΒ6 “ ΓδρΊηρ᾽)} ἴο τ 6 

ῥκαλσνὰ ἀν: 1τη6 κα ἐγ το εν, τῆν Ι. 
ἄγρια κύματα. ἃ ῃτοδῖ ΕἸ ρ]18 ι 
ΒΡΘΔΚ8 οὔ (86 εὐὐϊα τοαυόε᾽ μῆμμι δὼ 

᾽Α γρὸς, οὔ, ὃ, 1. α Ποῖα, οΒροοῖ8}}ν οἵ 
οὐ] υναϊοά ρτουπά, μαι αν Ὧ εἴ 4]. 
Χοη. Μοῃ). ἱ. 1, 8.--- 1]. ὉΥ βγποἼά. οὗ ρατὲ 
ἴον [06 ψΠ0]6, ἐλέ σον 88 ἀἰδιϊ συ θ᾽ δε 
ἔγομῃ ἴΠ6 ΟἸΤΥ οὐ ἴοντι, Μαῖί. νὶἱ. ὅδ, 80. 
ΜΙ. χν. 21.---111. ἴῃ τὴ ρίυγαὶ, , νη, 
υἱέίαδ. οὐ δι] οῖδ. 85 ορροβεὰ ἴο ἰοντιβ, ΜΊς. 
νἱ. 86, δ6, οἱ 4]. Χοη. λἴοτι, 11}. 9,1]. 



ΑΓΡ 

᾿Αγρυπνέω, ἢ. ήσω, (ἄγρνπνοε,) 1. 
ῬΙΌΡ. ἴ0 δέ 8 . ΖΕ]. Υ.. Ἡ. νἱ]. 7..--". 
ἐο δε τοαϊοϊγ εἰ, Χοι. Μοη,...1. 8.--111. ἔγοῦ) 
1η6 δήϊυποῖ, ἐο δ υἱρίαπέ. Αὖ50]. ΜΚ. 
χὶ δ. 88. 1,0. χχὶ. 86: οΥ 01]. Ὁγ ἐν, ΕΡἢ. 
νἱ. 18: ὃὈγ ὑπὲρ, νἱϊῃ χοη. οὗὨ ρεῖβ., Η6Ὁ. 
ΧΙ. 17. ἴμὰ6.. ἀγρ. τοῖς καιροῖς. 
᾿Αγρυπνία, ας, ἡ, Ῥτορ. τοαζεο μἶμο88, 

ΟΥ ὙΔΙΟὨΓ] 688; πὰ ἴἤδηδ6 απιίοιϑ ΟαγῈ, 
2 Οὐον. νἱ. δ. χὶ. 27, δπὰ (]4858. 

ἼἌἌγω, ἴ. ἄξω, οὐ ταοτα ὑδ08}}γ ἄξο- 
μαι, ἴΥΔΏΒ. ΟΥ 4080].. 1. ἐο ἰδαά, οοπαποΐ, 
οὗ ὀγίπο; 1) ρτορ. ἐο ἰραά οἱξ, ὀγΐπρ γοτίδ, 
“οἰ χὶχ. 4, 5: δηὰ [01]. ὈΥ ναγίουβ δὰ- 
υποῖβ ποῦπρ {Π6 ὁπά οὗ βδεϊΐοῃ, 85 ἕως 
ΜΠ ἃ ροη, οὗ ρἴαςς, [κ. ἱν. 29. ἐπὶ 11} 
δος. οὗ ρΕΙΒΟΠ ΟΥ ρἶδοθ; ὧδε 080]. ; πρὸς 
ΨΊΠ δος. οὗ Ραγϑοη ; εἰς ἩΣ δος. οὗὨ ρΡἶδοθ 
ΟΥ {πΐπρ. Τὴθ νϑυὺ δ]οῆδ ἷἴβ α]180 υδρὰ ἱπ 
[1:0 Βα6 Β6η86, οὗ ααὐάμοογε, Μαῖϊ. χχὶ. 7. 
ΜΙ. χὶ. 2, 7. ἴκι. χῖχ. 80. Φόδη νἱϊ. 48. 
Αοἴδ ν. 2], 26, 27. χὶχ. 87, ὅζο. : ἐο ἰοραὰ 
Οὐ, οΥὁ δ΄ ΑΥ. ἀφάμοεγα, οἰ ΘΓ 5᾽ ΠΊΡΙΥ, 11. 
ΧΧΙΪ, 82, οὐ [01]. ὈΥ εἰς 1 δοο. οἵ ρἷδοα: 
ἕο ἰδαὰ αἰοαν, ἐο οοπάμοΐ ἔο, ἴλκι. ἵν. 1, 9, 
Αοῖδ χνὶϊ. ὃ, εἰς τὸν δῆμον. ἨδΌ. ἱ!. 10, 
εἰς δόξαν ; ἴτοτη {6 Ηοὗτ., ἐο ὀγίηρ γογίὴ, 
σΒι186 ἴο 60Π16 ΟΥ̓ 81ΐ80, Αοἰβ ΧΙ. 20, πγόχε 
τῷ Ἰσμ. Σωτῆρα. Απά 80 ϑερί. 2) 
Σηθί, ἴο . ἡμάμοο, σωΐάο, Βλοτη. ἴϊ. 4, εἰς 
μετάνοιαν ; 8180 ἐο ἑποίΐδ οὐ ἀγαϊυ, 1 Οον. 
χΙ!, 2, ὡς ἂν ἤγεσθε, " )ιυδὶ 88 γε μαρροποὰ 
ἴο ὃ6 164.,᾽ νἱ2Ζ. ἰο ἰάο]αίγγ. Βοιι. υἱι]!. 14, 
ἄγεσθαι Πνεύματι Θεοῦ. 6]. ν. 18, 2 
ΤΊ. ἰϊ. θΘ. ἀ. ἐπιθυμίαις. 2 ὅ6τα. 111. }8.--- 
11. ἐγαη8. 88 8814 οὗ εἶπη6, 1) ἐο Ῥα88 οἵ ϑρομά, 
1λι. χχὶν. 2], τρίτην ἡμέραν ἄγει, "16 
τοϊγὰ ἀδΥ ἰδ ΠΟῪ ραββίηρ.᾽ Απά βὸ (Ἶδβδβ. 2) 
ἕο ,, 838 881 οὔ οοσίδί ἢ ἀδΥβ Κορὶ δραγὶ 
ΤῸΓ ΒΟΙ1Θ ῬΑΓΓΘΌΪΔΓ ΡΌΓΡΟΒΟ, ἥμιν. χὶν. 6, 
γενεσίων ἘΥΡΗΤΡΟΝ. Αοἰϑ χίχ. 88, ἀγο- 
ραῖοι ἄγ. Εδι}. ἰχ. 17, ἦγον ἡμέραν 
ἀναπαύσεως. 1 Μδος. νἱῖ. 48. 2 Μδοο. ἱ. 
9, ἀῃὰ Ο]4885., 88 ΡΙαϊ. βϑγτηρ. νυἱ. 1, τοῦ 
Σωκράτους ἀγαγόντες γενέθλιον.---11]. 
ἐπίγαηδ. οὗ τοῖοχ., τ (ἢ ἑαυτὸν ἀπάογεί., 
ἐο 90 αἰσαν οὐ ἀδραγί, Μαῖι. χχνὶ. 46. ΜΚ. 
χῖν. 42. ὅοόοβη χὶ. 16. ϑουγοίϊπηδβ [0]]. ὉῪ 
ῬΥΘΡΟΒΙ 9π5 οὐ δάνογθβ ποίη [06 δπὰ οὗ 
Δοοη, οὐ 1ἴῃ6 Ὀορίππίηρ οὗ τηοϊΐοη. 80 
ἄγ. ἐντεῦθεν, οἴη χίν. 81. ἄγ. εἰς, ΜΙ. 
'. 88. Φοϊιη χὶ. 7; πρὸς, 7.οδη χὶ. 15. 
, ᾿Αγωγὴ,, ἣς, ἡ, Ῥγορ. ὕπ0 ασέ οὗ ἰδαά- 
ἐπ, ὑτὶηρῖπρ, οὐ χυϊϊηρ: Π6Ώ66, πγδῖ,. {πὶ 

ἐπέπσ ὩΡ οὐ δἀνοδίίηρ ΘΠ] άγθη ; 8]80, 
85 οοῃάιποῖνο ἴο 8η ἐπα οΥ πιοίλοά, οὐ {86 ] αὔὲ 
βεεαη3 οὗ οἤεοϊπηα δὴν ἰΐης. Ὑ ΠθΠοΘ, Ὁ 
ταϑίο;. οὗ οἴἶδοι ἴον σδι}β6, ἃ πιο ΟΥ τηδῃ- 
Ὧν οὗ {ΐγΐε, 2 Τίμι. 111. 10, ἀπὰ 08. Αηϊ, 
χὶν. 10, 2, περὶ τῆς ᾿Ιουδαίων ἀγωγῆς. 
ΑἸδβο ἴῃ ἄροοῦ., Ρ}}}., δῃὰ Ὁ]οά. 5:16. 

᾽ΑΥ. ὧν, ὥνος, ὃ, ὕτορ. α ἔοι αβϑϑηϊ- 
δἶν, σπλοτὸ θαιηοδ ττν 66 Κεθά οι δηὰ 
εῆο06 [86 σοιγϑα, ΟΥὁ ὈΪδοὸ οὗ οθηΐϊθδί. 30 

ΑΔΗ 
ἴῃ Ν, Τ΄ υδοὰ τηρίδρῃ. ἴο ἀθποὶθ 8 σοδγϑέ 
οὔ Ἰ1ἴ6 1] οὗἁἨ [01] δηά οοῃῆϊοϊ, (Ὑἱ ἢ 411υ- 
βίου ἴο [86 Θνδηρ6}}.81} σοηϊοδὶ δραίηδί [86 
Θπθιἶθ8 οὗ πη8} Β βαϊ νγαϊΐοῃ. Οὐρ. 1 ον. 
ἶχ. 24, 54.) ΗϑΘὍ. χίϊ. 1 : 6ὁ8ρ. ἰῃ ΠΡΩΘΒΠΑ 
τΠ6 οδιι86 οὔ [Π6 αοβροεὶ, 1] Τ τι. νἱ. 12, δῇ 
δου} [1 Πγ68 ἢ [ἢ ΔΟΟΘΒΒΆΣΥ ἰά68 οὗἉ 48116- 
(ἴοη δηὰ ρϑῇ], ΡῈ]. 1. 80. Οο]. 11.1. 1 ΤῊ, 
᾿. 2, ῬοΙγ. ἐν. δ. 4. Αττίδη, Εἰχ. ΑἹ. 11]. 
]δ,1. Ερίςοϊ. ΕΟΙἑΓ. ο. 48, ἐὰν ἐπίπονόν 
(ἰγκβο!α) τις ἢ ἡδὺ, ἢ εὔδοξον ἢ ἄδοξον, 
προσάγηται (ρτεϑοηΐ 1186), μέμνησο 
ὅτι νῦν ὁ ἀγὼν, καὶ ἤδη πάρεστι τὰ 
Ὀλύμπια. 

᾿Α γωνία, ας, ἡ, Ῥτορ. οομέεδέ, ΘΒ}. ἴῸΣ 
ἃ ρυΖο. ἴῃ Ν. Τ᾿ τηοῖ., απαίοίψ, ΟΥ Ῥουτ- 
θαϊίοι οὗ πκἰπά, ρσγοἀυοεά ΟΥ̓ ἱτηπιϊηδιὶ 
ΡΠ], 1. χχὶ!. 44, ἐν ἀγωνίᾳ γενόμενος. 
Αμὰ 80 [δὴ ΟἾδβ8. υυτίζογβ, 6Βρ. ἴῃ [06 ΡΠ Γαδ 
ἐν ἀγωνίᾳ εἶναι. ΤΒυςγα, ντἱ]. 71, Πα 
ἀγῶνα τῆς γνώμης. 

᾿Αγωνίζομαι, ἴ. ίσομαι, ἄἂδρ. τηϊά. 
Ι. δῃὰ ργορ. ἐο δε α οογμιδαξαπέ ἴον ἴΐ᾽ ᾿Υ]26 
ἴὼ τῃ9 ἐγ σϑιηθβ, 1 Ὅν. ἰχ. 28.---11, ἐὸ 
οοπέοπαά ὙΠΑῸ ἂπ δάνθυβαγυ, 1} ΡῥΓῸΡ. ἅ 
αὖ80}. Φοη χυ]]ἱ. 86. 2) τιοὶ. ψ τ {Π6 
8ἀ)υμοῖ ἰάθα οὗὨ Ἰαδοιπ δπά Ἵχογοη ἰῃ ὑπ 
οδ86 οὗ ΟἸγχβῖ, 1 Τίῃ). νἱ. 12..---111. ἐὸ 
ἐπεγί οποϑεὶβ οἰγίυθ ϑαγηρδίίῳ, ΔΌ8ο]. [μι. 
ΧἰΪ. 24, Οοἱ, 1. 29 : [01], Όγ ὑπὲρ ν᾽} σοπ. 
Οο]. ἱν. 12. 
᾿Αδάπανος, ου, ὃ, ἡ, Δ]. εὐὐδλοιέ εα- 

»εηβο, 1 Οὐν. ἰχ. 18. ῥ1οά. ὅϊς. 1. 80. 

᾿Αδελ φὴ, ἢς, ἡ, (ἀδελφὸς,) α δἰδέον, 
Ι. Ργὸρ. ἴωμυ. χ, 89. Μαῖι. χὶϊ. δ0, οἱ 8].. 
ΟΥ ὦ πϑαῦ ἡδηιαΐο τοίαζίυε, Μαῖι. χιϊὶϊ. δθ. 
ΜΚ. γ!.8.---11. Βζ. 8. εἰδίοσ ἱπ {86 ΟἸτἰβίδα 
[αἰἢ, α γεηιαίε γαϊοιυ- Οὐ γίδίίαη, 1 Οοσ. 
υἱϊ. 1δ, ΙΧ. δ. 24. ἰὶ. 1ὅ, Δ]. 

᾿Αδελ φὸς, οὔ, ὁ, (α ἔον ἅμα δι δελ φὺς, 
ψΘ}.}) 1. Ῥγορ. α , ὙΒΟΙΒΟΣ ἴγοτῃ 
[06 886 βίου ΟΥὁ [Ὧ6 δ τῃοίθου, [λι. 
νἱ. 14: δυΐ βοτηοίλμηθβ ἃ ναῦν 'οπ, 88 
Μϑεῖι. χὶϊ. 46. Φοῃπ υἱῖ. 8. Αοίδ ὶ. 14. 6]. 
ϊ. 19.--[11. τηοῖ. ὁὴθ6 ΨΟ 18. οἸβαὶν 6θῃ- 
ποοῖρὰ ψἱ ἢ Δ ποῖ. ἴῃ ΔῺῪ Κίπὰ οὗὨ ἰπίϊ- 
ΤΩΒΟΥ ΟΥ̓ ΘΠ ἀΒἢρ: 88, 1) α ,οἰϊοιυ-οοωπ- 
έ Μαῖϊ, ν. 47. Αεἴβ 111, 22, Ηδοῦ. 
νἧ, δ. ) 88 8414 οἵ ἀἐξοίρίε5, Μαίι. χχυὶ. 
10, Ηοῦ. ἰἱ. 11,12. 8) α ,2εἰϊοιυ- (ἡ τίβέίαν, 
Αοῖβ ἰχ. 80, χὶ. 29. 4) α οοἰΐοασειο πῃ οὔἔοε, 
1 σος. ἰ. 1. 2 ον. ὶ. 1. 1). 18. 

᾿Αδελφότης, τος, ἡ, ῥτορ. δγοίλονίψ 
δοίίοπ. ἴτ ἀκ το Τρ υρυβθς . 85 100 

ΟἸ ιν βδπ Ὀγοιουμοοά, 1 Ῥεῖ, 11, 17. ν. 9. 
"Ἃδηλον, ον, ὃ, ἡ, δὰ). (α, δῆλος.) ποί 

ππαπύδεί, 1. ἴο (Π6 εἰρῶιϊ, λίαάθη, οὔδοιτε, 
μὰ. χὶ. 44, ἀπὰ (]888.----ΠΠ. το [06 ΘΓ, δ 
δβαϊὰ οἵ βουπάβ, ἐπα ϊθέϊποί, 1 Οον. χίν. δ, 
ἄδηλον φωνήν. 8. ἃ Ο]κ88. ἩΥΙΘΙ᾿ ἀαγα, 
ἄδηλος ὑπὸ τῶν πληγῶν ἄνθρωξσοσς, 
“μοῖ ἴο Ὀ6 ἀὐὰν τὺ ἜΗΝ 



ΑΔΗ 
᾿Αδηλότης, τος, ἡ, ἑηαίεεἑποίηο88, 

μησεγίαϊπίψ, 1 Τίηι. νἱ, 17, ἀπὰ 16ϊ. 6]888. 
᾿Αδήλως, ἂν. Ρτορ. ποί ψ, βοογοῦ- 

'γ. Το. 1. 92. νἱ. δ8: ἰῃ Ν. Τ΄ ὠποον- 
ἰαδμίν, (1. 6. 28 1 τὸ δὴ πιηοοιϊαΐῃ ροα].} ΟΥ 
“1 ἢ ὈΠΟΘΡίΔΙΥ οὗ τϊηά,᾽ ἀπὰ οσοηδο- 
ἀΌΘΏΟΥ ἰγγθβοϊαἱοὶγ, 1 ον. ἰχ. 26. 
᾿Αδημονέω, ἴ. ήσω, (ἀδήμων, “θα- 

τἱδα ουΐ, ἔν. ἄδος, βδι1οἴγ.} ἐο ὑὰ εἰξοτίν 
«οἱ, δογγοιῦ οΥ δηχὶθίγ, Μαῖιί. 

χχυὶ. 87. ΜΚ. χὶν. 88, ῬΆ1]. 11. 26, δπὰ 
δορί. 
“Αἰδης, ου, ὁ, (α, ἰδεῖν.) ρτορΡ. τυλαΐ ἐδ 

ἔπ ἀωγίποθ8, 680. ὁ Π6 ᾿ην}810]6 δθοί 6 οὗ 
{Π|ὸ ἀεδά,᾽ 1Π6 ἰηΐοττια] τορίοπβ. Εθηθα 
αἷἶβο {ραγ οι] αν ἴῃ 0Π0 Ν. Τ.} ἐδ6 ππάον 
τὐογϊά,, οὐ ΔὈοάθ οὗ [Π6 ἀδαά, ογσώδ; ἃ ναϑί 
ΒῈ θ᾽ υγδηθδη τϑσορίδοϊθ, Ὥστ (ἢ 6 800]9 
οὗ {Π0 ἀοιδά αἴὸ γεριθβεηϊθά 88 οχ  βίϊηρ ἰῇ 
[Ἢ τῇ ἐρέτὺς δίδία οὗ ᾿ἰιδρμρίπθββ ΟΥ̓ ΤΩ ΒΟ γΥ, 
ἘΠῚ (86 τοϑατγθοίίΐοη οὐ {Ππεὶγ Ὀοά ε8 Ὕ 

Π6Γ.. Αςίβ 11. 27, 81. εἰς ἄδου, ες. δῶμα, 
ἴδον. ἱ, 18, ἀπά ρογβϑοπίεα αἱ 1 Οον. χν. δ. 
ον. νἱ. 8. χχ. 18, 84.---11. ερες. ἃ πιοῖ. 
19 ἀεποῖδ ἐδ ἐυιυθδέ ρίαοο, Μαῖϊ. χὶ. 28. 
ἴλι. χ. 15, ἕως ἄδου καταβιβασθῆνα .--- 
111. ὃγ τπεΐοῃ. οὗἨ ψἼο]6 ἴον ραγί, ἔογ (86 
αὐνϑ8 οΥ Ηωάε5, ιν μίαοθ οὗ ἔαϊασα ρα 8}- 
τηθηΐ, [,ὰ. χ. 15. χνὶ. 28. 

᾿Αδιάκριτος, ου, ὁ, ἡ, 84]. (α, δια- 
κρίνω.) γιῸΡ. ποέ ο ῥδ αἰδίϊηισιοδοα, ῬοΪ. 
χνυ. 12,9, ἀ. φωνή: ὃ ἴῃ Ν, Τ'. οἰ οΥ πο 
ορθη (0 αἰνέϊποίίοπ, οὐ ἀοιιδι, ὠπανιϑέσωοιϑ, 
δἴη 676, ΟΥ̓ “τηλκίηρ πο ἀἰϑιϊηοιίοη, ἐπέραγ- 
ἐξαὶ," 74. '1ϊ. 17, ἡ ἄνωθεν σοφία ἀ. 
᾿Αδιάλειπτος, ου, ὁ, ἡ, Δα). (α, δια- 

λείπω), μηοραβίπρ, οοπέέπμαί, ἤουμ. Ἰχ. 2, 
ἀ. ὀδύνη. 2 Τίχῃ, ἱ. 8, ἀ. μνείαν. Ματο. 
Απΐ. νὶἱ. 18. 
᾿Αδιαλείππτως, δάν. ῥτορ. ὠποδαϑὶ 

ἶγ. ἴῃ Ν. Τ᾿ αϑοὶἀμοιῖψ, ότι. ἱ. 9.1 ΤῊ. 1. 
ἅ ἴ.. 18, ν. 17. 2 Μδοο. χνυ. 7. Ῥο]. ἰχ. 8, 8. 
᾿Αδιαφθορία, ας, ἡ, (α, διαφθείρω.) 

ῬΓῸΡ. πποονγγμρεδίοηθϑα. ἴπ Ν, Τ΄. πιηοί. 
τηοογγωρίπο88, ρων, Τίνι. (..7. Ή δ. 828, 
ἀ. τῆς ψυχῆς. 

Δδὶκ "Ἰὶ ἔ. ἥσω, (ἄδικος,) 1. ο τε μη- 
γειβέϊγ, νἱΔ. 1) ἴῃ γϑβρϑοῖ ἴο βοοίθέψ αἱ ἰαγοο, 
ἀρεγῶν ἔαιυ, ὉΥ ερακίῃ ἴι; εἰν, Αἴ, 
χχν. 10. 2 Οον. νἱϊ. 12. (ο]. 1. 25. Βεν, 
χχῖϊ. 1]. 2) ἴῃ τεβρεοὶ ἴο ἐπαϊσίαάμαῖβ, Ὁγ 
ψτουρὶηρ οὐ ἸΝΌσΕ (θη), Μαῖι. χχ. 1. 
Δοίβ νἱ!. 26. 1 Ὅογ, νἱ. 8. 2 Οον. νἱϊ. 2, 
ΜΠ ἵνο δου. 68]. ἱν, 12, ῬΈΣΊθ. 18. 
Ῥᾳβ8. ἐο δ τυγοηφθά, ἰο 8:78 τυσνοησ, Αςῖὶβ 
νἱ!. 24. 2 (ον. νἱῖ. 12. Μίά. ἐο 9:78 οπὸ- 
4οἰγ ἐο δὲ ιτυγοπφοά, 1 Οον. νἱ. 7.---11, Ὦγ 
τηθίοη,, ἐο ἀμτέ ΟΥ̓ 76 σΘΏΘΓΑΙ]γ, [λι. Χ. 
19. Βεν. 1]. 1], οἱ ἢ ϑερῖ. δῃὰ ΟἸδ88. 
᾿Αδίκη μα, ατος. τὸ, (ἀδικέω.) α ἐγαπ8- 

φγεβδίοη, ἡ τΟΩβ, παι γ, Αοἱδ Χνῆ!, 14. 
τ ρα 20. Βον. χυὶ. ὅδ. ϑιερί., 9ο8., διὰ 

8. 

ΑΔΥ 

᾿Αδικία, ας, ἡ, 1. εὐγοπο, ἐπ)μδέϊοο, 1) 
φοποῦ. (ἴππ. ὠπγιίσλίδοιιϑηθ55,) ὉΥ οΠδΏσΘ 
δρηϊηδί [ῃ6 ἴαννβ, ἐηγμδίέοε, ἴκλι. χυὶὶ, 6. 
Εοη!.ἶχ. 14. ϑερι. ἃ (]488. 2) βρεο., ὑγοης 
ΟΥ ἱπ͵ΌΓΥ ἴο ἱπαϊνίἀυ4}8, ἡγακα, 2 ΟΣ, χἧ;. 
18. δερῖ. Τίνας. 111. 66.--- 1. ακά, ἀδοεῖξ, 
848 Ὀρροδοὰ ἰο ἔαϊγ ἀδα]ϊης οὐ τυῖῃ, [.ὰ. 
χνὶ. 8, οἰκονόμος ἀδικίας, ἴον οἱκ. ἄδικος, 
ἃ 9. μαμωνᾶς τῆς ἀδικίας, “" τοἢ 68 ἔγαι.- 
ἀυ]θηΕ}ν δου τοά." ΕΖεκ. χχν !. 18, διὰ 
τὸ πλῆθος τῶν ἀδικιῶν (πε [ταυἀ48) τῆς 
ἐμπορίας σου, δῃά οἴϊεη ἴῃ ἴῃ6 ϑερί. ἴῃ 
Φόδη νἱϊ. 18, τὸ 'ανὸ ἀδικέα, 88 ορροβοᾶ το 
{χὰ1}}. ἀνὰ σΟμΒοα 6 Ή11Υ ἀδηοιίης ἐαἰβεμοοά. 
--Π1. Βγ Ηεὔτείβαι, βίαν τὸ {παῖ ἑου πὰ 
ἴη δικαιοσύνη, ἃ8 υδεὰ οἵὗἉ "6 δηἀ οοηάμεὶ, 
ἀδικία ἰδἶκοε ἢ} 8βεῆβ6 οὗ ἐπέφμεξῳ, τοϊοκεα- 
πόβ8. ΟΥ δὶ; ἴῃ ραησγαὶ, [.. ΧΙ, 27. Αοἰ 
Ἰ. 18, Βοιι. ἱ. 29, 11]. ὅ. νἱ. 18, 2 Τίιῃ. 
τι, 19. 2 Ῥοῖ, ἰϊ, 18, ΗδὔὉ. νἱῖ!. 12. } Ζοδη 
ν. 17, Ἔβροσία Πγ δυο 88. ἰηνόϊνεθ πορίθειϊ 
οὗἩ Τὴ 6 τὰυ6 αοα δηὰ 1ιἰδ ἰαννβ, εἰ Ὁ 
ἸάΟΙΔΊΓΥ ΟΣ ὈΥ ψοΙα]ηοβθ, Βοι. ἱ. 18, 
γεγο τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατέχον- 
τες τὲ "τ086 ψ})0 ᾿ηρεάς οὐδ ψουβὩὶ 
Ὀγ Ἰάἀο]αίτν οὐ ψουῦ ἀπ 688 .᾽ 11. 8. 2 ΤῊ, 1. 
10, 12. 2 Ῥει. 11, 1δ. 
"Αδικος, ου, ὁ, ἡ, τἀ]. (α, δίκη.) 1. 

επ7μδέ τον γά8. τηδη, [,ὰ. ΧΥ ΐ, 1]. Βόοτα. 
᾿ϊ. δ. Ηεῦ. νὶ. 10..--11. ὃν Ηδθταΐϑαι, ἐπ: 
θέ οὐ αἀἰπυδοάϊοπέ ἴο ΟΟΡ, Εἰπὸν ὉΥ ψίεὶς- 
βἄῃοδδ, Μαῖϊ. ν. 45, Αςῖβ χχῖν. 15. 1 Οοσ. 
νἱ. 9. 1 Ρεῖ. ᾿ἰϊ. 18. 2 Ῥεῖ. 1ἰ. 9, οὐ Ὁ ὑη- 
6116 δηά ἰάἀο]αἴγγ, 1 Οον. νὶ. 1.---ΠΠ. ϑαω- 
αμίεπί, αδοοιμΐ, 1.α. χυὶ. 10, 11. ϑερι. 
Δηα ΟΪ488. 

᾿Αδίκως, κᾶν. ὠππμιδίϊν, υπαεϑογυοαάζῳ, 
Ἰ Ῥοῖ. 1. 19. βερί. μγ; 1488. Ἵ 

᾿Αδόκιμος, ου, ὁ, ἡ, 84]. (α, δόκιμος.) 
Ι. περ γρέν τον ῬΙῸΡ. ἃ8 βαϊα οὗ ηιοέαξξ 

ΝΑ ΓαἾθς οἢ ἰτἴ4]. δορί.---Ἴ]. τρί. οὗ 5εν- 

808, Τὸ ΟΥ ΜΟΓΓΠΥ οὗ τε͵θοίοῃ, 
Βοιι. 1. 28, 1 Οοι. ἰχ. 27. 2 ον. χῆὶ!. ὃ. 
2 Τίμα. 11]. 8..---111. Ὀγ ἱπηρ]1ς.. τοογέῤέοβ8, 
Τίς... 16, ἀδόκιμος ; Η6Ὁ. νἱ. 8, σοοά 70᾽ 
μοίδέηρ, γῇ ἀδόκ. 

ἼΑδολος, ουὅ, ὁ, ἥ, δ]. (α. δόλος.) 
φωϊίαοἶοδ8; φεηθυ. δὶ Ῥγορ., βδίἃ οἵ βϑύβοῃϑ, 
ῬιΙπά. ΟἹ. νἱὶ. 99. ΤΊυο. ν. 18, δυξ δοτηθ- 
{1π|65 οὗ ἰπΐησπ, ὠὡπασμἰογαίεα ; 88 Ῥο]Ἰὰχ 
Οη. ᾿ἰϊ, 86, ἀργύριον ἀδ.. ἀῃὰ εο ] Ῥεῖ. 
''. 2, γάλα ἄδ.. τηοί. ἔογ ρυτε ἀοοίχίηθ. 

᾿Αδρότης, ητος, ἡ, (ἁδρὸς, τηκζυγο, 
ΠΥ στόνη.} ρτορ. ,μείπο88, 48 οἵ βίαζωγο, 
Ηοτα. 1]. χνὶ. " . [ἢ Ν.Τ᾿ ροη. “ιίηοε8, 
τὐρολων, 2 ΟοΥ. υἱϊ. 20. Ζοβὶπ). δῃηὰ 
υἱά. 

᾿Αδυνατέω, [. ἤσω; ῥτορ. ἐο δ παῦζε, 
ἃ8 βαϊ4 ΟΥ̓ ΡΘΓβοηΒ: δυΐ ἴῃ Ν, Τὶ. ἐὸ δδ ἔηι- 
»οϑϑδίυϊο, ἃ5. βοϊά οὔ ἐλίησθ οὶ σδητιοῖ 
ἴα κ6. ρ]ιοα. Μαιί. χυ]. 20, οὐδὲν ἀδυνα- 
τήσει ὑμῖν. ϑερῖ. ἴπ Ζοὺῦ χ]]. 2, ὙΥ 184. 
ΧΙ, 16, δ Πι παρὰ, ἴλι. 1. ὃ7, οὐκ ἀδυ- 



ΑΔΥ 

νατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πάν ῥῆμα. 80 
ϑορῦ. ἴα θη. χυ], 14. 

᾿Αδύνατος, ου, ὃ, ἡ, 14). (α, δυνατὸς.) 
Ρτορ. ὠπαὐίε οτ »οιυογῖο88, 1. δοῖ., ΕἸΠ6Γ 
1η εν, 48 Αςἰδβ χὶν. 8, οὐ ἢρ.. ἴῃ τηηά, 
45 ἔσῃ. χν. 1.--- 1]. ράᾳ88. ΟΥ ποιιῖ.,) ἐπηρο8- 
ϑἐδῖα, 88 βα]4 οὐ υπΐηρβ, ἀδύνατόν ἐστι, 
Μαεῖι. χίχ. 26. ΜΚ. χ. 27. υ. χυὶ!, 27, 
οἱ ἃ]. τὸ ἀδύν. τοῦ νόμου, Ἐοῃ,. νἱῖϊ. 8. 
ὙΥ1ΠῺ ἐστὶ ᾿πιρ! 64, [0]]. Ὁγ ἰπῆπ., Ηδφῦ. 
νἱ. 4. 18, ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν. χ. 
4. χὶ. 6. απὰ ΟἸ]δ88. 

᾽Ἄιδω, (οομίν. ἴοσ. ἀείδω.) ἔ. ἄσω, ἰο 
δίησ, ἰτδθβ. ᾧ. ὡδὴν, Ἐδν. γν. 9. χὶν. ὃ. 
Χν. 8, ἀπὰ ϑβερῖ.: ἢ ἀκα. οΥ̓ ρΡογβοῃ ἴο 
Ὦοβ6 Ποποὺῦ ἴπδ δοϊΐοη 18 ἀοῃ6, ἐο σεἶθ- 
διαί, Ἐγρὶι. ν.19. 6] .111.16. βορῦ, ἀπά Ο]488. 

᾿Αεὶ, βάν. 1. αἰϊσανε, αὐ αἰΐ ἐΐγη68,. οΌΘΥ, 
οοπέϊπιαϊίψ, Ὧ Οον. νἱ. 10. ΤΊι, 1.12.1 Ῥεῖ. 
1. 15. βρί. 18. 11. 18.---.:1. αἱ ὐετὺ ἐΐηια, 
ἷ. 6. 88 Οἰγουμϑίδηοο8. ΓΕΘΌΪΓΕ, 2 Ὅὐον. ἰν. 
1]. Αειϑ νἱἱ. 8]. Ηδεὺ. 1. 10. 2 Ροῖ. 1. 
12, ΜΚ. χν. 8, καθὼς ἀεὶ ἐποίει, "α8 δ 
λαά αἰιθανς ἀοπδ.᾽ ἷ. 6. οιιϑιοπηατ!γ. 80 
ϑορι. Φαάρ. χνὶ. 20, ΑἸεχ. ποιήσω καθὼς 
ἀεὶ, Βα. ἐποίησα. 

᾿Αετὸς, οὔ, ὁ, απ θασίο, Βον. ἱν. 7. νἱ}]. 
18, χὶὶ. 14. Α8 ἰο Μαῖϊ. χχὶν. 28, ἃ ἴ.ὰ. 
χυὶ!. 87, οτο [Π6 ἀετὸς 18 τερτγεβοηϊθὰ 
8.8 ΡΓΟΥΪΩσ οὐ ἀοδά δοάϊεβ,---ϑίηςα [86 φασί 
ἔοδάβ οὐἱν οὐ ἔθ5ἢ} ΟΥ ᾿ἰν] Πρ ΡΙΘΥ, ΒΟΙῚΘ 
δρθοῖεβ οἵ {6 συ]θυγο ἰβ ΒΌΡροΟΒβα ἴο ὃθ 
τηοϑηΐ, 88 ἃ Τοῦ χχχῖχ. 27, πϑπλοὶυ, (ἢ 6 
γυπαετὸς, υμἰδων ρογοπορίοτιβ. 

Αζυμος, ου, ὁ, ἡ, αἀ]. (α, ζύμη,) τῶι- 
Ἰοαυοποδά, 1. μῖορ. υϑοὰ οἵ ὀγεαά, 88 ἴῃ τῃ6 
Θχργθββίοῃϑ τὰ ἄζυμα, (8. λάγανα.) δπὰ 
οἱ :ἄζύμου; 86. ἄρτοι, τηοδηΐηρ [86 μηέδα- 
τυηοηϑα σαζοβ δαΐθῃ αἱ ἴπ6 Ῥαάββονθι. Ηθῃσθ 
ἑορτὴ, οἵ αἱ ἡμέραι, τῶν ἀζύμων, τπά 
4180 τὰ ἄζυμα, ἅττα ῬΡυΐ ἔοτ {Π|6 ἔδβεναὶ 
ἄδγ οὐ ἀδγ8 οἡ ψ ΐοῆ (Π6 9678 ΓΘ ἴῸ 
δας υὑπ]εανθηθὰ οαΚα68, ἴῃ σΟΙΤΩ ΘΠ]ΟΥΔΙ]ΟΏ 
οὗ τ1ποῖγ ἀδρατίατο το Εσγρῖ, ἱ. 6. ἐδ6 
Ραξϑβονον, Μαῖιὶ. χχνὶ. 17. ΜΝ χῖν. 12. 1λι. 
χχῖϊ. 1. Αοἰϑ χὶϊ. 8. Χχ. θ.--- 1]. τηοῖ, μη- 
φηὐχοϑά, ἰ. 6. ἴτεθ ἔγοιχ ἔδυ Πρ τηδίου, 
ὡηποογγωρίοά, 1 ΟοΥ. ν. 7, ὃ, τὸ ἄζυμον, 
ὠποογγμρίοπο88, σοη μὴ 6Ή6588. 

᾿Αὴρ, ἀέρος, ὁ, Ῥτορ. ἐδ6 αἷὖρ΄ οὐ δἴτηο- 
ἤδγΘ ὅσουηὰ [Π6 ρ]οῦθ, ΟΥ ΘΓ, 48 ὁρ- 

Ροβϑᾶ ἴο {Π|| αἰθὴρ, ογ ἴ:6 ρᾷτε ὑποϊουἀ θά 
ὭΡΡΘΙ Τοφίοηβ, Αοἰβ χχὶϊ. 28. 1 ΤᾺ, ἰν. 17. 
Εον. ἰχ. 2. χνὶ. 17. ἴΙὰ ἘρΆ. ἰϊ. 2, βοῃ)δ 
ΟΧΡΙαἷῃ ἀὴρ ἴῃ {}||8 Β6η86; Ὑ 8116 ΟΠ Π6 ΓΒ 
Δα ἰ ἴο πηθᾶῃ ααγζηδ858 ; ἃ 8686 ουπὰ 
ἱπάοοράᾷ ἰῃ ΗομοΥ δὰ Ηδδοά, ὃς ποὶ 
ἸΚΟΙ͂Υ ἰο 6 Κπονπ ἴο ϑ8ι. Ραυ]. ΤῈ 
ῬὨγαβοβ εἰς ἀέρα λαλεῖν, 1 ον. χίν. 8, 
Διά ἀέρα δέρειν, 1 Οον. ἰχ. 26, ἀτοὸ {Π|κΚ6 
(86 [,διΐη υομέΐβ υογῦα ργοΐμπάετγο, πὰ ὙὉογ- 
ῥοναγα ἐσέϊδιια ἀπγα8.} ἀλυΐαὶ τηοά 68 οὗ 6Χ- 
Ῥγεβδίηρ 116 Β6ΏΒΘ ἴο ΟἹ" αοὲ ἐπ υαΐῃ. 

ΑΙΝΜ 

᾿Αθανασία, ας, ἡ, (ἀθάνατος,) ἴ»- 
πιογίαἰϊέψ, 1 Οᾳ;. χν. 88, 5ᾳ. 1 Τίμι. Υἱ. 16, 
δηὰ ΟἸ 888. 
᾿Αθέμιτος, ου, ὃ, ἡ, Δα]. (α, ϑεμιτὸς, 

ἔγοιῃ ϑέμις,) 1. αϊαιυγτε, Αοἰθ χ. 28. 
ἩλΔοί. νἱϊ. 38.---11. πούαγίοιιδ, αδοπιϊπαδίο, 
Ἰ Ῥεῖ. ἱν. ὃ. Αροου., 08., δῃά Ἰδίδσ Ο]688. 
ἼΑθεος, οὐὅ, ὁ, ἡ, 84]. Ῥγορ. σοαΐο88, 

ΜΠ ΘΙΠοΥ ΒΥ ἀοηγίηρ (6 οΧίβίθῃςοθ δπά αὐ- 
ἐϊυυΐοθ οὗ αοά, οἵ ᾿ἰνίηρς 88 1 ἴπετῸ Ὁ Θ΄ 
ῃᾳ αοά. [πῃ {πὸ Ν. Τ᾿ 10 τηθδῃ8 ὀϑέγαηφσοα 
οηι ἐδ6 ἐποιυίορασα απα «οογολ» ο7 ἐδε 
ἐγμ6 αοά, ἘΡἢ. 1. 12. 8366. βὅρδῃηϊι. οῃ 
Δυ]ίαη 812, 488. 
ἌΑθεσμον, ου, ὃ, ἧ, 84]. (α, ϑεσμὸς, 

14νν,) ἐατοῖο88, ἀτιὰ, ὈΥ ̓ πι0].. τοϊοροθα, 2 Ῥοῖ. 
ἰ. 7. 1].. 17. Αροοτ. δῃὰ ΟἾδδββ. 

᾿Αθετέω, ἔ, ήσω, (ἄθετος, ἴτομῃ α, τί- ᾿ 
θημι.} ΡΥΌΡ. ἐο αἰβρίαοο, φε γἱα ΟΓΌΥ μυϊηρ 
αϑιάθ, 88 Ῥοὶυ. χχχὶ. 18, δὰϊ ἴῃ 186, ἴῃ 
[π6 Ο]488. το γ8 δηᾷ ἴη6 Ν. Τ΄., 10 ταθδῃ8 
1. ἐο πιαΐε υοἱά οΥ υαἵΐπι αῃὰ {Ππ ΥοΌΥ αηπεΐ, 
αὐτοσαΐο, 88 βελὰ οὗ ἃ σοτητηδηά ΟΣ ἀἶτθεο- 
ϑοὴ, ἽΝ ᾿ 1. ΠΝ ΚΠ αωΣ ,, 19, 

αἱ. 1". 1δ.---11, ἐο 8εὲ ἰρἠξ ὧν, αἀοερΐίβε,. 
γε)οοί, 6]. ἰῖ. 2]. Φυάθ 8. ἍΚ. Δ 26. νυἱὶ. 
9. κι. χ. 16. Φοἢη χὶϊ. 48. 1 ΤῊ. ἰἱν. 8. 
Α8 ἰο ΗδθὉ. χ. 28, ἀθ. νόμον Μωύυσέως, 
δηὰ 1 Τα. ν. 12, ἀθ. τὴν πίστιν, τῃ9 
δ6Ώ8Θ ἱῃ [ΠΠ6 ΤΟΥΙΏΘΙ ρᾶβδαρ6 ΒΘ6 9 ἴ0 ὃ6 0 
υἱοίαΐα; ἴῃ 1116 Ἰαίτες, ἐο οαδέ οὔ, ζογβαζε. 

᾿Αθέτησις, εως, ἡ, αὐγοσαίίοη, ἀπηϑῖ- 
ἤησ, φῦ. νῇ. 18. ἴχ. 26. Ὀΐορ. Ιιδὐτί,, 
5014. , 

᾿Αθλ έω, ἢ, ήσω, (ἄθλος.) ἐο οοπίοπα, 
ἊΣ δὲ α οπαπιρίοπ ἴῃ δα αγθοία σαηιθ8, 
2 Τί. '᾿. ὅ. 48]. Υ. Η. χ. 1. 
πα λ νο ἐὐὁ μμέὺ ἡ, ἀρ» Ἷ. σοηίοϑέ ἴπι 

1Π|6 ψᾶτη 68 ;---Ἴ1. τηοῦ, δέγωσσίθ, σου οί πῃ 
ἐδπ ἔθου, οὶ; χα. δῦ, ΡΤ, 

᾿Αθυμέω, ἴ. ήσω, ἰο αοδρομά, ἰο δέ 
αἀἐοουγαροά, ὌσΙ. 1. 2]. ϑερί. απὰ ΟἸαβ8. 

᾿Α θῶος, ου, ὁ, ἡ. 84]. (α, ϑιωὴ, ΡαΠΔ]γ,) 
Ι, γῬγογν. ποέ ρεπίβἠ ρα ;----11. ἢσ. ἱπποοθηί, 
Μαῖι. χχνὶ. 4: ἴῃ νοῦ. 24, [01], ΡΥ ἀπὸ 
δηὰ ρθη. 

Αἴγειος, ου, ὁ, ἡ, 84]. 77 οὐ δοϊοηρὶ 
ἐο α σοαΐ, Ηδῦ. χί. 8 οἕνα. δἰ ρμαδι Ὁ 

Αἰγιαλὸς, οὔ, ὁ, (ἄγω; ἴο ὕγχορῖκ, δηᾶ 
,ἃλς, [Π|6 ΒΠ0ΟΥ6 ΟΥ οὐαϑί οὗ 8 86ᾶ, ]Κο, ἄζε.) 
βοα-ϑέογο, Μαῖῖ. ΧΙ, 2, 48, Φομη χχί. 4. 
Αςἰβ χχὶ. ὅ. ϑερῖ.. 408.. δηά ΟἸΔ88. 

᾿Αΐδιος, ου, ὃ, ἡ, δά]. (ἢ αἰιυαῃ8 
ἐχιϑίϊπο, ουογίασέΐπσ, Άοτη. 1. 20. Ζ. 6. 
, Αἰδὼς, ὅος, οὖς, ἡ, 1. πιοάοείψ, 1 Τίτη. 
11. 9..--11. υοποταίίοπ, ἨφΘὉ. χίϊ. 28. 

Αἷμα, ατος, τὸ, διοοά. 1. ῥγτορ. δηά 
1) επογ. ΜΚον. 25, 29. 1μι. νἱϊλ. 48,34. χ!. 
Ἰ: 2) πιδῖ., Ὀγ ψ] οἷ ΔῊΥ {Πὶπρ 18 βαϊὰ ἴὸ 
6 οὐ θοοοηθ ὑϊοοά, ΟΥ αϑ Ὀ]οοά, ἔγομ 118 
ἀφεὶς οοἸουτ, Αςίθ 11. δ (τομρ. 4706] ᾿ϊ. 

Ἴ 
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3, 54.) Βον. ν]1}. 7, 84. χὶ. 6, χν]. 8, 586. 
"η Αςίβ 1. 20, τὸ ἰανο εἰς αἷμα, ἴον ὡς 
αἷμα ἴῃ Βον. νἱ. 12, 8) 88 βαϊὰ οὗ Ὀ]οοά 
λδι ἢδ5 ὈὕὈθοα βῇϑοά, ὙΠϑῖθο οἵ υἱοίέπιδ, 
(οἰαυρμιοτοὰ δηΐπι8}5.)ὺ Ἠοὺ. ἰχ. 7. χ. 4. 
ιχὶ. 28. Αοίδ χν, 20, 29, χχί, 25. οὐ οὗ ηιδη, 
μι. ΧὶΙ!. 1. Φοδη χίχ. 84. Εεν. χὶν. 20. 
χνὶϊ. 6, 8. οἵ ἴδ Ὀ]οοὰ οὗ ΟΗΒΊΙΒΤ 5ἰνοά 
οὨ ἴΠ6 ΟΓΌΒ88, ἱῃ Σϑίδγθηο ἴο εἶδ 1,861 ϑρ- 

,»εν, Μαῖξ. χχνὶ. 28, εὐ 4]. Α160 ἴῃ) ναγίουιβ 
ΠΥ βι108] δεη568, 1} Γοίεγθποο ἴο (ἢ6 βρ᾽ τὶ- 
{μ4] ἀπίοη οὗ ΟἸτἰϑιίδηϑ πὶ ΟἸγῖβι ὉΠ οἷν 
Ἡρά, Ὁγ ἱπιδι οὲμα μἰβ δορί τἰϊ, ἀπ ἀρρτγορτί- 
δλμρ ἴ80 Ὀθποῆϊθ οὗ δἷ8 ἀδδίῃ. δπὰ βαοιῖ- 
ἤρο, Φοδιη νἱ. δ8---ὖϑ, Απὰ υἱοῦ υεγϑᾶ οὗ 
ΟἸγῖδὶ τ ἰδ ΟΒαγοι, Αοἰδ χχ. 28. 6]. ἱ. 
φῦ, ἘΡΆ. ᾿ϊ. 18; 68ρ. ᾿Υ Ηἷθ δἱοπίηρ Ὀ]οοά, 
οι. ἰδ. 25. ν. 38. Ερῃ. 1. 7. Οοἱ, ἱ. 14. 
Ἐν. ἰχ. 12, 14, χ. 19. 1 Ῥεῖ. ὶ. 2. 1 Φοδη 
᾿ 7. ον. 1. δ. ν. 9; δηὰ ὃγ [6 Ὀδηθβίβ οὗ 

6 Νεν Οονθηδηὶ σοηογα νυ, ΗΘ». χ. 29. 
χί], 24. χὰ. 20. ρῸὸ ΏΔΥ Βογὸ ποῖΐοθ (ἢ 0 
Ἰγαβ σὰρξ καὶ αἷμα, ἰδ απέπαὶ ἀωπηχαη 
ἂψ, ΜΑΝ, σῖ τῃς ἰάδα οὗἁὨ Ἰηβττη  Υ δηὰ 

Ἰασγια]ίγ, Μαῖϊ. χυὶ. 17. 1 ον. χν. δῦ. 
Οεἰ, ', 16, Ἐφᾷ. νἱ. 12. Ἡδεῦ. 1. 14. 
Οὔτρ. Εκο]υβ. χὶν. 18; αἷδο αἷμα ἐκχύ- 
μέιν, "ἴο 8864 Ὀ]οοά, το ἰ(1]1.᾿ ζὰ. χὶ, δθ, οἱ 
4]. ἀπὰ ὅδερί.---Π1. ἐρες. δίουαελοά, πιων ον. 
Μαιί. χχὶϊ. 30. χχυ]!. 6, 8,24. Αοἰϑ ᾿. 19. 
Ἥοῦϑ. χί!. 4. ον. νυἱ. 10, ἀπὰ ϑερί.---Ἴ1]. 
ὅχοϊη Ηοὗτ., δίοοά- συ ηθ88, [μ 6 χὰ} δπὰ 

αἰϑητηθηϊ οὗ Ὀ]οοἀϑῃοάἀϊημ, Μαῖι. χχὶὶ. 
ὁ χχνὶ!, 25. Αοἷϑβ νυ. 28. χυ. 6. χχ. 26. 

ϑαρε, Ηάοι. 1]. 839.---͵Π͵Ὗ, γεἰαξοπελῖρ ὃν 
δίσοῦ, Αοἷδ χυὶ!. 26, ἐξ ἑνὸς αἵματος, " οἵ 
0η6 Κὶπάτοά. Απὰ 80 ἰπ ἴδ ϑερῖ, δηά 
ὅἄδα. ἈΑπϊ. ἰἱ, 6, 8, ἐσμὲν ἀδελφοὶ καὶ κοι- 
νὸν αἷμα. ἴῃ Φοἢη Ὶ. 18, οἱ οὐκ ἐξ αἱμά- 
΄ωμ, “ποῖ θοτῃ οὗ Ὀ]οοά,᾽ (). 6. ποῦ 508 οὗὨ 
Οὐδ, 66 ἀοβοοπάθὰ ἔγτοτηῃ ΑὐὈγϑἤδμ).) [Π6 
ἘΝ ἷβ Ῥυΐ 0Γ [8:0 δἰπρ', 88 ἴῃ Ευτρ. ΙοῊ 

αἱ ματεκχν σία, ας, ἡ, διοοαεἠοαάίπο, 
δ. 1χ. 22, 
᾿Αΐμοῤῥοέω, ἔἴ, ήσω, (αἷμα, ῥόος.) ἰο 

κὠὶ απ πον ὑϊοοά, Μαιῖ, ἰχ. 20, ἃ "ΔΗ 

Αἴνεσις, εως, ἡ, (αἰνέω.) »γαΐθο, ἨεὉ. 
χίῇ, 15, ϑυσία αἰνέσεως. βρέ. οἴϊεη. Εδ- 
εἴυβ, χχχὶϊ 2, ϑυσ. αἰνέσεως. 
"ΑἸνέω, ἢ, ἥσω οΥ ἔσω, ἰο ρῬγαΐθο, δαὶ 

θοΙὰ οὗ θη δηὰ αοὰ; ἰη Ν, Τ΄ ΟΩ]Υ οὗἉ [86 
Ἰδίϑον, [.α. 11. 18, 20, οἱ α]., δηὰ 80 ϑερί. οἷν. 
"Ανεγ μα, ατος, τὸ, (αἱνίσσομαι, ἴο 

ἈΣΜ δὲ οὐβου σοὶ.) ρτορ. απ δπέίσπια, γἱά- 
ἀΐν. Ἰη Ν. Τ᾿. τοὶ. ὡπ γα ἐηξπιαξίοη, 
1Ὁον. χῆ, 12, 
“ἰαῖνος, ου, ὃ, ἴ. ῬΙῸΡ. ἃ παγγαζίοε οΥ ἑαΐδ 

ἐοϊά';".-ΤΠ1. ἃ ΟΥ Ὠαγδηριθ ΖΘΏΘΓΔΙΪΥ, 
ἐπροίΔ}}γ ἰλπά δ οι .--111. τὰ Ν. Τ', τηοῖ. 
»ῥάδο, αιι. χχί. 16. 1... χνί!. 4, Απά 
8ο ἰη σαι. Οἀ. χχὶ. 110, Ἡοτγοὰ, Υἱὶ. 107, 
Δῃ 

Αξρέθις, εως, ἡ, (αἱρέω,) 1. α ἑαλέησ 

ἘΞ 

8 ΑΙΣ 

οΥ ἰαψέπρ Ἀοίά 9" ἀην ἑλέπα ;---11. ὁ ἑαλχίασ 
οἵ οῃΦ (Βίηρ ἴῃ ρῥγοίεγθησθ ἴο διιοῖδοσ : ἃ[δὸ 
1.0 φλοίοδ τοδᾶθ, μεῖμος μι γπίοδὶ, οΥ 
Ταογαὶ, ἷ. 6. οὗἁὨ ορί ἰοῦ ΟΥ ἀοοίτϊῃα, οΥ οἵ 
6. Ηδποο ἰξ ἀθηοῖθδ ἃ ϑεοί, οΥ βοῖιοοὶ, ἴῃ 
ΡΒΙ]ΟΒΟΡὮΥ οὐ γοϊσίοη ; δηὰ αἷϑὸ [86 ϑδγϑονβ 
ὙὮΟ ἴοττῃη (0 ΒΑΓ ρῥγοΐοδεοϊησ οογίδϊῃ 
ορἰΐομδ. ἴπ Ν, Τὶ 1 οἰμτιθοβ ϑοοί, δὲ 
δὰ οὗ (80 ῥλαγίϑεεθ, ( Αςῖδ ν. 17. χυ. ὅ. 
χχυΐ. ὅ. Χχυ!, 22,} οὐ ὉΥ͂ {Πθτ ἀρρ]οά ἴο 
{π6 ΟἸιγιβιϊδηβ, Αςἰβ χχιν, ὅ, 14. Ηδῆρο 
ἦξ σϑίῃθ ἴυ ἀθποίθ ἃ Ρασίγ οὐ ἔδοιΐοι" διηοῦς 
ΟἸ γί βιΐδῃβ, (88 γεϑϑι Ὁ ηρ ({ μοι! ΟΣ 
ἡοπῖὴ 86ςἰ8,} δηἀ 4150 Ἰὰς τω ᾿ ΤᾺ ἴο 
ὙΠΟ Ραυίυ-βρί γϊ σῖνϑα ὑἱ ΟΥ, χὲ. 
19. σαί, ν, 20. ἢ Ροὶ ἢ, 16 
Αἱρετίζω, ἴ. ἰσω. Α νοτὰ οὗ Α]6χ- 

διηάγίηο ατθθκ, υβοὰ ἰη ϑορί. ἔογ αἱρέομαι, 
ἐο οἦιοοϑθ ΔΏΥ ταϊηρ ΟΓ Ρόγϑοῦ. ἴη Ν, Τ᾿. 
[0 Ῥγϑέου οὔθ ρϑϑοῃ [ὁ οἴμεῖδ, ἐῦ ίονε, 
Μεῖι. χὶϊ. 18. 
Αἱρετικὸς, οὔ, ὁ, (αἱρετίζω.) οπα 

0 τηαἰηἰδιη8 οογίδὶῃ Ἔγγοπθοιδ ΠΟΙΪΟΩ9 
ἴῃ τα]ϊρίομ, ἰῃ ἃ ραγίγ-βρὶϊ, δα ἃ ΒΘΥΘΌΥ͂ 
ΒΟΥΒ ἀἰββθηβίοηβ, δά Ἰηϊγοάιϊισοβ ΘΥΓΌΓΒ, 
Τίς, 15. 10. ὙἼΘΓΘ 866 τὴν Νοῖο. 
Αἱρέω, ἴ. ήσω, Ῥτορ. ἕο ἑαζό. Τὰ Ν. Τ'. 

10 ΟςΟΌΓΒ ΟὨ]γ ἴῃ τηϊὰ. αἱρέομαι, ἴ. ήσομαι, 
ἐο ἑαζε 707 ομεϑοῖγ ἐο οἦοοϑε, ργείδν, 2 ΤῊ. 
ἰ,, 18. Ηοῦ. χὶ. 256. ῬΆΪ]]. ἱ. 22, Αῃά 8ο 
ἴῃ ϑϑερῖ. δηὰ Ἰαίος (888. 
Αἴρω, (ἴον ἀείρω.) ἴ. ἀρῶ, ἐο ἑαλε «», 

ἰδῆ, : ΡΙΓῸΡ. Φοῖπ ἢ: . Νίκ. χνὶ. Τ᾽ 
εν. χ. ὅ. Ϊπ Αοῖβ χχυΐϊ. 18, ἄραντες 
(8ςε}}. ἀγκύρας) ΒΙΤΩΡΙΥ τα 88 βαϊέπο ατοαΐ, 
ἀεραγίζησ, 88 οἴϊοῃ ἰῇ Ο(]488. ΕἾ. 88 
88 βαϊὰ οὗ (ἢ νοΐσα, ἐο ογν ομξ, 1μὰ. ΧΥ]]. 
18. Αοἰϑ ἱν. 24, δῃὰ βοιηοίϊιθβ ἰῃ ϑορί. : 
αἰδο ἴῃ 1}0 Ρἤγαβο αἦρειν ψυχήν τινας, ἕω 

απῷ ομδ᾿ 8 τεῖπα ἴῃ διϑρθηδε οὐ ἀουΌί.--- 
11. ἐο ἑαζε ὦρ απά »ίωοο οἡ οποϑείς ἰο ὅδατ' 
ΟΥ δὰ Ρτορ. Μιι. ἵν. 6. “οδη νυ. ὃ, οἱ 
ἃ]. 8 τπ6 ἰάοα οὗ ἰαψίησ ἩΡ 7ῸΥ ἀϑὲ, 
Μεῖιῖ. χίν. 20. χν. 87, οἱ αἱ. ΕἿξ. αἴρειν 
τὴν ἁμαρτίαν τινὸς, ο ἑαΐδε αἰσαν ατν οἸ δ᾽ 8 
δίπ, (1. 6..ὄ [86 ἱπιρυϊδίίοη οὐ [86 Ρυπίβῃ- 
τηθῃΐὶ οὗὨ 1ϊ.}) Ὀγ ἑαλέηπσ {2 απ ζ Ζοῃ 
ῖ. 29. } Φοδη 1]. ὅ.---ἼΠ]. ἐο δδαν (7 ἑαβε 
αἴυαν, τοιποῦα, 1) Ῥτορ. Ὀοῖ οὗὨ ἐῤλέπϑδ, 88 
1μα. νἱ, 29, 5ᾳ. χὶ. 22. Μαῖι. ἰχ. 16. δοίη 

ἃ χν, 2, οἵ Ὀγδποῖοβ ργυποὰ ; ἐπὰ οὗἉ ρεγϑοῆϑ, 
νι βοίδον τοιονϑὰ ἔτομ ἃ βοοίοἰγ ὈΥ Ἔἐχοοϊῶ- 
τουηϊοδίίοι, 1 Οογ, ν. 2 (ἴῃ βοῃο Εα]ά.} οΥ 
ουΐ οὗ [86 ποι] Ὀγ ἀδαίι, Φομη χνὶϊ. 1δ. 
Μαῖῖ. χχὶν. 89. Αοἰβ υἱῖἱ, 88. κι. Χχχὶ). 18. 
Ζοδη χίχ. 1δ, εἰ 4]. 2) ἢρ., Φοδηῃ χὶ. 48. 
] Οον. νὶ. 15. 8) ἴπ ἴ}16 βθηβ6 ἕο ἀοργέυα ΟἿΣ 
848 οὕ αοὐ 5 ποτά, Μ|κ. ἰν.15. 1.0. τ}}.1 οΥ 
οὗ Ηἷβ αἰξιο, ΜΙκ. ἵν, 25 ; οἵ βαϊναίίοη, Μαίί. 
χχὶ. 43. 4) βαἰὰ οἵ ἃ ἰανν, ἰο ,» Οὐ]. 
ι.14: οὗὨἉ νἱοεβ, ἐο ρμξ αὐσαν, Ἐρὶι. ἦν. 8]. 

Αἰἱσθ ἀνομαὺ ἔ, αἰσθήσομαι,. (αἴω ὡς 
αἴσθω,) ταϊά. ἀερ., ἐο Ῥογοεῖυε, Ῥτορ. νὴϊ 
186 οχύίθσηδὶ βοχβθθ, δηὰ ὡγοῖ. υἱ ἴω. 



ΑΙΣ 
ΧΩ ΘΏ8] ΡαΥοορ οτΒ, ἐο ὠπάογείαπά, Τιι, ἰχ. 
45, αηὰ ΟἸα88. 
᾿ Αἔσθησις, εως, ἡ, (αἰσθάνομαι,) ῥτορ. 
“Ῥογοθρίίοη Ὀγ {Π6 δχίβγπδὶ β6ῆ868 - πιϑῖ. 
Ἐγ {π6 ἱπίογηδὶ δῃά τηδπίαὶ, ὡπαογείαπαάέησ, 
ῬΆΙ], 1. 9, ἀπά 4180 ἴῃ ϑβρῖ. δῃὰ Ο]δ88. 
. Αἰσθητήριον, ου, τὸ, (αἰσθάνομαι,) 
ῬΓῸΡ. ἐᾷ6 ογραπ οὐ ὕγασμζίῳ 7 ϑοπβαίίοπ; 
ἔφ. ἰδα γασεΐίν οὗ »εγοθρέϊοη ὉΥ ἰμ ἰπίοι- 
Ἠ8] β6ηβεβ, ΗθὉ. ν. 14, δπὰ δορί. 

᾿ Αἰσχροκερδὴς, ἕος, ὁ, ἡ, 84]. (αἱσ- 
Χρὸς δι κέρδος.) δαρδν ουθη 70» ἀὐλοποιν- 
αδἶε οὐ ϑογαϊά σαΐπ, 1 Τίω. ἢϊ, 8, Τίι. Ἰ. 7, 
διῃὰ ΟἸ]488. 
Αἰσχροκερδῶς, δἄν. γὺγ δα ϑαΐε ο 

δα86 φαΐη, 1 Ῥεῖ. ν. 2 
Αἰσχρολογία, ας, ἡ, (αἰσχρὸς ὅι 

λόγος), οὔϑοομα ἰαησιασο, ΟΟ]. ἰϊ]. 8, 
Ῥοΐ, Ὠ]οά. ϑιὶς. 

Αἰσχρὸς, ἁ,, ὁν, 
ἦν, οὐ ἀδγογηιοά, 

οἴνθῃ πὶ ΟἾδ88. δηὰ αἴθη, χ]ί, 8, 4, [ῃ 
Ἶ. ἢᾳ. ὑπάδοο 

84]. (αἴσχος,) ῥτορ. 

τον. δηὰ 

ἴο [ἢ 

οὗ ἃ σοτηχηηἶγ, ἐπὶ 1 Ὅν. χὶ. 6, αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι, ἃς χὶν. 85. ἸῺ ὁγθ οὗ Οἱ 6. οὔ {8686 βϑῆβϑβ (ποῖ ΒΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ σοπμηθοίθα ἴὸ Θ[Π 6) [Π6 ποχὰ ἦδ οὔδη υϑοὰ (1Κ6 τἢ6 Ἴὰ 

ῬΙαῖο, Χοπορῇ., ἄς. Ηβδηρο τὸ αἰσχρὸν, "πογαὶ ἐμηρίξμαδ, 88 ορρ. ἴο τὸ καλὸν, ἴῃ [86 ατεῖς ῬΒΙ]Οβορἤθιβ, οοστὸ οπάϊηρ ἴοὸ 186 ἐμῦρε δὰ [6 λοποβέωηι οὐ τῆ 1,διΐῃ 
ὙΥογβ. [Ιη Τίς, ἱ, 1] 

ΤΩ ηΠοποά : ἀπ ἤδηοο ἰΐ 
Δραγτΐ ὉΥ ϑΟΒ]ΘυΒΠΟΥ, 

ΤΠ νροτὰ ἢ88,1 ΒΡΡΓΘ ΒΘ α, Δ αοίτῃδ 86ῃ86, Ἶ. 6. " οδυιβίης; ἀἰβρτδσθ,᾽ 28 ἰη Ησχα. ἢ]. 
38, τὸν δὲ νείκεσεν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν, ἃ νἱ. 825. χὶῖ!, 768, χχχίν. 938, Απά βὸ Χϑη. Μεπι. ἱ. δ, θ, δουλείαν αἰσχράν. 
Αἰσχρότης, ητος, ἡ, (αἰσχρὸς,}) Ῥτορ. ἐπὲ88 ΟΥὨ ἀἰδγογπιῖίῳ. ἐδον Νὰ ἐπὰν. ΟΟΥ̓ΙΗΙ, ἸΤΑΡΓΟΡΓΙΘΙΥ ἴῃ χογάβ οὗ δοίη, 

ἘΡἘ. ν. 4, α. καὶ μωρολογΐία. 
Αἰσχῦνη, ης, ἡ, (αἶσχος,) φοηογ. 
πιθ, 1. δ Ὁ] 6  νοἶγ, 1Π6 ραββίοῃ οὐ ἔδεὶ- ἱπρ οὗ δλαπιθ, Ἴδαν οὗ ἀΐοσγαοο, 1,α. χὶν. 9. 

Ἐκοῖΐαβ. ἰν. 2]. χχ. 28, οἱ (]488.---Τ|. οὗ- ἘΟΙΟΙ, ἀΐσγαοο, ἱρποηιίηψ, Ἡδὺ. χῇ!. 2. Ρί. Τυογά. . 87, α. φέρουσι. Χεη. Αη.1]. 6, θ.---111. 4 εδιιβ6 οὗ ΒῆδΙη6, δλαγπό- διέ αοίϊοη, οὐ οοπάμοί, 2 Οὐ. ἱν. 2, τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, ἱ, 6. "Βιις ἢ 

Χρη,, 

88 ΟΡΡ. ἴο καλὸς, 88 
Ν. [1]. 

ΤΌι8. ἃΒ βι]ἀ οὗἩἉ τννὴῇῆδὲ 8 δἰ {Π6Υ 
οἤθηβῖνθ ἰο τηοάδβίγ δηὰ ΟἸ τί βείδῃ Ρυ  ν, 
ΕΠ. Υ, 12. α. ἐστὶ καὶ λέγειν, (8ο Προ). 
ΟἸ νη ι}}. 1. Ῥ- 28, ποιηταὶ αἰσχρῶν ἀσμά- 

Θἰβονιοτθ, αἰσχρὰ λαλεῖν, ὁ 
ννὨϊοἢ ἀποὺ 800 Βαβί. Ὑ δε δ8.) οὗ 

ἀρὰ υ οὗ νηῇλιδῖ 18 σὶρ οὐ στοηρ, Θηροηάογοά ὃγ [ἢ ΤΩΔΠΏΘΙΒ δηἀ ομΒίομΙβ 

{ἶπ ἐμγρὲ8) οὗ 
ΔΟΙΟΠ8 Δηἃἀ ΠηΟΓΑΪ8, υγογὰβ δηᾷ ἀεδαὺ Ὀγ 

γ αἰσχροῦ κέρδους 
χάριν, ἴμ6 80 ἀἰῆδιβ ἔτοπι {παι αθονϑ 

8 τρθ]γ Κορὶ 
ὙΠΟ, ΠΟ ΘΥΟΥ, 88 

Ὠοῦ ἀ0}6 Μ06}} πῃ δβεὶ ζῃΐῃρ (ἢ ΒΘΠ86 μηλιϑί, 

"αμέ, οὐ ογίηιθ, 

ΛΙΦ 
ἀοείΐπθ ργοσθθάϊηρβ 85 {80 ἀΐβεῖρ᾽θβ οὗ 
ΟἸγῖβί 8βῃου]ὰ θὲ δϑιδτηδὰ οἵ" ῬΉ]]. 1. 19. 
Ζυ. 18. Απὰ 80 βοῃχγοίξτηρδβ ἰπ 1ἢ6 ΟἸ] κι... 
66ρΡ. (Π6 Οταίοσβ. [ἢ Βονυ. ἡ. 18, ἡ α. τῇς 
γυμνότητος ἴ8, ΌγῪ Ηεῦ., ἴοςΣ γυμνότης 
αἰσχρά. (ον. ] . Χχ. 80, εἰς αἱσ- 
χύνην ἀποκαλύψεως μητρός σου, ἴον εἰς 
αποκάλυψιν αἰσχύνης. 
Αἰσχῦνω, ἴ, υνῶ, (αἴσχος,) δεί. ἴο μωΐ 

ἔο ἀλανοι Ηοιῃ. οἴξεη, γνι Ῥιον. χχὶχ. 
15, Ῥαββ. ἐὸ δὲ 

Θεὸς θεΐπρ οττϊ64.---Ἴ1. δρες. ἐο αδὲ οὐ 
οαἰΐ γὸγ, τεφμῖγα, ἀδηιαμά, ἴμι. ἱ. 63. χῇ!. 
48. Αεῖβ [Π]. 14. 1] Ῥεὶ. ἢϊ. 1δ, 4]. ϑορῖ. 
δηὰ Ο]688.---11Π1. Ὁγ Ηοῦτ., ἐο ἀδεῖγα, Αεἰκ 
ΥἹ]. 46, δηὰ ϑερί. 
Αἴτημα, ατος, τὸ, (αἰτέω,) 1. α 

ἔλέπρ αϑὐοαὰ 707, οὐ οὈ͵δοὶ βουρδί, τοηεεδί, 
[μὰ. χα!!! 24, 1 Ζόμη ν. 1δ, δῃὰ ϑβθρι. ἴω 
1 βδμ, ἱ. 17, 27.---11. Ὀγ Ηεῦτ,, α ἀδεῖτα ο᾽ 
ἕλε πιΐπά, ῬᾺ]]. ἵν. 6, διὰ ϑορί.; εχ. ει. 
Ρᾳ, χχχνὶ 4, τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας. 
Ἐρίθι. Ῥβουάο ϑόοοσ, 24. : 
Αἰτία, ας, ἡ, (αἰτέω,) α ἀκ ΤᾺ 1. ἐλὲ 

εβιοίοπέ σαιιδε, γϑαδβοπ, οὐ τηοῖῖνο, Μαίὶ. χὶχ. 
δ. μὰ. νἷϊ. 47, Αεἰθ χχῆ 24, 2 Τίν. Ἰ. 
6. Τίς, 1. 18, δῦ. ἱϊ. 11.---11, ΗΚ6. εἰ 
[μϑἱπ ταξίο οὐ οαύθα, αὐαϊν, πιαξέον δαδε, 
λοῖθ χ, 2]. χχῆϊ, 28, Μαίι. χίχ, Ἶ0, εἰ 
οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία, ἀπὰ 80 ϑορί. ἀπά 
ΟἸ.88.----1Π1. ἴῃ ἃ ἐογοηδὶς Β6Ώ86, Οοαἴ86, ἷ. 6. 

απ ἀρομϑαξίοη οὐ οαγφο, Αεἰδ Χχν. 18, 
. Ναῖι, χχυὶϊ, 87, ΜΚ. χυ. 26. 70. 

Αηΐ, ἵν, 8, 28, Χεη, Ογγ. νἱ. 8, 16. 2) 
Φομη χυ δ. 88. χίχ. 4. 

Δοίδ χίΐ, 28. χχνι!. 18, βορὲ. ἀπὰ ΟἸαεβ. 
Αἰτίαμα, ατος, τὸ. α οἷα Ἀεῖα χχν. 7, Τδυο, ν. 72. ἐμὰ 
Αἴτιος, ία, ιον, Ῥτορ. δῇ 84}. οαμϑαζέίοε, 

δυΐ ἴῃ Ν', Τ᾿. υδοὰ βυδεῖ. 1 ἴῃ ἘΠ τηδβο, ᾧ 
αἴτιος, ἐδε σαι 807 οἵ αΐδον οὗ ΔΩΥ Πρ, 
Ηοῦ. ν, 9, αἴτ. σωτηρίας, ἀηὰ ὀὔιδη ἰπ 
186 ΟἸδεβ., εβρ. ΤΈυς.- Π| ἴὰ πουΐ. τὸ 
αἴτιον, α σαιι86.---ἶ, 6. ἃ τ ΒΟΉ, πιοίδοο, Αςῖκ 
ΧΙΣ. 40: θυΐ 85 αἴτιος ΤηΔῦ πιδδη οαυϑαῖδνο 
οὔ ουἱξ 88 6 }} δβ χοοά, 48 οἴϊθη ἰῃ Ρ]αῖο, 
Χεῃ., απὰ ΤΒυο., 8ο τὸ αἴτιον βοιηδίίπαοα 
Β κῃ 68 γυωδέ οὐ σγέπιθ, Τ1,α. χχὶϊ,, 4, 29. 
Αἰφνίδιος, ἰου, ὁ, ἡ, δα]. (ἄφνης 64. 

ἴο τρεκῦε) φύθαα, τῶν, Ὁ. ΧΣ). 
Ὁ ο . 

Β ὃ 
οἸδη-] 84. 



ΑΙΧ 

Αἰχμαλωσία, ας, ἡ, (αἰχμὴ, ἁλί- 
σκω.) ἷ. Ῥτορ. σαρίτοϊέψ, ον. ΧΙ. 10. εἰς 
αἶχμ. ἀπά ὅ'ερί.---Π]. Ὁγ τηϑίοῃ. ἐΐδ ῬΕΥΒΟΉΒ 
45 οσαρίωγοα, "ἃ σκριϊνο τα τιάο,᾽ Ερὶι. 
ἵν. 8. ον. ΧΙ. 10, αἰχ. συνάγει, ἃ8 οἵ, 
Ἰῃ ϑερί. ἀπά Αροοῦ. Ὠϊοά. ϑ5ϊ'ς. χυιϊὶ. 70. 
Αἰχμαλωτ εύ ὦ, ἴ. εὐσω, (αἰχμάλω- 

τος,) Χί ῬΙΓῸΡ. ἐο ἑαΐδ ργίϑοπεν, ἰδαά σα»- 
ἐΐθδ, ἃ8 ἰὴ Ἐ;ρὶι. ἦν. 8, δὰ οἴθηῃ ἱπ ϑ'δρί. 
δηὰ Ἰαίεγ τι 68.----Ἴ1. τηοῦ. ἐο σαρίϊυαΐο, 
2 Τι. ἢ] 6. ἰῃ ἰδχί, τϑοσθρί. 
Αἰχμαλωτίζω, ἴ. ίσω, (αἰχμάλω- 

τος.) ἰδίου ψογὰ ἴοῦ αἰχμάλωτον ποιέω, 
ὉΩΡ ἐο ἰραα οαρίέϊυο, ἴμι. χχὶ. 24. ϑερί. 

. Μ1}}. 46. Ὠ]οά. 816. χὶ. ὅ98., Μοῖ. ο 
οαρίξυαξο, 2 Τίνα. ᾿ϊ. 6, ἴῃ ἰαίον ΕἀἀΔ. 80 
συ 410} χνὶ. 9, τὸ κάλλος αὐτῆς ἠχμα- 
λώτισε Ψυχὴν αὐτοῦ. ΑἾΒο, Ὁ ἘΠ 
ο ὑγίμο ἐπίο βωδ)εοζίοπ, Βοτη. ΥἹ]. 95, 2 ον. 

Αἰχμάλωτος, ου, ὁ, ἡ, α οσαρίζυς οΥ 
χ. ὃ 

»ΙΒΟΉΟΘΥ οὔ ισαν, 1.α. ἵν, 18. ΤΊ σογὰ ἰδ 
ΤΟΡ. 8η δ(). 64ᾳ. ἰοὸ αἰχμῇ ἁλωτὸς, δπἀ 

18 Οἴὔθη ἴῃ [86 φαυ]ϊοῦ τ οτϑ ἀαδ6ἃ Ὑ1ἢ 
δαί, 85 α. σώματα, οὐ νῆες, ΟΥ πόλεις, 
χρήματα, ὅτσ., ὈὰΓ 8 ρὍΠΟΙ,, ἴῃ 86, ἃ 
διυῦδῖ., ἄνθρωπος Ὀεΐηρ υπάογοίοοά. 

Αἰ ὧν, ὥνος, ὁ,ὅχ ροσῖ. ἡ, ἔγοτῃ αἱ, τη68}- 
ἴηρ ἀπταίίοπ ἴο ἃῃ δη4, δηά {Π6 ραγί. ὧν οὗ 
εἰμί. Τὸ 18 ἰη ἤομ., Ηο8., ΡΙπά., Ἠάοίὶ., 
δηά οἴποῦ ΘαΥ]Ὺ Ἡτὶϊζοτϑ, οἢ οἢγ υϑοἀ οὗ [Π6 
ἀυταίίοη οὗ Βυταδῃ οχίϑίθποο, ἐΐδ, οὐ 16 
αῦ8 ΟὗἩἨ τηΔῃ, απ αφ6; Ὀυΐ ἴῃ {Π6 ΟἾ888. 
υϊίοτβ δου ἵμοτα 1 ἰδ ἘΠ ΘΗ. δι ρ]ογδα ἰο 
ἀδποίο (ἢ ς ἀπγαίίοι οὗὨΎ {ἶἰπλ6 ἴο {Ππ6 ὁπά οὗἁ 
{ἶπη6, ἰ. Ὁ. οἰογπῖίψ. ὙΠῸ φατ] οδὶ ᾿πβίδῃοθ 
οὔ [18 86η86 ἷἰβ 'ῃ Ρ]αῖο, ψῆο οΟἾἶἾΘῊ 50 1τ1868 
{πὸ ψοτὰ. 8466 ἡ. 37. Ὁ. 88. Ο. 97. Ὁ. ΕἘά. 
διθρι. [ἡ Ν. Τ᾿ 1018 864,1. οἵ ἐΐγηθ γμίωγα, 
88 ἴῃ 186 [0]]. ρῬίγαβεβ, 1) εἰς τὸν αἰῶνα, 
70 ν ϑυογ, βαϊὰ οὐ ΟἸγτβὶ, Ηδ6δ. νἱ. 20. νἱ!. 
17, 24, 28. δῃὰ οἵ {Π6 Ὠδρρίπθϑβ οὗ 1} 
τσ ίθοιϑ, Ψοδη νὶ. 51, δ8. 2 Οον. ἰχ. 9, οἱ 
ἃ]. : δἷβο οἵ ἴῃ 6 ρυηιϑῃχηθηΐ οὗ 1Π6 νἱοϊκοά, 
2 Ῥεῖ. ἢ. 17. 5ὰ. 18; σὰ ἃ περαίῖνο, 
πουοῦ, αι. χχὶ. 19. Μ|ς. 1}. 29. εἵ 4]. 
80 εἰς ἡμέραν αἰῶνος ἴον εἰς τὸν ἀεὶ χρό- 
νον, 2 Ῥοι. 111. 18, 2) εἰς τοὺς αἰῶνας, 
(ρ] τ. ἔοτ β'πρ.) 207 δύογ, ἰο αἰΐ οἰογηϊίῳ, 
βαιά οὗ αοἀ, οι. 1. 25. ἰχ. δ. χὶ. 86. 
2 Οον. χὶ. 81; οἵ Ομτῖβε, 1κ. 1, 88, 8) εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, (ἃ ἱπίοηβῖνο 
ἴογπι ἀοτῖνοά ἤοὰ ἩδθΌΓ..) 207 δυό απὰ 
6067; βι]4 οὗ αοά, 6]. 1. δ. Ρι. ἵν. 20, 
11. ἱ.. 17. 1 Ῥεῖ. ν. 1] ; οὗἩ ΘΟ τῖϑι, 2 οί. 
ἰπ. 18, ἴον. ἰ. 18. ν. 18; οὗ {π6 Παρρίη 688 
οὗ {π6 7.81, εν, χχὶϊ. ὃ ; οὐὗὁἩ 16 μΠ18}- 
πιδηΐ οἵ ἴπ6 ν]ὶοϊκοίὶ, Βον. χὶν. 11. χῖχ. 8. 
χχ. 10..---]]. οὗἩὨἁ ἐξηιθ ρμαϑί, ἃ8 ἀπ᾽ αἰῶνος, 
“ ΘῸτ δυθι Ἰαβεϊηρ, ἴα. 1. 70. Αοἷδ ἢ]. 2]. 
χνυ: 18, ἀπὸ τῶν αἰώνων, Ἐρῇ. "1. 9. (οἱ. 
ϊ. 26, πρὸ τῶν αἰώνων, " δοΐογε ἐΐηια τοα8.᾽ 
Ἶ. 6. ἤτοι 411 οἰδγηΐϊίν, 1 (ον. 1]. 7.---1 1]. 

᾿Ἦρυτ, βοσμΐζωηι, ἐδδ τυογία, οἰ οτ ῥτὸ- 
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ΒΟ ΟΥ πέτα, 1. οὗ (58 ψουϊὰ δηὰ (ἢ 
ποχῖ, ]}) 88 ἱπιρ᾽ γίηρ ἀιιταιίοη, Μαίὶ. χὶϊ. 
82. ΜΚ. χ. 80. [μι. χυ!!. 80, 2) τῃ6 »γ6- 
ϑεηξ τοογία, λυ ἢ 118. σᾶγο8 ἀπ ἀδβίγοβ, [ῃ0 
ἰάθα οὗ δν]], ποτὰ] δηά ρῇγεῖοδὶ, δαὶπς 
εἶπ 6 Ὁ ἜΧργοββθά οὐ ᾿ταρ] οἀ, Μαῖυ. χα. 29, 
μι. χνὶ, 8. Χχ. 84. Βοτη. χὶίϊ. 2, οἱ δ]. 
8) Ὁγ πιοῖ., ἐδ6 ΜῈΝ οΥ ἐλ «σονϊαί, ὉΥ ἴταρ]. 

ἰοἰοα,, Ἐρὶ). ᾿1. 2. 1.0, χνὶ. 8. 4) ὉΥ τηο- 
ἴοπ.. ἐδδ τοογία ἐθοῖγ ἃ8 δὴ οὈ͵θεξ οἵ οτϑ- 
δίίοη δηά οχἰβίθηςο, Ηϑῦ. ἱ. 2. χὶ. 8. Μαῖι. 
ΧΙ, 40, χχίν. 8. 1 Τίμα. ἰ. 17. 11. 828 βαϊὰ 
ἴῃ τοίεγθηοςα ἴο {ῃ6 δάνοηϊ οἵ {Π6 Μεϑείδῃ, 
βεσμίμηι, ἀσθ, πδτηαὶν, 1) ἐΐ6 ασὸ οὐ τυογίά 
ΒΕΕΟΒΚΕ ἰδ οβδιαδ, ἰ. 6. “1ῃ6 ον ἢ 
αἀἰδβροηβαίϊίοη," 1 ον. χ. 1]. 2) ἐδδ οὕ 
τὐογίαὦ ΑἙΕΤΕΚᾺ ἐδ ΜΜοβϑίαΐ,, “ἸΠ 6 αἴοδρεὶ ἀϊ5- 

ῃϑϑίϊοη, ̓  [Π6 Κίηράοτα οὗ δ6 Μοθία, 
ΡΒ. 11,7. ΗΘ}. νἱ. ὅδ. 
Αἰώνιος, ον, ὁ, ἡ, 14]. ρεγρείμαί͵ οἰον.- 

παῖ. 1. 85 βα]4 ἙΠἢ]οΗ͂γ οὗ ετης έωγο, δηὰ 1) 
οὗ αοἄ, Ιοπ, χνὶ. 26, 1 Τίμα. νἱ. 16, οἱ 
ἃ]. 2) οὗ [ῃ6 Ὠδρρίποθββ οὔ ἴπ6 τἱρῃίθουβ, 
Μαῖί. χίχ. 29, χχυ. 46, οἱ 4]. [πὶ Ψόδη ἰἰ]. 
1δ, ἀμ βοῖῃηθ οἵβοσ ραββαβθδ, ζωὴ αἰώνιος 
8 6ᾳ. ἴο εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλ. τοῦ 
Θεοῦ. 8) οὗ {π6 Ρυ ϑῃτηθηΐ οὔ 6 τὶ καά, 
Μαῖίι. χνίϊ!. 8. χχν. 4], οἵ 4]. 4) σεποσγ. 
2 Οον. ἱν. 18. ῬὨ]. 1δ, αἰώνιον, δὰν. 70 γ᾽ 
δυθγ,, αἰισαγϑ8.---Π1. οὔ τἰἴτηθ ραεί, Βοτα. χνυὶ. 
2ὅ, χρόνοις αἰωνίοις, " οἵ ο]4.᾽ 2 ΤΊα. 1. 
9. Τίς. 1.2, πρὸ χρόνων α., δαυϊνα]θηΐς ἴο 
“πρὸ αἰώνων. 

᾿Ακαθαρσία, ας, ἡ, (ἀκάθαρτος,) ὅπι- 
»ωγιίῳ, ἰδ; 1. Ῥτορ. ἴῃ ἃ ρἢγϑίοδὶ βθῆβθ, 
μηοϊδαηἰήηόθ85, Μαῖι. Χ ΧΙ. 27. δηὰ δο οἴθῃ ἴπ 
δορί... 8180 Ρ]αίο, ὑ. 72. Ο. Ἐά. ϑιθρῃ.---1Π. 
ἴῃ ἃ πιογαΐ β6η86, ὠποίδαπη688 οἵ 116. δηὰ [Π6 
βΒ' ΠΕ] 688 1ΠΟΓΘΌΥ οοηίγαοίοα, 848 ὀρροβϑά 
ἴο Ρυτν πα ΘΠ δδΥ, δηά νἱγίιο ἴῃ ΖΘ ΠΟΥ. 
Κη. ἱ. 24. νἱ. 19. δ (ον. ΧΙϊ. 21, 6.4]. ν. 
19. Ἐρἢ. ἱν. 19, ν. 8. 6]. 11, δ. 1 ΤῊ. ἱν. 7, 
δηὰ δορί. ἴῃ ΕΖεῖ. χχχνὶ. 26, 29, δτα ἴῃ 
ΟἸα85.. τπουισῖν ὅτι Ἔχααρ͵8 οοουτθ ἱπ Π6- 
τηοϑίἢ. Ρ. 558, ἴον βωηῆηια ἱηιργοὐϊίαϑ, τοῦτο 
οὐκ ἔχον ἐστὶν ὑπερβολὴν ἀκαθαρσίας. 
Απά 8060}} ἃ ρβΊβοη νγ»88 ο"] θὰ ὃγ {π0 αγθθκβ 
κάθαρμα, ὃγ ἴῃ6 Βοτηδη8, ρμγραπειοτιζμης. 
πη] ΤῊ. ἴ1. 8, 10 18. αβοά οὗὨ [Π6 πιοτὰὶ ἰτη- 
Ρυγὶν οὗ σοτγαρῦ πιοίΐνθϑ, ἀυϑυῖοθ, ἀγα δὲὶ- 
ἴἴοη, ὅς. 866 τὰῦ Νοίβ. 80 Αστίδη, Ερίςοϊ. 
ἷν. 1], ψυχῆς ἀκαθαρσία. 

᾿Ακαθάρτης, ἡτος, ἡ, (ἃ βγποοραίοα 
ἴοστη ἴου ἀκαθαρότης.) ὠποίδαηηθ88, ἱ. 6. 
ΡΓῸΡ. ἐθιυάπθθδ, Ὁὰΐ ἢρ. βαϊά οὗ ἑωὠοξαίγψ, 
ον. χυὶϊ. 4, Ἰδϑοῖ. τϑοθρί. ; ψ}}}16 οἵδ. 
σΟΡΙ68 αν τὰ ἀκάθαρτα τῆς. 
᾿Ακάθαρτον, ου, ὁ, ἡ, )ἀ]. (α, καθαΐ- 

ρω.) πποίραη, ἔπρενο, 1. ἴῃ τἴ6 Ζουϊέραξ 
56η86, ἷ. 6. ὈῪ Ἰ6ρ8} ΟΥ σΟΓΘΙΏΟΠἾΔ] ὉΠΟ]6Δη- 
Ὧ658, [μον, ν. 2: βαϊά δἰθ ποῦ οὗἁ ἐδέησϑβ, 88 
[οοὐἱ, Αοἴϑ χ. 14. χὶ. 8: (4150 οὗἁὨ Δη1Πγ8]8. 
48. Ὀϊν48, σν. χυ][ 2.) οὐ οἵ ρδγϑοηβ ποῖ 
ὅενβ, οὐ ποῦ ΟἸγἰβιϊδηβ, Αοἰϑ Χ, 28. 1 ον. 
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ν]}]. 14. 2 ον. νἱ. 17.---Ἴ1. ἴῃ ἃ τιογαὶ βοιιβθ, 
μποίθαπ,  ΘΊ ἢ 6. ὉΥ {Π6 μο]] υἰοη οὗ Ἰεννά- 
πα6585, Ερῇ. ν. ὅ, οΓ οὗ ἰΔο]αίτγ, Εδν. χυνί!. 
4, ἴῃ {πη Ὀοδὶ Εἀ4. 8.0 ἐπ ἀδιποηβ, Μαῖί. 
χ.]. χὶϊ. 48. ΜΚ. 1. 28. 1μυ. ἰν. 38. Αοἰβ 
ν. 16. α΄ οδὶ]οά πνεύματα ἀκ... ῬαΤΟΥ 
ἔσοτῃ {116ἷν παῖιΓΆ] ἱπιρίου ἀπ ἡ] κοάπϑββ 
οὗ δυο Κιπά, (ἢοποθ {ΠΟΥ͂ ἀγα οὐ] οὰ 
πονηρὰ, Τοῦ. 112. 8. νἱ. 14.) ἀπὰ μαν]ν 
ἔγοτὴ {πεὶγ θοίηρ θοιἢῃ ἰπϑιϊραίοσβ ἴἰὸ ἀπ 
οὐ͵οεῖδ οὗ ἱΔο] ΣΎ. 

᾿Ακαιρέομαι, οὗμαι, (α, καιρὸς,) ἃ 
Ἰδαῖος ασθοὶς ἔθττη, β᾽ χη ἔν ἱπρ ἐο τσαπέ ορροτ- 
ἐωπῳ, ῬἘΜ]. ἵν. 10. 

᾿Ακαίρως, δάν. (ἄκαιρος.) ᾿ἰπδθαβοΉ- 
αδίῳ, 2 ΤΊηι. ἵν. 2, 8.66 τὴγ ποίδ ἰῃ ]0ο. 

ἽΑκακος, ου, ὃ, ἡ, 56]. (α, κακὸς,) 
Ι. λαγηῖο88, ὑϊαπιοῖοε5, Ἡ Ὁ. υἱῖ. 26. ϑερῖ. 
δηά Ο]488.---Π1, σωξίεῖο88, νοϊὰ ὁ ονὶ] ἀ6- 
δἰζηῃ, Βοι. χυὶ. 18, βϑερί. δὰ Πθ. 1158. 
Ῥο]. 1]. 98, οἱ αἹ. 
ἼΛκανθα, ης, ὑ, ἐξκὴν ἄνθος.) α ἑζογη 

οΥ γον, Μαῖϊ. υἱὶ. 16. χχνὶϊ, 29, 1,. νἱ. 
44. Ψοδη χίχ. 2. Ηδϑῦ. νἱ. 8. 

᾿Ακάνθινος, οὐ, ὃ, ἡ, αἀ)]. πιαάδ ΟΥ̓ 
ἐλογπβ, ΜΚ. χν. 17. 7Ζόβη χίχ. δ. 

ΓἽΑκαρπος, ου, ὁ, ἡ, ιυἱδοιξ γυϊέ, δαν- 
γ6Ή, οΡΡ. ἴο ΚΠΡΥ Οὐ ὕρον, Ι. ῥσορ. οὗἉ ἸΓ668, 
ΤΆΘορὮν. Ρ]. 111, 168. Ψυάδ 12, αἶβο οὗ Ἰαπά, 
“76 γ, 1.26: ΚΘ 88 οὗ ἃ σουηῖγυ, Αἴμθη. δρ. 
ϑίορῃ. ΤῊ68.---ΠΠ. ταοῖ., ψιοίατηρ πὸ γγιΐ, 
ἷ, 6. οὗ Κπονϊδάρα, υἱγίιιθ, ὅζο., 
Μαῖί. χιϊ. 22, ΜΚ. ἱν. 19. 1 Οοσ. χὶν 
14, Τις, 1|. 14. 2 Ῥεῖ, 1. 8. 30 βοιηὃ- 
{{π|68 πη ΟἾΔ88., δηὰ 1,51. ἐηγγμοίμοϑιβ. 8.0 
ΡΙΊαΙ. θαι 4, ἀ. λαλία. ῬΙαι. 277. Α. 
λόγοι οὐχὶ ἄκαρποι. 8.0. Ρ]ιυῖ. νἱ. 138, 
4, ἄκαρπος διαμένει πρὸς ἀρετήν. νὶ. 
377, 4, δόξης ἀκάρπους. νἱ. 602, 9. τὴν 
ἀρετὴν ἄκαρπα πινεῖν λέγουσι, εἰ «].-- 
11. 88 περδῖϊνα δα δοίἑνεβ 8 γΘ βοπιθίϊπιθβ 
ΒίτΟΙ ΙΥ ἀῇγτηδίϊνο οὐ ([ἢ6 ὀρροβίξα 408]}- 
[ἶε8, 80 ἱπ ΕΡἢ. ν. 1], Ὁγ τὰ ἔργα τὰ 
ἄκαρπα τοῦ σκότους το τηθδηΐ απὰ 
ποιίοιϑ 7 ἴΐ8; διὰ 50 ὟΥ 154. χν. 4, πόνος 
ἄ., ἐπιργοῦι8. 
᾿Ακατάγνωστος, ου, ὁ, ἡ, δα]. (α, 

καταγινώσκω,) Ϊ. Ῥτορ. ποέ ὑδις ἄραι ͵ 
«μα ϊἸσίαἰ οοπἀδηιπαίίοη, 2 Μαος. ἵν. 47..--.1]. 
ἴῃ Ν. Τ᾿ παοι,, ὠπδιαπιοαῤίο, Τὶϊ. 11. 8. 
᾿Ακατακάλυπτος, ου, ὁ, ἡ, κα]. (α, 

καλύπτω,) ὠπυοϊϊοά, 1 (οτ. χὶ. δ. κεφαλῇ 
ἀκ. 18, γυναῖκα ἀκ. ῬοΙ]. χν. 26, τὴν 
Δανάην ἀκ. 

᾿Ακάτακριτος, οὅ, ὃ, ἡ, κἀ]. (α, 
κατακρίνω.) Ῥτορ. ποῖ οοπάφηιηοα, Ὀὰὲ ᾿η 
Αςίβ χνὶ, 87. χχὶϊ, 25, οηδ τοῆο ὦ δοη- 
ἀεπιποά ὠπλοατγά, Ἰὴκ6 τῃ6 Ο]488. ἄκριτος. 

᾿Ακατάλντος, ον, ὁ, ἡ, 84]. (α, κατα- 
λύω,) 1. ρῥτορ. ἐπαϊϑϑοίωδία :.--11. τηρί. 
ουέγ- αἰτίης, ευογίαϑέπσ, ἨΘΌὉ. νἱ!, 16, ζωὴ, 
δηα ΟἸ 8588. 

᾿Ακατάπαυστος, ου, ὃ, ἡ, τἀ). (α, 
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καταπαύω.) ποΐ ἐο δδ γεβίγαϊηοα 7γΌηι 8. Ὺ 
εἰσ, ὠπαδία ἐο αδδὲδί, 2 Ῥοῖ. 1.1. 14. ὀφ- 
θαλμοὶ ἀκατάπαυστοι ἁμαρτίας: διά 
80 ἴΠ6 Ἰαΐον ΟἸδβ8.. Ὀι0 Ἡ ἢ ἢ ἃ σοη. 00]]. 
᾿Ακατασπτασία, ας, ἡ, (ἀκατάστα- 

τος} ῬγῸΡ. μπϑοξἰθαάπθ85, τιδτηοῖν, ῬΈ τοῆς 
{ἰππ|ὰ] οἴδηρο οὔ ἶδοοθ, 2 Οον. νὶ. ὅ. Ἡδεπος 
οογηιπιοίίοη, ἐμηιμξ, 8οαϊίομ, ἴλι. χχὶ. 9. 
1] σον. χῖν. 88. 2 σου. χῖϊ. 20. 7.4, 111. 16. 
᾿Ακατάσπτατος, ου. ὁ, ἡ, κ; (α, καθ- 

ίσταμαι,) μηϑδέαδίο, ἱποοηπδίαηπέ, 9. 1. 8. 
᾿Ακατάσχετος, ου. ὁ, ἡ, αὐ). (α, κατέ- 

χω, ἴο τεϑίταϊη.) ποέ ἴο ὅθ γοϑίγαϊποα, ἐγγό- 
 ϊε, 6. 11]. 8, γλῶσσα ἀκ. κακόν. 

δο Φοῦ χχχί. 1], ϑυμὸς ὀργῆς ἀκατά- 
σχετος. 408. δηά Ἰαῖος (Ἶ488., 88 Ρ] αἵ, νἱ}). 
τὲ 7, ἀκατάσχετος πᾶς ἐστιν ὁ τῆς 
πολυπραγμοσύνης γαργαλισμός. 
᾿Ακελδαμὰ, ἱπάθο]. ἔτουι ἰδὸ ΚΞ'γτο- 

ΟΠ α] αἷς ΣΟῚ Ὑπτ, Ὁ δοοά, 1. 6. ρυτ- 
οἰναδοὰ νἱτἢ ἐῶν. ἀμ εὐχία, ὈΥ Β]οοά, 
Δοῖϑἱ. 19. ' 
᾿Ακέραιος, ου, ὃ, ἡ, δα]. (α, κεράω. ἴο 

ΤηΪΧ.} ὑσορ. μηηιϊχϑα, ἐπασωἰογαίοα, 88 βαϊὰ 
οὗ νἱπα, Ὦϊοβ. ν. 129, υἱῖ, 77. ἀμιγὴς οἵ- 
νος καὶ ἀκ. Βυ 4130 υϑϑὰ ἴῃ γϑγὶοιβ τηθίδ- 
Ῥἐνουοα] βθῆ868, δβρ. ἴογ ἁπλοῦς, δἰηιρίε, 
αγίϊε88, σωϊϊοῖοε8 8.0 Μαῖί. χ. 16, ἀκέραιοι 
ὡς αἱ περιστεραὶ, ψΏΘΓΘ [Π6ΓΘ ΒΘΘΙῚΒ ἃ 
Ὀ]Θπάϊηρ οἵ [Π6 σοπ]οϊπὶ 1468 οὗἉ δύπιρζοϊέῳ 
ΟΥ̓ συ 6] ββῆ 688, αηἀ δαγηιίθ88η658, (80 Ἢ 6 
παν ἴΠ6 γῆγχαβο λανηεδ88 ϑἰπυρίἸοϊίψ,) 85 Ἰη 
ῬὨΠ]οϑγ. ἀρ. ϑίθρῃ. ΤΊ68.. τὸ ακέραιον 
καὶ ἄκακον καὶ ἀνεπιβούλευτον. ἴῃ Βοτῃ. 
χνὶ, 19, ἀκεραίους εἰς τὸ κακὸν, ἴΠπ 4688 
οὗ ΔΥ]θββμε88 δηὰ β᾽ Πρ] ΟἿ (ΟΓ Δθβοποθ 
οὗ βιι δι] 607) 8θϑλ ςοπ)οἰποα, 88 ἰῃ Ἐπτῖρ. 
ον. 912. ζοτο,, ΠΟΥ (Π6 σουπίγυ βοηι16- 
τηδῃ 18 ἀφβουϊ υθα 88 ἀκέραιος, ἀνεπίληπ- 
τον ἠσκηκὼς ᾿»ὐδᾷ Απά 80 Πα Κβροϑᾶγε, 
“Ἵ δ ἃ 8ϊη1:}ί6 ποτηᾶῃ,, το ἢ ἴοο τύϑακ 
Τ᾽ ὀῃροβθ Ὑοὺγ ουτιηΐηρ.᾽ ἴῃ ῬΆὨ]]. ἰ,. 15, 
ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκ., οὗ ἴΠ6 
14688 οὗὁἨ ΔΥ.] 6580 688 Δη ἃ ΠΑΡΙΩ]6Β8η688, ἐδ 9 
ἰαξίον βθϑίωηβ, ὉΥ ἐπ6 Ἵοοπίοχί, ἴο ργαναῖ: 
ου ἴΠ6 σΟΠΊΓΆΓΥ, ᾿η 208. Αηϊ. ἱ. 2, 2, ἀκέ- 
ραιον βίον (ἢ γ)υγηιον. 

᾿Ακλινὴ ς» ἕος, ὁ, ἡ, 14]. (α, κλίνω.) 
εσϊδοιέ τιυαυογίμρ, εἰαδίο, Ἠεὶ, χ. 38, ἡ 
ὁμολογία τῆς ἐλπίδος ἀκλινής. 80 Ρο]]. 
Οπ. νὴ]. 10, ἀ. δικαστὴς, δηᾶ Τμυςΐαπ, 
Ἐποοπι. θη. ἀ. ψυχή. 

᾿Ακμάζω, ἔ. άσω, (ἀκμὴ.} 110. ἐο ὅδ ἐμ 
ἐλ6 ἀκμὴ, ΟΥ̓ ργΐηια, οὗ ΔῊΥ τς Ἡ ἰοὮ, 48 
8814 οὗ ἔγυἱ8, 18 (μαὲ οὗ πιαξωγῳ. 80 ον. 
Χχὶν. 18, ἐο 6 τΐρε, αἀπα Ο]α88., δ8 Το... 19. 

᾿Ακμὴν, 84]. ῥτορ. δἼοιβ. οὗ ἀκμὴ. 
ὙΠΟ ΤΩΘΔΠΒ ἃ μοϊπέ, οἰΓΠ6Υ ῥτορ. οὗ ἃ 
ΜΘΔΡΟΏ, ΟΥ ἢρ. οὗἩὨ {{π||ὸ,| Ἠδποα ἰπ {πὸ 
Ν. ΤΌ ἀπά {δ6 Ἰαίθσ υυίίοσβ, ἀκμὴν, ἴοῦ 
κατ᾽ ἀκμὴν χρόνου, ουόῃ ποῦ, ψεί, αῖι. 
χν, 16 

᾿Ακοὴ, ἣς, ἧ, ἱπκούσὴ Ἰ. ἨΕΒΑΆΙΝΕ, 
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Ἷ. 6. 1) 186 δόνϑ8, οὐ [800}Υ, οὗ ποδτίηρ, 
1 Οου. χίϊ. 17. Χοη. Μεαι. ἱ. 4, 6. 2) (ἢς 
ΟΝ οὗ ποανίηρ, ἐδ φαγε, ΜΚ. νἱῖ. 85. 
1Κ. νἱϊ. 1, εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ. Αοίδ 
χυϊΐ. 20, Ηοῦ. ν. 11. 2 Τίω. ἱν. 8, κνη- 
θόμενος τὴν ἀκοὴν, ἀπά 50 ἰῃ Ἰδίοτς (]αβ8. 
Ακοῇ ἀκούειν, Μαῖι. χὶϊϊ!. 14, ἰ6 α Ηεοὔῦτα- 
δι, Ἰουπα 4180 ἴῃ ϑορί. ἴον ἐο ἦδαν αἐΐδη- 
ἐξυοίῳ.---Ἰ]. ΤΗΑῪ ΨΉΙΟΗ 15 ΒΕΑΒΌ; δῃηά 1] 
1) αην ἐδὲ ᾿ἀβύμνμα ανρίρ ἴὰ [16 Βοδσίησ 
οἱ δέτε ὩΣ [86 ρίγροβο οὗ δῃπουποθιηθηΐ 

,ΟΥ ἱπδιίσυοσίίοῃ, Ζοἢη χῆ. 88. βου). χ. 16, 
17. ὅο ἀκοὴ πίστεως ἴπ [ἢ 56η86 " ἀοο- 
τὴπο δυρῇ δηὰ τεοοϊνοὰ τὴ! ἔα 1. ὍΔ]. 
1], 2. ὅ, ἀηὰ λόγος ἀκοῆς, οαυΐν. ἴο λό- 
ΤΣ ἀκουσθεὶς, “ἴθ ποτὰ ἰαυρῖν δη6 Πεαγά,᾽ 
ΤΆ. 1.18. Ἠδοδ. ἱν. 2. 4“) ἔτοτα Ηδῦ., 

ΤὨΠΙΟΊΥ, , Μαῖῖ, ἰν. 24. χὶν. 1. χχὶν. 
6. ΜΚ. ;. 28, χιϊ. 7. Απά 50 ϑορὶ. διά 
ΟἸ]658. 

᾿Ακολονυθέω, ἔ. ήσω, (ἀκόλουθος, 
ἔτοτῃη α, ἴοσ ἅμα, δῃρὰ κέλευθος, γγ8γ.) ἔο 

: Σ Θομβίγ. 1} 
μυ. ἰχ, 49, ἃ]. οΥ 

1} ὀπίσω τινὸς, Μαῖϊ. χ. 38, κα]. 
πρὶ ἕο γοΐϊοιυ, Μαῖι. ἵν. 25. ψὴϊ.]. ἰχ. 19. 
ΜΕ. ν᾿. 24, εἰ 8].---ΠΠ. . ἕο Τοϊοω α 
ἰδασῖον, ὈδΟΌΤΩΘ ΔΗΥ͂ ὁπ 68 ἀϊθοὶρία, 1) ἰο 
ΘΟΟΘΟΙΏΡΔΩΥ τα ῬΟΙΒΟΠΆΪΙΥ, 88 γγ͵δ8 ὑδὺ8] 
ὙΠῸ ἴθ ΤΌ]]ΟνΤ 5 οὐὗἩ τ6 90 188} ἀοοίουβ 
πὰ ατγοεὶς ΡΒΙ]οβορῆοτα, Μαῖι. 1ν. 20, 22. 
ἶχ, ϑ. χὶχ. ὄ 84. ΜΚ. ἱ, 18. Ζοδη ἱ. 4}. 
2, ἐο δὲ απῷ οπο᾽9 αἀἱθοΐρίδ 88 ἴο ἔα! εἶ ἀπά 
προύθεντο Οἰΐοιο ἠΐ8 ἐφαολίησ, Μαῖϊ. χ. 

. ΧΥ͂, 24, ΜΙ. νῇϊ. 84. ἴμυ. ἰχ. 28. 
Φοδη νὴ]. 12, χῇ, 26.---ΠΠῚ. ἐὸ γοϊϊοιυ απν 
ΟΝΘ ἵπ ϑωοοεβδίον, 85 ἴο ΔῺΥ δείίοῃ, ον. 
χὶν. 8, 5η.---ΤΥ͂. δὲ δαί οἵἁἩ ἐλέπσθ, δοίοῃβ, 
ὅζο., ἐο ἀοοοπιραπν, μον. χὶν. 18, τὰ δὲ 
ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτῶν, " δο- 
ΘΟΙΏΡΘΩΥ {μοι ἴο (6 )υὐρτηοαῖ-βεδὶ οὗ 
Οὐοά, ἀπά, ὃγ ἐπιρ]ῖο.,  ἸΒΘΥ θδαν ἴμθπὶ τὶ 
Τῃοτα, δηὰ Ρἴοουγο ἔπθπι 8 τονε. ΑἸδο, 
υἱοθ υεγϑᾶ, ἴὰ ἕλον. χνῊΪ. δ, ἰοχί. τϑα., ἦκο- 
λούθησαν αὑτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ 
οὐρανοῦ, “Ὦαγα [Ὁ] ονγθά οη6 δῃοίδοσ ε}] 
ΒΟΥ ΤΌδῸ}Β ἐνθὰ ἰο μοανθῃ. Τ}ΐ8, Βου- 
ΟΥΘΙ, ΠΛΔΥ͂ ὈΘΙΓΘΓ Ὁ6 χοξοττοὰ ἰο δοῆβο {Π]. 

90 2 ΘΟ αΉ, 
ἀδί., ΟΥ μετὰ ἀηὰ δοῃ., 

(4 

ἀδαγίησ, Μαῖιι. χὶ, ὅ. ΜΚ. 
ΥἹἱὶ. 87. 4]. ἀπά Ο]4β8. Μαῖὶ, χὶϊὶ, 1δ, βα- 
ρέως ἀκούειν, "ἴο 86 ἀ.]] οὗὨἨἁ Ὠοαγίηρ.᾽ 2) 
ἘΓΏ. δηαὰ Οἰ ΠΟΥ 4080]. ΟΥ ὙΠ δοουβ. οΥ 
ξ αν (νὴ οὐ πἰϊιουΐ ργθροβ.) οὗ {86 ἐλέμσ 
οανά, δῃὰ ψ 1} σοη, (ἢ οὐ τ Βοιιῦ ῥτό- 

Ρο5.) οὗ {π0 ρογϑοη ἔγοτα τ οπὶ : ἐο ἦδαγ, 
»έεγοεῖυο τοἱδὰ ἐδε φαν. (1) ζεηθν., Μδῖι. 11.9, 
18, ἰχ. 12. χ, 27. ΜΙ]. νυἱῖ. 25, εἱ αἱ. οἢ., 
ἃπι ΟἸλ88. (2) δρεο., ἴῃ (06 βΒ6ῃ80 ἐο σέσδ 
ἐαΥ ἐο, ἦθαν αἰξοπέξοοϊψ, ΜΙ. ἵν. 8. νἱὶ. 14. 
Χὶΐ, 29. Αοἱ ἰϊ. 22, Ἤρσμοσθ, 8) Ὁγ ἱπωρὶ,, 
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ίο σίσε λοϑὰ ἴο, ,. Μαῖί, χ. 14. χυὶϊ, ὅ. 
χυὶ. 15. ΜΚ. νἱ. 11. 1... χ. 16, οἱ αἱ. 
δηὰ Ο]ε88. 80 δ'βὸ ἴῃ [86 ρῆγαδα ὁ ἔχων 
ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω, Μεῖι. χὶ. 1δ. χΙΐ, 
9, οἱ 4]. ἴῃ ὅ.. 720) τὶ ἰηρ [Π6 ἴόττη ἴα 
υδοὰ οὗ 6ΟΡ ἱῃ [6 βϑῆϑο ἴὸ : 
ἷ. ὁ. ἐο ἄδαν απῶ ἀπδισέῦ Ῥγανψεν, Φοδπ ἰχ. 

, ἀν 
ἄποιυ; 1) Ἐπ κεν θη. ἱϊ. 8, 22. ἦν. 12. 

χίν. 14. χνυ. 24, αΪ.. Ῥαββ., ἐο δὃ6 ἄξατά οἵ, 
ἷ. 6. Τοροδίοἃ οὐ ποϊβοὰ δϑγοδά, Μαεῖι. 
χχυῖ!. 14, Μ|ς. 11. 1. 1.ι. χιὶ, 8. Αςἰδ χί. 
22. 1 Οον. ν. 1, δηὰ Ο]488. 2) βρες. ἐο 
μπαογϑίαπα οὐ οοπιρτελονπά, Μὶκ. ἵν. 88. 
Φοίη νἱ. 60. 1 Οον. χὶν. 2. (8]. ἰν. 2]. 
ϑορῖ. δηὰ ἴαίθῦ (]λε8. [π ἔογεῃεὶς 8686. 
ἴο ΠΘᾺΓ 88 8ἃ ἱπάρο, ίο ἔγν, Αεῖβ χχν. 22. 
Φοδη υἱὶ. 6]. 
᾿Ακρασία, ας, ἡ, (ἀκρατὴς,} οαυΐν. ἴο 

186 τπηότὲ Ο]αβ8., ἀκράτεια ; ψεη. τοαπί ο 
8 οοπεπιαπα οΥἩ ψονθσητηθηΐ, τοίου οὗ 
{Π6 ἀρροίϊδ8 οὗὨἩ 6 ὈΟάγ οΥἩ 1ῃ:6 Ραδϑίοῃβ οὗ 

1.} [πὸ τοϊπὰ, (80 7208. Βε]]. ἱ. 1. 2, ἀ. πα- 
θῶν,}) 885. ορρ. ἰο ἐγκράτεια. ΤΏ ἱἰ ἴ8 
ΔΡρ Θὰ ποῖ ΟὨ]Υ ἴο ἰῃἰδιμρογδῦςσο ἰῃ οαἰηρσ᾿ 
οΥ ἀτίπἰκίηρ, Ὀυΐ ἴο 41} 186 ΟΥΟΥ ἀρροϑεϊίεϑ 
οἵ [80 Ὀοάγ. 80 205. Αηϊ. Υἱῖϊ, 7, ὃ, τῶν: 
ἀφροδίων ἀκ. Ἠδῃοο ἰδ 8 δαυΐν. ἴο ἄκο- 
λασία. ἴη Ν. ΤΊ δ ΟὨΪΥ οὐουγβ ἴῃ 
Ἰ Οον. νἱὲ, ὅ, διὰ τὴν ἀκρασίαν, " ΌΥ τοδδοι 
οὗ ΟΥ ὁ) Οοσοαδβίοη Οὗ, γΟῸΣ ᾿ΠΔΌΪΠΥ ἰο 
βον ΤΏ ὙΟῸΣ Ῥϑβ8: 058. 
᾿Ακρατὴς, ἔος, ὁ, ἡ, δά]. ἐποοηίέπεπί, 

'. 6. “ὍΠΔΌΪΟ ἴο ἀον λο να [8ο ἀπαλις ν δὰ 
ΔΡΡΟΙΣ 68, 88 ορρῃ. ἴο ἐγκρατὴς, ἴῃ. 
ἩΜΕῚ δηὰ ὑδδα ἴα Ο]658. 

ἼἌΛκρατος, ὁ, ἡ, γε (α, ΚεΡαθνΜ.) 
ὠπηιϊαϑα ; ῥτῸρ. βαϊὰ οἵ ψἱἷῆα υπάϊϊαῖο 
ὙΠ παῖ, δηὰ ἤθησθ, ὈΥ ἱτηρὶ,. δέγοπῷ, 
ἑπίοαϊοαξίησ, Βδν. χὶν. 10. 

᾿Ακριβεία, ας, ἡ, (ἀκριβὴς,) Ἔ»ραοί- 
μ688, ῬγδΟΐδίοη ; ῬΤΟΡ. βδὶά οἵ οχδοίῃηθεβ οὗ 
ιρεῖσἠξ οὐ αἰγιοπδίοη, δ Ἐο]υ8. χ] δ. 4, 
ἀκριβεία ζυγοῦ καὶ σταθμῶν: ἀπά Βεποθ 
πιοῖ., οὗ δαίγοηια ἀὐσμγΠ ῷ ΟΥ' Ῥγοοΐδίοη ; 8ὸ 
δά. χὶϊ. 1, ἴῃ. ἃ ἔογοηϑὶς βεηβθ, ἤδη. υἱῖ.. 
16, ὁχταοίποε5 Ο7 διρἐοαζίοη, ἀπὰ οἴϊδη ἴῃ 
ΟἸαββ. [π Αεῖβ χχίϊ. 8, πεπαιδευμένος 
κατὰ ἀκριβείαν τοῦ πατρῴον᾽ νόμου, 
Ἰη6Δη8, “(ἢ ργαοοῖβθ ἀἰβοὶρ᾽ πα οὗ 186 ἴανῳ -." 
88 Ἐρο]μβ. χνΐ. 26, ἐκφαίνω ἐν σταθμῷ 
παιδείαν, καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἀπαγγέλλω 
ἐπιστήμην. 8. “οεερῇ. Υἱῖ. ς. δ, ἴτ ἐδ 
βιὰ οὗ πΠ6 Ῥμαιίοθεβ, περὲ τὰ φάτρια 
νόμιμα δοκοῦσι τῶν ἄλλων ἀκριβείᾳ 
διαφέρειν. 
᾿Ακριβὴς, ἕος, ὃ, ἡ, τα]. (ἄκρος, ἴτοτ; 

ἀκὴῆ,ἃ ρμοϊηϊ,) ὁπασί, αἀοουταΐε. ᾿Ακριβέστε- 
ρον, 88 δΔανογῦ, “ἸΠΟΥΘ ΔΟΟΌΓΑ[ΘΙΥ ΟΥ̓ Ρ6Γ- 
ἔθου] γ.᾽ Αοίδ χυὶϊ!. 26. χχὶῖ. 15, 20. χχῖν. 
22. ἴῃ Αοἰβ χχνὶ. δ, κατὰ τὴν ἀκρι- 
βεστάτην αἵρεσιν, " [86 πηοδί οΧχδοί βαοὶ," 
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ἷ,6. Θχδοί ἴῃ (8 Θχροβί ἴοῃ δη ἃ οὔβϑογνδποθ 
τῶν ἐθῶν καὶ ζητημάτων, ν. 866 {16 
Ῥαβϑβαρθ οὗἁ “οθθρῇ. οἰξεά ἴῃ ν, ἀκριβεία. 
᾿Ακριβόω, ἔ. ὦσω, (ἀκριβὴς,) ῥτορ. 

ἐο ἄποιυ, δῃηὰ ἴῃ Ο]488. ἰο Κπονν ον ἴο 
ἀο, οὐ ἴο 40 δὴγ (Πϊηρ ἀοσωγαΐοίψ, 2] ἴδῃ. 
14. χ]ῖχ. 16, Α4ᾳ. Ηἀΐδη. ἱ. 15, 4. [ἡ Ν. Τ. 
ἕο ἐπομῖγδ ἀοοωναξοῖν, βδεαγοῖ ἀφο ἀμοιμοῖν 
ἐπίο, ἴοι. ἃ, 7,16. Χεη. (Ἐς. χχ. 10. 

᾿Ακριβῶς,. τἂν. ἀοσωγαζεῖψ, ὀχασίζῳ, 
ραβαι . Μαῖι. ᾿.. 8,, ἴα. 1. 8. Αοίβ χνὴ, 

.} Ἧι. ν. 2. Χοη, (Ἐς. 11, 8; οατο είν, 
οἰγοιηιϑροσίίῳ, Ἐρὴ. ν. 156. 

᾿Ακρὶς, ἰδος, ἡ, α ἰοσιϑί, Μαϊι. ἢ]. 4, 
Μκ. 1. 6. ον. ἰχ. 8, 7. ϑϑϑρί. αθὰ ΟἿαβ8. 
᾿Ακροατήριον, ίου, τὸ, (ἀκροάο αι, 

ἰο ἢι68γ,) α »ίαοο ς᾽ ἰησ, '. 6. (γ16], [«. 
αμαξέοττιπι, Αοἰδ χχν. 23. 
᾿'Ακροατὴν, οὔ, ὁ, (ἀκροάομαι,) α 
ἤδαγοῦ, ἃ8 ἰὴ ὅοβ. Αηΐϊ. ἢ]. ᾿ ἢ ἀκ. "ἡ Ξύ 
8πὰ 4080]. ἀκρ. Τιυς. 1, 86. Τη Ν, Τ΄, ἀκρ. 
Τοῦ νόμου οἵ λόγου, (48 οῃι. ἰΐ. 13. 78. 
': 22, 28, 25,} 1Β βαϊὰ οὔ “ὁὴθ ψΠῸ ΤΏΘΓΕΙΥ͂ 
᾿ιθᾶσβ, δι ἀοο8 ποὶ ξ1Η] ΟΥ Ρογίοστω ἰΐ, 18 
ἦοί ἃ ον.) 
᾿᾿Ακροβυστία, ας, ἡ, (ἄκρον ὃς βύω, 

ἴο ΘΟΥ̓61,) 1. ἐδ ργόριοε, οὐ ἴογοβδκίη, οονϑσ- 
ἴῃρ [89 ΟΧίτοτἑ γ οὗἨ [86 ρίαηβ, Αςἴα χί. 8, 
ἀκρ. ἔχοντεν, ἴ. 6. υποϊτουπηοϊδοά ΟΘη 1168. 

ϑίαΐδ ο7 μποϊγομηιοϊδίοη, οὐ ΟΠ: Ε)}- 
ἴδ : 8600 Αοἴβ χὶ. ὃ, 1) ρτορ. Βομ,, ἰ,. 26. 
] ον. νἱϊ. 18, 19. 6]. ν. 6. νἱ. 16. Οὐ]. 
᾿ϊ. 18, ΪῸ τθέδγεποθ, μονγονοσ, ἰο 186 6χ- 
ἴθυτδὶ στἱΐθ, ποῖ ἴο [Π6 οἰγουτησίδίοη οὗ 1ὴ6 
Ὠθατί : σοιηρ. ΕἸ. 1. 11, 2) Όγ τηρίοη. 
ἐλδ ὠποϊγομηιρίθοώ, 4168, 88 ορροξοὰ 
ἴο {86 Οἰτγοιπηοί βίο, 186 7ονγβ, Βοιω, ἰϊ. 
20, 84. ἢ]. 80, Νοῖ ἐουπὰ ἐπ ΟἾΔ88. 
᾿Ακρογωνιαῖον, α, ον, εἀ). (ἄκρον 

ἃ νωμα υ θη βα]ὰ οὗ ἃ βίοῃθβ, ἱξ ἀθ- 
ΠΟΙΐ6Β ἃ ΘΟΥΏΘΓ ΟΥ ζοιιπἀδιίοη βίοπο, ΕΡἢ. 
11, 20. 1 Ῥοῖ. (1.6, Ουν Ιμοχὰ 'β οοτηραγοὰ 
ἴῃ Ν᾿ Τ᾽ ἴο ἃ ἰουπάφιοη-βίοπο, θο ἢ ἔγοτῃ (ἢ 6 
[απ ἀδιηθηΐαὶ πδίατο οὗ {π6 ἀοοιτίπο οὗ ἃ 
ϑανίουν, δη ἃ 4180 ἔγτοτη ἐὸ ἀϊΐβεϊπσυ δῃδά 
ἀϊστ γ οὗὨ {Π6 ροσβοῃ δηὰ οἱῆοθ οὗ ΟἩτίβι. 
᾿Ακροθίνιον, ίου, τὸ, (ἄκρον ἂς θὲς 

οΥ θὲν, ἃ Βεᾶρ,) οἰ ον πϑϑὰ ἱπ ρ]ὰγ, ἰο 
ἀοποίο ἐΐδ γϑὲ. γγΐί9, Ἵ. 6. οὗ 1ῃ6 δασγίῃ, 
Ῥγοδθηΐθὰ 88 δὴ οἤδγίπρ ἰο [6 Ποῖ(γ ; 80 
σἈ16ἀ, 88 ἰδίκθῃ ἤτοτη ἴμ6 ἄκρον, οΥ ἕορ οὗ 
186 ἤγβί ἤϑδρ οοἰϊοσίοα, οὐ [86 Βτβὲ οἤοϑθη, 
ἷ. 6. “1Π|6 ομοϊοοϑε οὔ ΈΠ 6 8Βροἱ 8 ἰαϊκθῃ ἴῃ πψαγ, 
ἃ οἴϊεγθα ἴο [ῃ6 ροὰ γῇο νγγὰβ βυρροβδὰ 
ἴο ἴδνθ οοοδβίοηοά {δ νἱοίοτΥ, Ηδτοά, νἱ]. 

πη ΗδΡ. νἱῖ. 4, ἴὰ 8 υϑο4 οὗὨ (ἢ 6 
16η(ἢ οὗἁὨ [6 8ρ01]8 οὗἩἨἁ 186 ναπαυϊβῃθὰ ἔοϑ 
οἤεγοά ἰο Φομόνδῃ ὉῪῚ ΑὈτγδθδπι. 
ἼΑκρος, α, ον, δ]. (ἀκὴ,) Πδποθ πϑιΐ, 

τὸ ἄκρον, υβοὰ δυθϑὲ, ἕον ἀποιίαν ἰορ, αἾδο 
1116 Ἔχ ρου Υ οὔδην {πίηρ, Μαῖι. χχίν. 8]. 
ΜΚ. χιῖ!, 27. 1.ὰ. χνὶ. 24. Ηδῦ. χὶ. 2]. 

᾿Ακυρόω, ἔ, ὦσω, (α, κῦρος,) ἴο ἀ6- 
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σό ΟΥ αμίδογίίῳ, αππεὶ, , ἸΥΆΏΒ.. 
αι. χΥ 6, ἀκ. ἐντολήν. ΜΚ. νἱ!. 18, ἀκ.. 
τὸν λόγον. Οἴ4], κἰϊ, 17, ἀκ. διαθήκην. 
ϑορί. δηὰ Ο]888. 
᾿Ακωλύτως, ἂν. (ἀκώλυτος, Ἐπ ΐη- 

ἀετοὰ,) εοὐξδοιξ ἠπάγαποο, γγθοίψ, Αοἱα 
ΧΧΥΪΙ. 81, διδάσκων ἀκ. Ἠάϊδη, νὴ. 2, 1, 
διέβησαν ἀκωλύτως. 

ἼΑ κων, ἄκουσα, ἄκον, 5]. (α, ἑκὼν.) 
τηιοϊ ἰησ, 1 ΟοΥ. ἰχ. 17. βερί. διὰ ΟἸ]δδϑ. 
᾿Αλάβαστρον, ον, τὸ, Ῥτορ. αἰαδαϑ- 

ἐογ, (ἃ νατϊθίυ οὗ συρβώγη, αἰ ουὶηρ ἔγοτῃ, 
του ρἢ 5] 21] ἴο, ἔῃ τηοάδτη 5} 
διὰ 8180 ἃ ὑαβὲ οὗ δ]αυδβίοσ, ἰο μο]ὰ 
ἔυπη68 ΟΓ Ρογ υτηθὰ οἰπίπηοπί : ἰβουρ (86 
Ὠδγ1Θ ΜῺ8 δ ᾿ϑηρίῃ δρρ] θὰ τὸ βυς ἢ να868 
οὗἉ οὐξδγ' τηαιοτία]β, ἃ8 σο ἡ, ᾳ1α488, βίοῃο, ὅζο. 
Μαῖι. χχνὶ. 7. ΜΙς. χῖν. 8. ἴμα. νἱῖ. 37. δὐὰ 
οὔϊθῃ ἰπ ΟἸ888. ΤΉΏθθο ναβ68 ᾿δὰ ἃ Ἰοὴρ 
ὨΔΙΤΟΥ ὭΘΟΚ 808 ]6α : βο ἰῃδύ ὉΥ [6 Ὀγεδὶι- 
ἴῃ οὗὨἨ 180 ἀλάβαστρον αἱ ΜΙ. χίν. 8, τὸ 
ΓΘ ΟἿ] (ὁ απἀοτϑίαπὰ {μ6 Ὀγοακίηρ οὗ [6 
ἔο» οἵ (6 ναβὸ [ῃπ8 ο]οβϑά, Ρο]]. Οη. χ. 1}. 

᾿Αλαζονεία, ας, ἡ, (ἀλαζὼν,) ῥτορ. 
ἐλε οδαγασίον 977 α δοασίογ, δοαβέϊησ, αηὰ ὃ 
ἴ0}., »γίαδ δηὰ αγγοσαποθ, ὅ8. ἵν. 16. 
1 Ζοδη ἰϊ. 16, βορί., Αροογ., δῃὰ Ο]δ88, 
4Ε1. Υ.Ἡ. κἱ. 15. 
᾿Αλαζὼν, όνος, ὁ, (άλάομαι, ἴο τονο,) 

ΡΙορ. α' σασαδοηά ; 4150, ἔτοταῃ [86 δά)ιποῖ, 
α πιοιιπίοδαπἶ οὐ φμαοῖ. Ἠρποο ἴα Ν, Τ. 
ᾳ δοαδίον, Ἐοτα. ἱ. 80, 2 Τίῃ,. 111, 2, 4180 ἴῃ 
ϑορί. δῃὰ Ο]688., 88 .8}}.Υ. Η. ἱν. 16. νἱὶ. 20. 
᾿Αλαλάζω, ἔ. ἄσω οΥ άξω, (ἀλαλὰ, 

[86 ὙΤΔΓ-ΟΥΥ.} ΡΓῸΡ. ἐο γαΐϑ6 ἐΐδ τσαγοστῳ, οὐ 
ϑῃουΐ οὗὨ Ὀα[116, Ψ 5}. νἱ. 20. Ζυάσ. χν. 14. 
Χοη. Ογτ. 11.2.9. Ηδρηοο, ἐο ἰδ» α ἰοωμά 
ΟΥ̓ οὗ δῃγ Κίπά, σι ῇϑί θοῦ [ῸΓ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ρτίεῖ, 
δορί. Ϊἴη Ν, Τ΄ υδοά οὗ [Π6 Ἰαείοσ, ἐο 
ἰαπιθηΐ αἰοωά, ιυαῖϊ, Νατὶς ν. 38. 4180 τὴ6 
δου οὗἁἉ ογτ θ4}8, 0 σίυθ α οἰαπσίπρ ϑοιηά, 
ἔτοταῃ 118 δοιίθ οἰδηρουτ, 1 ΟὐΥ. χἰ!!. 1. 
᾿Αλάλητονς, ον, ὃ, ἡ, 'ἀ).(α, λαλέω,) 

ημξέογαὖδε ἱπ τυογά8, οτα. ΥἹῖϊ. 26, ἃ ]αῖ. 
ΟἸ 688. 
ἼἌλαλον, ον, ὃ, ἡ, δἀ]. (α ὙΔΑΡΝ ΩΣ 

λαλέω.) 1. ποί ἥπσ, δροοολίο85, ἀμηιδ, 
ΜΙ. ἘΡᾺ .--Π1. "πα τὸ μεῦ: ΝΙκ. ἰχ. 17. 
25, πνεῦμα ἄλαλον. Ρ]υῖ. ἀς Ὠεΐεοι. 
Οτἴδς. δ], ἀλάλον καὶ κακοῦ πνεύματος 
πλήρης, (οὔ [Π6 Ῥγι δ ρτθβίθββ,) ἐβουρὶι 
Ὠιοβὲ τϑοθηΐ Οὐ θη ΔΙΟΓΒ ΘΧρ δ] 1, "ἃ 
τη] γτιδηΐ δρὶ τς, δ᾽] θῶ [Βγουρῆ οὔὐϑι)- 
ὭΔΟΥ͂,, ΘΟὨΓΓΑΙΥ ΒΟΥΘΥΟΡ (0 {μεῖς δι] 
σΒδγδοίθῦ. 
“Αλας, ατος, τὸ, (8 ἴοττη οΥὗὨ ΘΟἸηπιοΙΣ 

11θ, ἴον ἃλς, ἁλὸς, ὁ.) βαἰξ. 1. Ῥγορ. Μαίο. 
νυν. 18. ΜΚ. ἰχ. δ0. 1μα. χίν. 84.---11, (ἢ 
Δ]Π1υβίοι ἴο {π6 οἸδαπβίηρ' ἀπ ραν γἱηρ' πα- 
ἴγθ οὗἨ 54]1,) τῃηθίδρῃ. 8ρίγίξμαξ ευἰφάοηι, 
ὀνϑη (ἢδΐ οὗ τοϊϊρίου ἴα! ἢ δι ἃ Πορο, ἰὰ 189 
Βεῖγβ οὗ βαϊναιίοη, ΜΙκ. ἰχ. 50. Οοἷ. ἵν. 6. 
Μαῖιῖ, ν. 18. Απὰ κα τος. [μΔϑνς, 11.1.19, 
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. ἌΛΕΓΘ ΘΕ Ο Ῥτορ, ἐοδοθηιθαν, Ἡοπι. ] χ. 41]. Τίς. ἱ. 18, 2 Ῥεῖ, 1ἰ, 22; 
Οὰἀ. χὶϊ. 47. Τῃ Ν. Τ᾿ ἐο αποῖπί, ἴγδῃβ. 
Μαῖῖ. νἱ. 17. ΜΚ. νὶ. 18. χνὶ. 1. 1. νἱ]. 88, 
46. Ζο]η χί. 2. χἰΐ. 8. ζ4. ν. 14, δ. ΟἸδββ. 
᾿Αλεκτοροφωνία, ας, ἡ, (ἀλέκτω 

ἃ φωνὴ.) ῥτορ. ογοισΐπσ; Ὀυῖ ἴῃ Ν.Τ. 
ἐδε ἐλέγα τοαϊοὺ οἵ τλ6 πίρῃι, δϑουΐ θαυὶ- 
ἀϊδβίαπι Ὀδίννθοη τη σης ἀπὰ ἀδνγη, 6 
φοοκκ8 Βτβὲ δορίῃ ἰο ετον, ΜΚ. χἱϊ!. 86, 

88 Δρ] 16 ἃ [ο ἃ ἰοδιϊπηοην, Φολη ν. 8]. Βᾳ. 
νἱ. 18,64. οἱ 8].. ἀπ 4180 ἴο ἃ ἰδβδοῦθῦ, 
2 Ὅσον. νἱ. 8. 2) ἐγλ-ἰουΐπο, τὈογασίοιδ, 
δἰποοτὸ, Μαῖϊ. χχὶὶ. 16. ΜΚ. χιϊ. 14, ΖΦο μη 
ἰϊ. 88. νὴ}. 26. οι. 1ἰϊ. 4. 8) ἐγμδ ἑη οοπ- 
ἀμοί, 1.6. ὠρνὶσλέ, ἐπίοσον, » δοπεβέτιδ, 
Φολη υἱὶ. 18. ῬΙ]. ἵν. 8. οιῃ. 1. χὶὶ. 488. 
᾿Αληθινὸς, ἡ, ὁν, 34]. 1. ἐγῶδ, 88 60η- 

᾿Αλέκσωρ, ορος, ὃ, α οοοῖς, Μαῖι. χχνὶ. [͵,γηιοά ἐο ἐγιμδ, ΦοἸνη ἵν. 87. χὶχ. 85 : γαϊ, 

84, ὃς οὔϊ. ἀπά ΟἸ 4858. 
ἤΛλευρον, ου, τὸ, (ἀλέω, ἴο ρτἱπά.) 

νιοὶ, ἤοων, Μαῖι. χὶϊὶ, 88. 1μὰ. χ. 2]. 
δορί. δῃὰ Ο]488. 

᾿Αλήθεια, ας, ἡ, (ἀληθὴς.) 1. ΤΆΌΤΗ, 

ὶ. 6. ογίίψ, τϑαϊέψ, 1) σοη ογηνίῳ ἴο ἐδ 
ἐγωθ παΐώγα απὰ τεαϊίέῃ ὁ} ἐλῖπσε, ΜΙ. ν. 
838, εἰπεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Ψοδη 
ν. 33. 2 Οον. νἱ. 7. ἐν λόγῳ ἀληθείας. 
50 λέγειν τὴν ἀλ., Φοόδη χνῖί. 7, δἱ ἃ].. 

δορὰ ἐπ᾽ ἀληθείας, “ οὗ ἃ ἰγυ ἢ.᾽ ἴμὰ. ἷν. 

25, οἱ αἱ. 2) Ὧ8 βεϊὰ οἵ ψῇηδί ἴβ ἔγὰ ἴῃ 

861, ρων ζγοηι ζιϊϑοβοοά οΥ ἐγτον, ΜΚ. 
χῖϊ. 32. Αοἷθ χχνὶ, 25. οι. ἰ!. 20, οἱ αἱ]. 

ὧο ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου, " [6 
γεν οὗ ἴπ6 ΟοΒροὶ,᾽ 61]. 11. ὅ, 14, ἀπά ὁ 

λόγος τῆς ἀληθ., 5α]ὰ οὗ το ἀοοίτη6, 

Ἐρῆῇ. ἱ. 18. 60]. 1, δ. 2 Τίπι. ᾿,. 15. ζ4. 1, 
18. 11. ΤΑΌΤΗ, ἷ. 6. ἔδ6 ἰουε οΥ ἐγιμ, 
ΒΟ ἱπ τοτάϑ δῃά ἀθϑάβ, βέποθγψ, υογασιίῳ, 
Μαῖι. χχῖ!. 16. ΜΚ. χἱ 14. 1κ. χχ. 2]. 
Ζοιη ἱν. 28, 54.. ἐν ἀληθείᾳ. νἱῖϊ!. 44, οὐκ 

ἔστιν ἀλ. ἐν αὐτῷ. 2 ον. χὶ. 10. Ερῃ. 
ἱν. 94. ἐν ὁσιότητι τῆς ἀληθείας. 1 Φοϊα 

;, 6, οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλ., δαυϊναἰοηΐ ἴο 

ψευδόμεθα. νεῖ. 8. 1 δοβη ν. θ, τὸ Πνεῦ- 

μά ἐστιν ἡ ἀλ. 1. 6. ἀληθινόν.---111. ἴῃ 

Ν, Τ᾿ εβρ. ὌΙΨΙΝΕ ἐγιάδι, 88 ἐνϊποδὰ ἴῃ [ἢ 9 

(Αἰ τ᾿ ἀπά ῥτοξεββίου οὗ ἴσιο γα] φίοη, Οοθρεί 
ἐγεΐδ, Ἂἂ8 ορροβαὰ ἰο “96 1. ἢ} οὐ Ἠδδίλιθη 
[Δ 0]68, Ζοῃπη ἱ. 14, 17. νἱῖ!. 82, ἃ οἷν. 

Ἡρηρο, δοόμη χίν. 6, 9 6βὺ8 15. οδ᾽]δὰ ἐΐδ 

Τρωΐῇ, ἴ.6. "τ τοδοθοῖ οὗ Ὠ νίηθ (τυ ἢ, 88 

αἱ 1 Εϑὰ, ἰν. 838---4], ἡ ἀλ. 18 βαϊὰ οὗ αοὰ. 

--ΤΥ. οοπαμοΐ αστοοαδίδ ἐο {Ὧι ἐγέ, ργοῦτέῳ 
δηὰ υἱγέμο, ἃ ᾿1ἴ6 οοπίοττη δά ἴο {Π6 ῥγδοθρίδ 
οὗ ἴγὰδ τοϊϊρίοι, Φομπ ἢ]. 21, ὁ ποιῶν τὴν 
ἐλ., 848. ορροβεὰ ἰο ὁ φαῦλα πράσσων. 
Ζοα υἱῖ!. 44, ἐν τῇ ἀλ. οὐχ ἕστηκεν. 
Ἐοαι. ᾿ἰ. 8.1 Οον. ΧΙ. 6. ορρ. ἴο ἀδικία. 
ἘφΒ. ἵν, 2]. 1 Τίμα. νἱ. ὅ. ὅ4. ν. 19. βθρί. 
δηἀ ΑΡοοΥ. 
᾿Αληθεύω, ἢ, εὐσω, (ἀληθὴς,) 1) ο 

δε ἐγ; 2) ἰο ἱραοΐ ἰδ6 ἐγμίδ, 1. 6. 

ἔλαθ χεϊίοη, [Π6 Οοδροὶ, (1]. ἱν. 16. 
3) ἐο δο υδγασίοιιβ, ὈοΪ᾿ ἦπ ννογὰβ αη ἃ ἀβαάβ, 
δά εἴποογο, ἘΡὮ. ἷν. 1ὅ. Ῥ.}1]ο 1]. Ρ. 86. Χοη. 
Ογν. 1. θ,, 88. 
᾿Αληθὴς, ἔος, ὁ, ἡ, αἃ)]. (α, λήθω,) 

τορ. μησοποραϊθά, ορθη. Οοταρ. Φοῖν ἢ]. 
Ὁ] ΨΠῸ 1 Τίπι. ν. 28. Ἤρποβ, 1) ἐγ, 

γραϊ, ἃ8 σοπίοτπηοα ἴο [Π6 παΐυτϑ 8η ἃ γε] "γ 
οὗ τπΐπρβ, Φονη ν"]. 16. χῖχ. 356. Ας(ϑ Χῇϊ. 
Ὡ: ἐγμθ, 88 ββοσῃ ΕΥ̓ [Π0 ϑυεπῖ, Ψοίῃ 

μη γδίρποά, 7 ο᾽ πη χυὶϊ. 8, ὁ μόνος ἀλ. Θεός : 
ΟΡΡ. ἴο φοάβ [Ἀ]86}γ 80 Ἂδ]]6ά, 1 ΤῊ. ἰ. 9. 
1 ὅομη νυ. 20. Εδν. 1.7. ϑαϊά οὔ ν]ιαὶ ἰς 
σὰ ἴῃ 1861, σεπμέπο, τοαΐ, ΟΡ». ἴο 4186 δῃὰ 
τοϊεπά δα, Φοδη Ἰ. 9. ἰν. 28. 1 Φοδη ᾿Ϊ. 8. 
υ. χυὶ. 1], ὅς (1488. 8.0 ἡ ἀλ. ἄμπελος, 

Φοῖιη χν. 1. ὁ ἀλ. ἄρτος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
οὗἩ νοι [Π6 τηληπδ νγἃ8 ἃ ἴγρε, Φοδη νἱ. 
82. ἡ σκηνὴ ἡ ἀλ., ΗοὉ. νἱῖϊ, 2, τη δ ΠΡ, 
ἐ4ἢ6 Πάν θη] ἐδ ὈΘγΏΔ016.᾽ 80 τὰ ἀλ. ἅγια, 
“ἔγωμδ βαῃοίαδγυ, ἰῃ δαῦοη, 85 ορρ. ἰο [6 
ΘαΡ ἢ] Υ ἐορῃ, Ἡ εὐ.͵χ.24.---11, ἐγ -ἰουΐης, 
νογασίοιιβ, Φομη Υἱῖ. 28. ον. 11]. 14, χὶχ. 
9.11. χχί. ὅ. χχί! θ6.---ΠΠ1. βίποογα, τρ- 
γίρἠϊΐ, βαϊὰ οὗἨ 16 Ποατῖ, Ηδθ. χ. 22: οὗ 
Ἶιάρε, ΟΥ̓ Ἰυἀστηοηί, ὠργίρέ, γιέ, Ἀν. νἱ. 
0. χν. 8. χνυΐ. 7. χίχ. 2, οἱ δορί. 

πβαν τσὶ ΓΤ ΠΡΉΕ ἔοστη ἔοι 
ἀλέω,.) ἰο ἔμ α λαπα-ηι, ἐο σγὶπα 
Μαῖι. δ αιν Α]. 1μλι. χν]!. 58. ἡ χω, 

᾿Αληθῶς, ἂν. (ἀληθὴς.) ἐγ, τεαξζῆν, 
οογίαϊμῖψ, Μαῖι. χὶν. 88, ἃ οὔι,. ᾿Αληθῶς 
λέγειν, “ἴο ΒρΘΔΚ δϑϑυγθϊγ,᾽ ᾳ. ἰχ. 27, 
χὶϊ. 44, χχὶ. 8, διά Ο]488. 

᾿Αλιεὺς, ἕως, ὁ. (ἃλς, 8684,}) α 38δ6᾽- 
πιά, Μαίι. ἵν. 18, 19. ΜΚ. 1. 16, 584. ἀπὰ 

8.88. 
᾿Αλεεύω, ἔ. εὐσω, (ἁλιεὺς.) ἐο 

ΨΦοόδη χχὶ. 8, δῃὰ (]8858. ί ἀμ ω, 
᾿Αλίζω, ἢ. ίσω, (ἃλς, 5410,) ἐο βργέπλζα 

εὐ τ ίο οἴθῴρν ᾿Σ χθο Μαῖϊ.ν. 18. 
ΜΚ. ἰχ. 49, δ τα 866 ΤῊΥ ποίεβ. 
᾿Αλίσγημα, ατος, τὸ, (ἀλισγέω, ἴο 

Ρο]]αῖα,) μοϊωξίοπ, αὐοπιϊπαξίοη, βαϊὰ οὗὨ 
τηϑδὶ βαουβοοά ἴο 1Δ0]8, Αοἴδ χυ. 20. 
Αλλά. Απ δἀνογβαίίνε ραγίίοὶο, ἀ6- 

τἰνϑά ἔτοπι ἄλλος, δηὰ οὐ ρίῃ}}γ 8 Ὡδαΐ. 
ΡΪαν., ᾿πάϊοαῦην, ορροδβί θη ἴο βοπιοίλέησ 
εἶδθ. Ἠδηςοθ ἰΐ βοῦνθβ ἰο ηοῖθ θοίῃ ορρο- 
δἰ ἴοη ἀπὰ ἰγταηβιἰοη. ἴπ Ν. Τ᾿ 1 β'στ 68 
ΒΌΤ, ἴῃ ναγίουβ πιοαϊολίίομβ. 1. δωΐ, τ5 
ἀοιοῦηρ απέϊ  6εῖδ, οὐ ἐγαηϑδίζίοι ; ἢ ἴῃ 
ἀϊνοοῖ δητ. ΑΥΟΣ παρ.» οὐ οὐ μὴ, Δἤαῖί. 
ἵν. 4. ν. 17. 80 οὐ μόνον-- ἀλλὰ καὶ. “ποῖ 
οηἶΪγ, δι αἾδβο,᾽ ΖόΠη ν. 18. χὶ, δ2, δὲ οἷἷϊ. 
4) πῃ Θπηρ] δίς. δα. ἰοῦ ἃ []} πορα- 
τἰίοῃ, δωΐ, δωξ γταΐδον, οὐ οπ ἰδ6 σοπίγαγῳ, 
[κι.1.60, οὐχὶ, ἀλλὰ κληθήσεται ᾿Ἷ. ΧΙ]. 
8, Εοιῃ, ᾿ἰϊϊ. 8]. ἴχι. ΧΙ. δ. χυῖ!. 18, ἄς 
οἰβενῃ. 8.0. ἴπ 186 Ὀορϊπηΐηρ οὗ 8 οἸδιι86 
ΜἸΟἷ, ἀββοτίβ [6 σοητανΥ οὔ δὶ ργοοε 65, 
Τ1μι. χῖν. 10,18. Αεῖἴβ 11. 16... ον. χί!. 22. 
1 Ῥεῖ. ᾿ϊ. 20. ὅο ἀλλ᾽ οὐ οΥ οὐχέ; απ 
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»οζία8 7 8} οἴϊοῃ, ἀπά Ἑοἢ] ον, πϑοὰ σῇ οτγε 
186 ἀἰϊδοοῦγβα οὐ ἰγαϊη οὗ {πουρῶϊ '8 Ὀγο θη 
ὁ οὐ ραγιΐα}]γ ἱπιογγυριθά, θέον ὈΥ 8Δη 
οὐγεοίίοη, 885 Ῥλοπι. χ. 18, βᾳ. 1 Ὅσον. χνυ. 
85 : οὗ ὈΥ ἃ οογγϑοζέοῃ οὐ Ἰϊυἱδιίοη οὗ τ ῆπδὶ 
τϑοϑάθβ, ΜΙκ. χίν. 86. Ψολιη χὶ. 1}, 22. 

ἔδοτα. ΧΙ. 4, 1 ον. νἱϊ. 7, ὅζ 6᾽βονογο : 
ΟΥ ὈΥ͂ Β0Ώ16 ΡἢΓΆ86 πιοάμνίπο ΟΥ ΘΧρΙ αἰηἰης 
Ὑμδὶ ργθοοάθά, Θβρθοὶ ΠΥ δἴοῦ μὲν, γὰρ, 
οΥ δέ ; οὐ ὉΥ δῃ ἐπζθ π, 88 Μαῖί. χί. 
8, 5ᾳ. ἴ,υ. νἱῖ. 25: οὐ ὉΥ ἃ φῬῇταδβθ οὗ ἐπ- 
οἰοιποηΐ, θη ἰΐ 18 ] ον ὈΥ ἃ ραγιΐο., 
Αοῖἰβ χ. 20, δ οἵ. 4) 10 τηδῦκβ ἐγαπϑέξίοη, 
«υἱδλοιιξ α αἰτοοῖ ἀπ ἢ 6518, 88 ΜΚ. χὶν. 28, 
ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με, προάξω 
ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. Φοδῃ χνὶ. 7. 
Αοἰβ χχ. 24, δ οἷ. 80. διε δῇ ἱπίοστορ. 
ἱπαρ  γἱπρ ἃ πϑραίίνθ, δ οἴη υἱὶ, 49, οἴ 4].---]. 
δωΐ, ἴῃ ἃ σοηςἰπυδίῖνο βεηβο, ὁὼέ ποῖσ, δμέ 
ἑμαοοά, διέ ζωγίλον, πιογθοῦοῦ. 1) φσϑηθυ. 
88 τηροκίηρ ἃ ἰγαπϑὶτΐοη ἷπ {6 ὈγορΊθθθ οὗ 
ἀἴδβοουγεο, ΜΚ. χὶϊ. 24. 1,α. νἱ. 27. χὶ. 42, 
δι οἰβονίι. 2) Θι ρῃδιῖςα}}γ, ἢ 6 6 ὑπ γα ἴ8 
ἃ σταἀαιίου ἰπ {Π6 δϑῆβα, ὀμέ βέἐϊ πιοῦο, γοα 
ούοῃ, ἴλι. χχῖϊ. 15. ΨΦοϊ χνὶ. 2. ἴμι. χὶϊ. 
7. χνυὶ. 2]. 2 Οὐου. νἱῖ. 11. ῬΙ]. ἢ]. 8. 
---ἼΠ|. γεί, πευογίἠοἶο55, οὐ αϑϑμγοαϊΐῳ, ἴῃ ἃη 
ΔΡοάοβὶϑ δὔτογ (πΠ0 σοῃάϊτῖοηα] ρδγι]οἾ68 εἰ, 
ἐὰν, δτο. Εοῃι. νἱ. ὅ. 1 Οον. ἱν. 15. ἰχ. 2. 
Μίκ. χῖν. 29. 2 Οου. ν. 16. χί. 6. οἱ]. 11. δ. 
--ὄΟΙ. ἀλλ᾽ ἢ, δἴϊεῦ ἃ ποραίοη, οὐδοῦ ἐδαπ, 
Ἔχοορί, υη]688, ΜΚ. ἰχ. 8.. 1} ον. ἢ, δ. [μὰ. 
χὶϊ!. 61. 2 ον. ἱἰ. 18. 
᾿Αλλάσσω, ἴ. ἀξω, (ἄλλος,) ἐο οἤαησα, 

ἴγδηβ. 1) ριορ. ἐο ολαπζα, 88 ἴῃ ἔυΓ ΠΏ ΟΥ 
παίυτο οἵ ἃ {πίηρ, ἐο ἐγαηβ γῆι, ἃ8 ἴἢ6 
ψοΐοθ ΟΣ ἴοπο, αἱ. ἵν. 20 ; ἐο οῆαπσε, “ἶ6- 
ΠΟΥ ἕογ {Π6 Ὀδοίίον, 1 ον. χν. δὶ. 54.. οὕ 
ἔον {πὸ ψόγεο, Ηοῦ. 1. 12: 4150 ἢρ. ἀλλ. τὰ 
ἔθη, " ἴο οἰδηρα {Π)6 ουιδίογηβ, Ὀγ ἀοίηρ {Π|6Πὰ 
ΔΤΑΥ,᾽ Αοἰϑ νὶ. 14, 2) ἐο ολαπρό, ἱ. 6. 9η6 
ταϊης ἴον δποίδιου, ἐο δχοΐαπσε, Ἐλοτα. ἱ. 28, 
ἀλλ. τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι, 
“ΙΓ 8ὴ ἰτηλζθ δῖ ὉΡ ἰπ ἴπ6 μἷαοα οὗὨ {Π6 
ἴσυο Οοα.᾽ 
᾿Αλλαχόθεν, δάν. Ξηι ακοίδεν' ρίαοο, 

Ζοδη χ. 1. βερῖί. δπά Ο]488. 
᾿Αλληγορέω, ἴ. ήσω, ἐλλθε ἄς ἀγο- 

ρεύω,) ἰο αἰϊογογῖχο, βροαῖκ ἴῃ 8]]ΘρΌΓΥ, 
6]. ἱν. 24 
“ΔΓῸ βαϊ ἃ 4] θρουῖολ}]} γ.᾽ ἴπ ἃ τη γβί 108} Β6Π86. 
᾿Αλληλονΐα, Ἠδϑθῦ. ἴον " Ῥγαίβο γο.74}},᾽ 

(.. ὁ. Φομοναι,) Κδν. χὶχ. 1. 8, 4,6. 
᾿Αλλήλων, ἄεη. φΙυν. οὗ τεεΐρτος. 

τοι. θαοὴ οἵλογ, οπὸ αποίλογ, Μαῖϊ, χχὶν. 
ἴ0. Φοδη χν. 12, ἄς οὔ. 

᾿Αλλογενὴ ς, ἕος, ὃ; ἡ, 34]. (ἄλλος ἃ 
γένος.) ᾧ» αποίι6γ' ταο6 οΥ' παξιοη, ἷ. 6. ποῦ 
8 7ονν, [κ. χυὶ!, 18, ἀπά ϑ'ορί, 

“ΑἌλλομαι, ἔ. ἁλοῦμαι, δοτ. 1. ἡλάμην. 
1. ο ἰβαρ, 7ώπι}, βΒργῖπο, ἃ8. ἃ πιδῃ, ᾿} Ἐ ΔΉ 8. 
Αοἰἴβ ἢἰ. 8. χὶν. 10. δορί. δηὶ 6]888.--- Π]. ἐὸ 
ὀεωδύὑϊδ τ. 8.8 ναῖον ἔτοῖι ἃ Ββρτίηρ, 0. ἷν. 14. 

1ὅ 

. ἅτινά ἐστι ἀλληγορούμενα, ] 839 
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Αλλος, ἡ; ὁ. 834]. οὐδόν, ποῖ [ἢ βαῃγ6. 
Ι. εσἱέλοιιέ [ῃ.6 ἀΓι]ς 16, οὐδ᾽, αποίλον", ϑοπιδ 
οἷον. 1) δ᾽ ρὶγ, Μαῖι. 1, 12. χὶ. 88, 
ἅς οἷ: αποίῤλον ῥεοειάεε, Μαῖϊ. χχνυ. 16. 
ΜΚ. χὶϊ. 82, ὅς οὔι,, 88 τηδγκίηρ βιοοο5- 
βίοῃ, ἷ. 6. ἴῃ [Π βεοοηά οὐ {ἰιἰγὰ ραοα, 
ΜΚ. χὶ!. 4. ον. χῖϊ. 8. χὶδ. 11, οἱ αἱ. 
2) ἀἰδι τ διε νοὶγ, ἤθη τοροαιαά, οὐ ᾽οϊηοά 
ΜΠ ΟΥΠΘΥ ῬΓΟΠΟΙΠ8, 88 οὗτος, ἄλλος, 
Μᾶαῖῖ. νὴ]. 9 : οἱ μὲν---ἄλλοι δὲ, " Βοπη6--- 
οἴδοιβ.᾽ Μαῖξ. ΧΙ, ὅ---8.,, οἱ ἃ].---1]. εὐὐδλ, 
1ὴ6 ἀτίιίεὶς, ἐδό οὐδόν, Μαϊι. ν. 39. χ, 23, ὅς 
οἰβονῃ. Βαν. χυἱ] 10, ὁ ἄλλος, “τὴ τε- 
τηΔΙ Πρ οπ6,᾽ δηῃὰ οἱ ἄλλοι, “ [86 ταβί,᾽ 
1 σον. χὶν. 29, ὅς οι. 

᾿Αλλοτριοεπίσκοπος, ου, ὁ, ἧ, τη]. 
ἐκλχότριοι δι. ἐπίσκοπος.) ὁπ6 τοῆο διιβῖος 

ἐπιϑοὶ τη υυὐλαΐ ἀἄο65 ποί οὐησογῈ ἤΐιπ, Θφαΐν. 
ἴο ἀλλοτριοπραγήνς. 

᾿Αλλότριος, ία, τιον, 84]. (ἄλλος,) 
αἴΐοπιιβ, πο οπθ᾽8 οἱἵυθ. Ϊ. Ῥτορ. σηοίλοτ᾽ δ, 
ἷ. 6. ὈΘΙοηρίηρ ἴο ἀθοίμοι, [κ. χνὶ. 12, 
Φοδη χ. δ. Βουῃ. χίν. 4. χν. 20. 2 ὅσσ. χ. 
15, 8ᾳ. 1 Τί, ν. 22. Ηδοῦ. ἰχ. 28.---11. 
βϑίγαπρο,  υτεῖση, ποὲ ο"δ᾽8 οἵῦπ ; ΕΙΠΕ οὗ 

ἴησϑ, ἃ5 ἃ Ουυπίγυ, Αοἰδ νἱ. 6. Η 68. ΧΙ. 
9: ΟΥ οὗ ρογβοη8 ῆνο ἀο ποὶ Ὀε]οηρ ἴο ἊΝ 
[τ }γ, ϑέγαησεγθ, Μαῖι. χνὶ!. 25, 81.---Π]. 
ὈΥ͂ ἱαῃρ]. λοϑρίέϊίο, ἩοὉ. χὶ. 84, οὗ Ἰιδαίμοα 
ΘΏΘΏ}168, ἱ. 6. ΟἰἸΘὨ11168. 

᾿Αλλόφῦὕλον, ου, ὁ, ἡ, δ4]. [ἄλλος δι 
φυλὴ.) 97 αποέδεγ' γαθθ οὐ παΐξίοη, τοὶ 8 
ον, Αοῖβ χ. 28. ϑερί, δηὰ (]488. 
ἔΆλλως, δἂν. οὐλογιυΐθο, 1 Τί. ν. 25. 

ϑερί. δῃὰ (]488. 
᾿Αλοάω, ἔ. ἤσω. ἰο ὑοαΐ, ἐξναϑβϑῆ, Τιαῖ. 

ἐγίξωγο, πατη οἷν, ἢ οχθη, 1 Οον. ἰχ. 9,54. 
] Τίαι. ν. 18. ϑερῖ. δπὰ (]αβ8. 
ἼΛλογος, ου, ὁ, ἡ, 84]. (α, λόγος.) 

ἀευοϊα 9.7, τοαϑοη, 1) Βαϊὰ οἵ Ῥουβοιιϑ, ἔγγα- 
ἐϊοπαΐ, . 2 Ῥεῖ, ᾿ϊ. 12. 4.10, ἄλογα 
ζῶα. 2) οἵ ιμΐηρβ, ὠηγεαϑοπαῤίο, αὐδωτγάώ, 
Αοἰἴβ χχν. 27, ἀπά Ο]688. 
᾽Αλόη, ης, ἡ, [Π6 παηθ οὔ το ψὮοΣ 

στονϑ ἴῃ [πάϊα, οὗ ψηΐοῦ [6 Ψψοοὰ ἰδ ΙΝ ν 
Διοϊηδίὶς, δπὰ τγᾶβ υϑεὰ ὈΥ {δ Οτ θη 818 
ΖΘΏΘΓΆΙΥ 88 ἃ ρογίυτηθ, Ὀὰϊ ὈΥ {Π6 Ἐχγρ- 
τἰλη8 πα ΟἸΒΘΙΒ ἴοΥ θιὼ Ὀδ] ΐης, Φοἢπ χὶχ. 

“Αλς, ἁλὸς, τὸ, εαἷξ, ΜΚ. ἰχ. 49, ϑορί. 
δηᾷ Ο]κ88. 

᾿Αλυκὸς, ἡ, ὁν, 14). (ἔτοπι ἃλ-ς,) βαζέ, 
ὑϊξέον, 3. 11ϊ. 12, ἀῃὰ ϑορι. Ρ]δίο, ῥ. 86. 
"Αλῦπος., ουὅ, ὃ, ἡ, δ). (α, λύπη,) 

066 ὕγοπι βούζοιυ, ῬᾺ1. 11, 38, δὐὰ ΟἸ 482. 
68ρ. Ρίἰαίο. 
“Αλυσις, εὡς, ἣ, α οδαΐπ, δοηά, 

᾽) φγορ. εν. χχ. 1. Αςῖϑ χχὶ. 83, οἱ αἱ. 
2) τηρίδρἢ. δομαβ, ἐπιρτιβοπηηοηξ, ἘΣ}ι. νἱ. 

. 2 Τια.. ἱ. 16. Αοἴϑ χχυ, 20. 
᾿Αλυσιτελὴς, ἔος, ὃ, ἡ, 54]. (α. 

λυσιτελὴς,) Ρτορ. φαΐηίσε5, μπρτογμαῦία ; 
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Ἰρῆςθ, ὉΥ ᾿πηρ]ϊο., λωγύ εἶ, ΗΘ. χὶϊ!, 17, 
δηὰ Ο]658. θβρ. Ρο]γὺ. 
“ἽἌλων, ὠνος, ὃ, ἡ, Ῥ»τορ. α ἐξγεκλίησ- 

“οον. Τὰ Ν. Τ.΄ ὮὉΥ πιοΐοη. 16 
τβοτοοῦ, ον, ΝΜ αἷι. 111. 12, [λὲς ἡ. 17. 

᾿Αλώπηξ, εκος, ἡ, α 0.5, Ῥτορ. Μείι. 
νἹ, 20. τὴ ἶχ. δδ: ἀρβα οὰ ἐδύροει 
»ονγϑοη, ἴχ. χὶϊ!, 82, ἀνὰ (688. 
“Αλωσις, εως, ἡ, (ἁλίσκω.) ἐΐε αοἰ 
Υ οαξολέπσ, Ῥτορ. βαϊὰ οὗὨ δηΐπηα]8. 80 

Ροι. ἵ. 12, γεγεννημένα εἰς ἅλωσιν καὶ 
φθοράν. Απά 5ο οαρίωγα ἴῃ Ρ]ην. Ἐ766- 
ὙΠΟΥΘ ΟἿΪΥ ὑδοὰ οὗἉ [Π6 [ΔἸ 0 ΟΥ̓ 8 Εἰ(γ, 
ΟΥ οὗἩἉ ἶο Ὀεΐηρ σαυρῃῦ ἴῃ [Π6 σοτωτηϊββίοῃ, 
οἵ οοηνϊοἰοά, οὗ 8 ΠΥ] Π19. 

ες ἽΑἍμα, κεν. δῃά γῥτορ., λον, ἱοφείδον 
οἱδι ον Ι. 48 βὰν. Ν τω: ἐλίησϑ, " αἱ 
1.0 δδ0 {{π|6.᾽ Αοἱϑ χχὶν. 26. χχνὶϊ, 40. 
Οοἱϊ. ἱν. 8. 1 Τίιῃι. ν. 18. 2) οὗ : 
τοροίθον, ἴῃ σοιηραηγ, 1 ΤῊ. ἷν. 17. ν. 10. 
ΒΕοπι. 11, 12. αδπὰ ϑορί.---1]. 88. Ῥσγθρ., 
τοί, ἐορείλεν σέ, [01]. Ὁγ ἀαὶ., Μαίί, χί]!. 
29, ἅμα αὐτοῖς: χχ. 1, ἅμα πρωΐ. Απὰ 
80 ἰπ Ο]458.. ἅμα ἕω, δῃὰ ἅμ᾽ ἡμέρᾳ. 

᾿Αμαθὴς, ἕος, ὃ, ἡ, οἷ (α, μανθάνω.) 
ωὠπίαμσλέ, υπἰοαγποά, 2 Ῥεῖ. 1). 10, ἀπά 
οἴϊθῃ ἱπ Ο]5588. 
᾿Αμαράντινος, ον, ὃ, ἡ, «οἀἹ]. (α, 

μαραίνομαι,) φτορ. ἐπ ααϊησ ; ταρίδρῇ. 
ἰοηφ-οπαἀωτίπρ, 1 Ῥεῖ, ν. 4, ἀπά ἰαῖ. Ο]Δ88. 
᾿Αμάραντος, ου, ὁ, ἡ, δὰ]. ἐφαΐν, ἴο 

(πὸ Ῥτοοϑάΐηρ, 1 Ῥοί, ἱ. 4. 
᾿Αμαρτάνω, ἴ. τήσω, ῬτῸΡ. ἕο ηιΐβδ, 

ἴῃ δἰυυϊης δὲ 8 τηδυκ, οὐ βοϊηρ ἃ τοδὰ ; ὃυϊ 
ΠΟΤ. το Δρῇ. 1. 0 6ΥῪ ἐπ ορίπίοη, ἴο ϑιυθγΌ6 
τὰ τῃ6 ἐγιζλ, δῦδοὶ, 1 Οὐοτ. χν. 8, καὶ 

μὴ ἁμαρτάνετε, δοῦν ποὶ ἴτοπι [ῃ6 
το ΚΣ}. ΤΊϊ, ἢ. 1].---11. ἐο ΟΥΥ ἵπ αο- 
ἐΐοη., 88 ἴο 8 Ῥγεβουϊ θὰ Ἰατν, ἐο (0 τυγόης, 
ἐο δίῃ. 1) ΚοΏΘΥ. δηἀ δὔδο]. οἵ αηῳ βίη, Μαϊῖ. 
χχυϊ!. 4. Φοιη ν. 14, ἃ οὗ. 80 ἁμαρ- 
τάνειν ἁμαρτίαν, 1 ΦοΒη ν. 16, απὰ 3ὁρί. 
2) [0]]1. ὉΥ εἰς ψΓ ἀοο.., 0 δὲ ασαΐπδὲ 
ΔΗΥ͂ ΟΠ6, ἕο τυγῸηὉ Πΐτη, Μαίΐ, χν]!. 15,2]. 
μι. χν. 18, 2]. χνῇ. ὃ, 53ᾳ. Αοἰϑ χχυ. 8. 
1 Οον. νἱ. 18, νυἱῖ!. 12. ΤΠ ἁμαρτάνειν 
ἐνώπιόν τινος, ἴτοτῃ {ἰπ6 ΗδοὉ., ἐο 40 ουϊἱ 
ἐπ ἐλὰ εἰσλέ ΟἹ ἀν οηδ, ἴο ασστίδυε ᾿ΐτα, ἴ,κ. 
χνυ. 2], απὰ ϑερί. . 
᾿Αμάρτημα, ατος, τὸ, (ἁμαρτάνω,.) 

ῬΓῸΡ. α πεῖ85 ἑῃ οπε᾽ 8 αἴηι, Καϊεγε ; ταίρι. 
α πεϊρίακε, ΦΥΤΟΥ͂. ἴπ Ν.Τ. α ἐγαμβογοϑϑιοΉ, 
οΥ δὲμ, Μ|κ. 11. 28. ἱν. 12. Βοιὰ. ἐἰϊΐ. 2. 
} ον. νἱ. 18. ϑερί. ἀπά .05. 
᾿Αμαρτία, ας, ἡ, (ἁμαρτάνω.) ῥτορ. 

α τηἴ88 ἱπ οποἶβ αἷπι, απὰ τηοίρῇ. ὦ ἤαιίωτα. 
ἴῃ Ν. Τ΄, 1, ἀευϊαίἑοη ὕτοπι ἐδε ἱτιάδ, ἜΥτοΥ, 
Φοδη υἱῇ. 46, τίς ἐλέγχει με περὶ ἁμαρ- 
τίας ; ορΡ. ἴο ἀλήθεια. χγΥὶ. 8, 58. ΤΊ) νυο. 
ἱ. 82. {Π δέῃ, ἷ. 6. ἀονίαἰιΐοπ ἔοπῚ ΔΩΥ 
Ῥγοβουϊ δὰ ἴανν, οὐ τυ Ϊο οὐὗἩὨ ἀυγ, ὙΠ ΘΙΠΟΓ 

ΘΓ. οὐ βρεσ. 1) γεπεγ, Μαίι. 1}. 6. ἐχ. 2. 
ἫΝ ἱ, 4. "οδα ἷΣ. 84. 1 Οον. χυ. 8. Η Ὁ. 
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ἵν, 15, ἃ οὗ. 2) βρες. οἵ συἶαν εἷδιε, 
{πὸ πδίυτσο οὗ ἜΤ ΥΠΤΑ δ μα ῥοαὶ ἔτοταε 
ἴη6 οοπίοχί, Φοἢη υἱῖ!. 2]. 2 Ῥεῖ. 1). 14, 
Ηδ6Ὁ. χὶ. 256. χὶϊ. 1, οὐ 8]. 8) ὈΥῚ τηοίοη., 
ΑὈΒΙΓ. [ὉΓ σοηογ., ἁμαρτία ἴον ἁμαρτω- 
λὸς, δὲ εἶ, οἰ ΠΟΥ δὲ οαμδίασ εἴπ, Βοτα. υἱϊ. 
7, ὁ νόμος ἁμαρτία : οΥ 88 σοπιηιίέπρ ἴῖ, 
2 Οον. νυ. 2]. Ηθδ. χὶΐ. 4. 4) ὃγ πιοίοῃ. 
1ῃς »ναοίϊοο, οὐ ὨΔΌΪϊϊ, 97, δἐπηέπρ, ἔξοιν. ἯΙ. 
9. ν. 12, οἴ 41. δ) ὉΥ πιείοῃ. ᾿γοπέθδ85 ἕο 
δέῃ, δἰ μὲ ἀοδῖγο, Τοῦ νὴ]. 84. Εοτμ. νἱ. 
1,2, εἰ΄4].---ΠΠ]. ἔτοτν ἐπ Ηθδ., ἐδσ ἑπέρω. 
ἑαΐΐον οὐ ὁδ8 Οὗ βῖη, ἐ8 σωϊέ απά 
»ωπίρἠηιοπέ; 85 ἴῃ {πὸ μῆγαδβο, αἴρειν τὴν 
ἁμαρτίαν, οἴῃ ἱ, 29. 1 Ζοἢη 111. δ. ἀθέ- 
τησις ὡμαρτίας, Ἠεὺ. ἰχ. 26. περιελεῖν 
ἁμαρτίας, ἨεΡ. χ. 1]. ἀφιέναι ἁμαρ- 
τίας, πὰ ἄφεσις ἁμαρτιῶν, “"Ὑ τοτηΐθ- 
δίοῃ οὗ βίη, ἱ. 6. 118 Ρυηἰβῃτηθηῖ, Μαδιί. ἰχ. 
2, δ. 6. χχνὶ. 28. [,υ. νἱϊ. 48. ἔχειν ἁμι., 
εἴο 116 πάθον δἷη,᾽ ἱ. 6. 118 ρὉ}} αηα νυ βὴ- 
τηϑηΐ, Φοἢη ἰχ. 4). χυ, 22, 24. 1 Ζοἢῃ ]. 8. 
1 σου. χνυ. 17. Ηδεῦ. ἰχ. 28, χωρὶς ἀμ... 
“νπτμονῖ δἰη.᾽ ὃ. 6. “ἢδ᾽ 88}}8}} δρρϑῶγ τῃ9 
βϑοοοῃὰ (ἰτη6 ποὲ εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίας," 
88 δαϊὰ ἱῃ νογ. 26. 
᾿Αμάρτυρον, ον, ὁ, ἡ, αὰ]. (α, ἐαθτν. 

ρέω,) ᾿ εοἰΐπεες, Αοἰδ χίν, 17, ἀπὰ 
8.88. 
᾿Αμαρτωλὸς, οὔ, ὃ, ἡ, κἀ)]. (ἔγτοπι 

ἁμάρτω, 85 φειδωλὸς ἴτοπη φείέδω,) 
ΡΙΟΡ. ἐγγίπσ 7ἴοπι α πιαγᾷ, οΥὐ τοαη- 
ἀογησ 30ὺπι α τοαά. ἴῃ Ν. Τ΄. ὈΟΪῊ 85 
δάὰΪ. δηὰ διδεῖ. 1. 85. ΑἸ. ὀγγίη 
ἐδ αἀἴυΐμε ἰαιο, εἰαξωΐ; 1) φεπεν. Μς. νἱῖϊ. 
838, γενεᾷ ἁμαρτωλώ. μὰ. χὶ!. 2. Βοτη. 
ἢ, Ἶ γ. 8. Οαἱ. 11. 17. 244. ἦν. 8. Απὰ 80 
ἀνὴρ οὐ ἄνθρωπος ἁμ., 1.ν. ν. 8. χχίν. 7. 
Φοδη ἰχ. 16, 24. γυνὴ ἀμ., ἴμα. νἱϊ. 87, 39. 
2) οὐποαϊοιϑδ ἕο ἐδ ΟΥ̓ 5ἕη, 
Βοι. ν. 19, ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν. 
νἱ!. 18, 64]. 1]. 15. ἀν όιν πειν 88 8 αὶ Ταῤὰ 
α βίπηον, ἐπιρίοιιϑ ῬΘΥΒΟΙ : που. Μαδαῖι. 
ἶχ. 10. ΜΚ. ᾿, 16 ἦ ἃ οι. 2 ὑλλῤκαυ ἧῃ ἴῃς 
Ἰδησυάσο οὗ 1π6 ονβ, Ὁ ποτα [86 ἴοστω 
ἁμαρτωλοὶ, " ἱτηρίοι!ϑ ροΟΥΒΟΏ8,᾽ νγ88 δρρ]οὰ 
ἴο ἔογοίσζῃοσθ, ΟἰΘ ἢ Ὁ}165 ΟΥ Ῥαρβδπβ, Δηα οοη- 
ΒΘΩΌ ΘΠ ἰδ οαᾳαΐν. ἴο τὰ ἔθνη, Μαιῖ, χχνὶ. 
45, ΜΙ. χὶν. 41, ἀπά βοχηθίϊπηθϑ ἰὴ ϑερῖ. 
ἼἌΛμαχος, ου, ὁ, ἡ, 84]. (α, μάχο- 

μαι, 88 φειδὸς ἤν, ἐκ τ νος Ὡ- ἀετοὶ 
δέ, Ῥτορ. ποῖ ἀϊβροβεὰ ἰο ἤρῃϊ, Χοη. Οντ. 
ἵν. ], δ' Ιῃ Ν, Τ᾿ ποί φμαγτεΐϑοπιο, 1 ΤΊΩ. 
ἰ᾿. 8. Τίς, "1, 2, 
᾿Αμάω, ἴ. ἤσω, (ἅμα.) ἰο οοἰϊεοέ ἑοσε- 

ἐδον, οι. 1]. αν 45]. Τὰ Ν. Τὰ 
γέαρ, ἰο λαγυσϑεί, 78. ν. 4, ατιὰ (7488. 
᾿Αμέθνστος, ου, ὁ, (α, μεθύω.) ατπε- 

ἐδγεί, ἃ Ἡρβ θου βίοπο οὗ ἃ ἐδερ ρυγ}}6 οἵ 
υἱο]οῖ οοἴοιτ, ον. χχὶ. 20. 

᾿Αμελέω, ἔ, ήσω, (α, μέλει.) ἕο ὃ6 
οαγοἶδ88 ΟἿ᾽ ἰο πορσίφοί ; δΌδο]. Μαίί. χχὶϊ, δ. 
2 Ῥεῖ. '. 12. ψ|} ρεηΐϊς. 1 Τί, ἦν. 14, 
Ηδ6Ὁ. 11. 8. τὴ. 9, ϑερί. δηὰ Ο]δδὲ. 



ΑΜΕῈ 
ἼἌμεμπτος, ον, ὁ, ἡ, 54]. (α, μέμ- 
ομαι.)} ἴῃ ΟἿα88. ρϑηθγ. αοῖ. ποέ ᾿ἀμων 
{μι ἴῃ Ν, Τ.΄ γα88. ὀέωηιοῖθ688, μὰ. 1. 6. 

1], 11..1δ. “1, 6.1 ΤῊ. 1]. 18. Η6Ὁ. νἱῖ]. 7. 
Χο. Ογε. 11. 10,2. 
᾿Αμέμπτως, κἀν. ὀιαηιοίοεοῖψ, 1 ΤᾺ. 

ἃ, 10. ν. 28. Αροοῖ, δῃὰ ΟἿ 888. 
᾿Αμέριμνος, ου, ὃ, ἡ, κἀΐ. (α, μέρι- 

μνα.) ἀουοϊά 977 απαΐοιια σατε, Μαῖϊ. χχυ]!. 
14, 1 σον. νυἱἱ. 82. Αροοσ. δηὰ ]αἱ. (]888. 
᾿Αμετάθετονς, ου, ὁ, ἡ, δὰ]. (α, μετα- 

τέθημι.) Ῥτορ. ἐπι , 85 Ρο]]ὺχ Οη. 
ἦν. 166, ἄστρα ἀμετάθετα, ἀκίνητα; 
δηὰ Βοποῦ, ὉΥ ἱτωρὶ., δβέαδίο, ἐπιπιμξαδίε ; 
ποι οὗὁὨ ρογϑοηβ, Ῥίαϊ. υἱ. 686, 4. δηά οὗ 
ἐδμέποε, Ἡ οὉ. νἱ. 17, τὸ μετ. τῆς βουλῆς. 
δ Ῥοὶ. ἷ:, 82, ὅ, ἀμ. ἐπιβολή, ὃ Μδος.ν. 
12, ἀμ. λογισμοῦ. 
᾿Αμετακίνητος, ον, ὁ, ἡ, κἀ). (α, 

μετακινέω,) ῬΙῸΡ. 88 βαϊὰ οὗ [πίηχδ, ἐπε- 
Σ πηθίδρῇ. 88 βδὶ ἃ οἵ ρεγεοῃβ, ηγ- 

φιίαδίο, δἐαδῖο, 1 Οον. χν. δ8, ἑδραῖοι γί- 
νεσθε, ἀμ. 8ο Ἀίοη. ΗΔ]. νἱϊ!. 74, βέβαιόν 
τε καὶ ἀμ. ἐν τοῖς κριθεῖσι. 
᾿Αμεταμέλητος, ου, ὁ, τ΄, δ]. (α, 

μεταμέλομαι, ναῃίϊοϊ τ10.} ᾿ΓΟΡ. ποέ ἐο δδ 
ΟΥ̓, ποῖ ποραάϊΐϊης τορϑηίδηοθ, Ρο]. 

χχὶ. 9.1], ὠμ. προαίρεσις. 2 Οὐον. Υἱ!. 10. 
Ἡρηςο, ὠπολακροαδίδ, 876 απα οογίαϊη, 
Βοιι. χί. 29, ἀμ.τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ. 
᾿Αμετανόητον, ον, ὁ, ἡ, Ὧἀ)]. (α, 

μετανοέω,) ἑπβεαίδίῳ ἐπιρεπέξεπέ, οδάπεγαΐδ, 
Άοαι. ἱϊ. ὃ, καρδία ἀμ. Αγοογ. δηὰ ΟἾἶδδ}. 
Ἄμετρος, ου, ὁ, ἡ, δὰ). (α, μέτρον 

εὐὐϊδιοια πϑρεν: ἐδαδ πο δ: ΟονΣ. Χ. Ψ 
684. εἰς τὰ ἄμετρα, κὰν. ἴον ἀμέτρως, ἵηι- 
πιοαδταέοἶψ, δογομα ἀμθ δοωπάδ. «108. δηὰ 
Ἰαϊ. Ο]αβϑ. 

᾿Αμὴν, ἴτοιῃ ΗΡ, ἸῸΝ, ὙΠΟ 18. ῥτο- 
ΡΟΙΥ δὴ δά). ἐγεδ, βέμ Ὀυΐ οἴϊδη υδοὰ 
88 8ῃ δᾶν. οεγίαίηἶψ, ὉΒ0}}}} δ [86 ϑῃὰ οὗ 
ἃ δθηΐθῃοθ, βογυΐϊηρ ἴο οοπῆττῃ ὙΠδί Ργθ- 
οθάεβ, δπὰ ἱηνοκίηρ {Π6 1 Ἐ]τπηϑπς οὗ ψῆδὶ 
ἰδ δροκοῃ, ἴῃ [6 βοπβῈὲ βαέ! γένοιτο! 
“830 ὃο ἱτ.᾽ [ἡ Ν. Τ' οοσ. 1. 88 8ὴη αα)., ΕοΥ. 
1,18, ϊ. 14. δ᾽ Αμὴν, " [0 ΤᾺΥΚ."---Π. 86 
8Ὧη. ααυ. 1) αἱ ἰἦδ ὁπὰ οὗ α βομέεποε, δι 
8.80 Ὑρυοη5 οὗ Ῥτγαΐβθ, ὅςς, ἰῃ [ἢ 8686 90 δθ 
4! Μδιι. Υἱ, ἴ3, Άσπν. 1, 25, ἰχ. δ. ον. 
1. 6. ν. 14, οἱ 4], οἔϊ. ; αἷ8ο δὔξον δοημϑαϊο- 
ἐΐομϑ, οὐ ἰἸπηνοσαιίοηβ, ἔοι. χν. 838. 1 Οον. 
χνὶ. 24. ΗοὉ. χίϊ!. 2δ. 2) αἱ {δε δεσίππέπο 
φῇ α ϑϑηΐδηοθ, ὈΥ ΨΙΔΥ οὗ δοϑενογδίίοῃ, ἐγμίψ, 
αϑϑομγεαΐν, υογίίῳ, Μαῖι. ν. 18. χνὶ. 28. [λι. 
ἦν. 24, οἴϊοη τοροδίθά, δὲ ΖΦ μη ἰἰϊ. ὃ, ν. 19. 
θορί. 
᾿Αμήτωρ, ορος, ὃ, ἡ, κἀ]. (α, μήτηρ.) 

ΡἵῸΡ. το λοιέ Ἰποίδογ, 88 βαϊὰ οἵ [πὸ ροάβ, 
μποΐ δογη 97) α πιοίλογ, οὐ ἀοργίυοα οΥ α 
πιοίδον ; ἴῃ Ν, Τ᾿ υβοᾶ, εἱ ΗδΡ. νἱϊ. ὃ, 
οὔ Μεϊοεδιίξοάος, ἴῃ ἘΠ} 6 Β6Ώ86 “ΤΏΟΒ6 τη ΟἴΠ6Γ 
18 ποῖ τπιδπιϊοποά ἴῃ {π6 Ζοῃθδ]ορίοδ.᾽ 
᾿Αμίαντος, ὃ, ἡ 48]. (α, μιαίνω,) ῥτορ. 
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ὠηδίαΐηθα,, ὠμπϑοϊίθα, ἀπὰ τηεῖ. ἐπα δήϊοα Ὁ 
8); 80 ΗΘΌὉ. νἱ]. 26. ὟΥ 154. νἱἶἕ, 20 : 88 εεἷἢ 
οὗἉὨ τρλγηίασο, ολαβίε, Ηοῦ. χὶϊ!, 4, ΥΝ ἰ5ά. 1}. 
18. οὔτμ6 νογβιιρ οὗ οὐ, ρωγε, δίμοορθ, 
ΔΑ. 1. 27; οὗ (86 Βϑᾶνθη]υ ἰμμοεϊδποο, ἐν- 
υἱοίαίε, 1 Ῥεῖ. 1. 4, ἀηὰ Αροὲτ, 
Ἄμμον, ου, ὁ, (α Ἰαίοτ ἔογαι ἔογ ψάμ- 

μος.) ϑαπά, Μαῖῖ. νἱῖ. 260. οτῃ. ἰχ. Υ. 
Ηδεῦ. χὶ. 12. Βεν. χὶϊ. 18. χχ. 8, ἃ ΟἸδβε. 
᾿Αμνὸς, οὗ, ὁ, α ἰαπιδ; υδοὰ ἰη Ν, Τ΄. 

οὔ ΟὨτῖδι ἀο]ϊνογεὰ ονὸῦ ἰο ἀδαίῃ, 88 δ 
Ἰδυιῦ ἰο 5δου]ῆςθ 4 ηοΐ ΟὨΪΥ ἴῃ Τοίθγθασο ἰο 
1Π6 ραζέθηοο ἱΝ σὰ 6 ΘηἀυΓοά ἃ ΘΓ 6] 
ἀδαίῃ, δαὶ [1:6 βροί!οβ8 ϑαογίοθ οἴογοά αὶ 
πῃ ΠἰΠ186]} ἴον 1Π6 581η8 οὗ γθῃ, ] οὶ. ἱ. 19. 
Ηδησδο ἴῃ Φοόδη.. 29, 86, 16 18 ο]]εὰ ὁ 
ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. 

᾿Αμοιβὴ, ἢς, ἡ, (ἀμείβω, οσοπηταυίο,) 
}) Ρῖὸορ. αὐ ἑπέε ,) ὉΓ ὀαοάαησε, 

οἴη. Θά. χίν. 82]. ὅ) α γοῤγιῥαἑοη, 
ὙΠ ΟΙΠΟΥ ΤῸΓ 61], ἰῇ (ἢ6 80η86 οὗ ἐπμδηι- 
πίζυ. 8ἃ85. ἷἴπ ομῃ. Οἀ. χὶϊ. 8382: ΟΥ ἴον 
κοοιϊ, γεφιῖίαί, 88 οἵ Κὶπὰ οἴοοθ, 1 Τίπ,. 
Υ͂. 4. ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι. ΨοΒορἢ. Απίϊ. 
ἰ, }0, 2. ΡΙαἴο, ρ. 202. 
Αμπελος, οὐ, ἡ, α υἱιο-ίγεο, Μαῖι, 

χχυΐ. 29. ΜΙ. χὶν. 25. [μι. χχὶὶ 18, 58. 
ἰ. 12. Τη Φοόμη χν. 1, 4. ὅ. ἀπὰ Βδνυ. χὶν. 
18, 1ξ 16 εὐὰ δῇ ὈΪθ πὰ οὗ ργΓΟΒΡΟΥΥ. 
᾿Αμπελουργ ὸς, οὗ, ὁ, ἡ, (ἄμπελοο 

ἃ ἔργον.) α υἱπο-γόξϑου, κι. ΧῚΙΠ, 7, 

᾿Αμπελὼν, ὥνος, ὃ, α υἱπογαγα, Μαῖι. 
Χχ. 1, ὅς οι. ϑερί. ἀπὰ Ἰαΐ. (]α858. 

᾿Αμῦϑ'νω. ἴ. υνῶ, Ῥτορ. ἰο αὐσοτί, γερεῖ; 
Ἡοτη. 1]. ἱ. 4δ6: ([Πδποο ἐο αἱά, ΤΏας. δ], 67, 
πη {πΠ6 ΜΙ|ΙΞΑ. ἔογτπη, τ ον. Δ]Όη6. οσοῦτβ ἴῃ 
Ν. Τ΄, ἰδ τηθᾶπβ ρτορ. ἐο αὐογὲ ζγοηι οποβοῖζ, 
γεβῖδβέ ; Ὀυϊΐ ἴπ Αοἰβ υἱῖ. 24. ἠμύνατο. ᾿ξ ᾿ὰ8 
ΟΡ Ἐ{πὸ ἴογοο οὗ {ππ δοίϊνο, ἐο αἰαὶ, ἐ6- 
" 

᾿Αμφιβάλλα, ξ. βαλῶ; ρτορ. ἐο οαεί 
ΟΥ̓ ἕζγοιο αγοωμά,, 88. ἃ αττηρηΐϊ, οι. Οἀ. 
χὶν. 842, Τη Ν, Τ. βαϊὰ οὗ ἃ πεῖ, ἐο οαϑέ 
αγουηά πὰ {π6 ρυτροδο οὗ ἱποϊοδίηρ 68.) 
"ε ΕΊΡΙΝ Ἰαίον οἀά. ΗδΌ. ;. 17. Οομρ. 
αν. 6, 
᾿Αμφίβλησπτρον, ου, τὸ, (ἔν. ἀμφι- 

βάλλω,) Ἧ εὐλαὶ ἐδ ἰζγοιῦπ τουπα ΒᾺΥ͂ 
ΤΒΟΙ ΟΥ {ΠῚ πρ;͵ 88 ἃ σαγηπιθηί, ἔλπν. 6}. ν. 

085: οἵ ἃ ἵμαιι. ἷν. 18, ΜΚ. 1. 
16. 866 Ηαῦ. ἱ. 18...17ὴ) ἃ 8βοτί οὔ ἀγασ- 
πϑέ, 6 Ο]οβἱπρ ΔῊΥ Η8ἢ ἸΠ]η [(8 σΟΙΏρα88. 
᾿Αμφιέννῦμι, ἔ ἐσω, 1. Ῥτορ. ἕο 

οἩ, ἴο οἰοίλα; Ῥαβ8. 0}]. ὉῪ ἐν ψίι ἀδὶ. 
Μαῖι. χὶ. 8. [μι. νἱ]. 25. στολὴν, οΥ ΒοΠ8 
ΟἴΠΕΓ δου. οὗ ἀγθββ, δοὶμρ οἰ ΠΥ θαργεβϑοα, 
88 ἴῃ ΟἾ488. διὰ Φόβορῃ. Απῦ. ἢ. 8, 7. νἱῇδ. 
ἤ, 8, οΥ μπαογϑίοοά.---11. τηδίαρἢ. ἐο ἀ6- 
οοτγαΐθ, οΥὐ αὐοτη, Μαῖι. νἱ. 80. 1[,ὰ.. χὶ!. 28, 
ἡτὰ τὸν χόρτον. ὅο 4Ζοῦ χὶ. ὅ, ἀμφ. 
δόξαν καὶ τιμήν. 
"Αμφοῦδον, ου, τὸ, (ἄμφω, ὁδὸς.) 

ῬΙῸΡ. 4 »ίαοθ εὐῆλαγα ἔσο ταν πῖσεῖ ; ναὶ ἰὰ 
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Ν, Τ. απ ορεη ρίασε, οὐ ιοϊάδ εἰγεοσί, ΜΆ. 
χί. 4, ϑορί. 
᾿Αμφότερος, ἐρα, ερον, 84]. δαοἢ ΟΥ̓ 

ἔισοο. ῬΊυν. ἀμφότεροι, αι, α, δοίλ, χὰ 
ΟἿΪΥ οὗ το.) Μαῖί. ἰχ, 17. [μὰ. 1. 60, 7. ν. 
7, ἃς οἵι. τοὺς ἀμφ.» ΚῬοΙίἢ οὗ {ἰπδῃ,᾽ 
Αοἰδ ΧΧΙΪ. 8. τὰ ἀμφ... “ Ὀο(ἢ οὗἉὨ {686 
(τη μΒ,}" ἱ. ὁ. {Π6 ταβυγγθοιίοη, δηὰ ἴΠ6 
ἀχἰβϑίθηςθ οὗ δῆρο]β δῃὰ βρ  γἰ[8. 
᾿Αμώμητος, ου, ὁ, ἡ, 54]. (α, μω- 

μέομαι.) ὑϊαγποῖα85, Ῥἂι. ἰϊ. 1δ. 2 Ῥοῖ. ἐϊ. 14. 
Ἄμωμον, ου, τὸ, ᾳηοηιηι, δὴ οἀοτῖ- 

ἴδτουβ ρ]δηῖ, υδοα ἴῃ σοπιρουηάϊηρ ργϑοίουβ 
οἰπιτηοηΐ, ον. χνὶϊ!. 18. 
Ἄμωμος, ον, ὁ, ἡ, 54]. (α, μῶμος, 

ϑροίζοβ8, τοϊδιοιιξ διίοηιίδ,. Ἢ ΡΙῸΡ. 88 τ, 
οἵ υἱοίϊηιδ, ἴ.6ν.1.10. χχ!. 19.--ϑι; ἴῃ Ν, Τ΄ 
πυδοὰ ἢρ. οὗἩ Οἢτῖθί, ἀμνοῦ ἀμώμου, 1 Ῥεῖ. 
1.19, ΗδφὉ.:χ.]4, ὃς ἑαυτὸν προσήνεγκεν 
ἄμωμον τῷ Θεῷ ---11. τηοίΔρἢ. ᾿ 
Ἐρ}!. 1. 4. ν. 27. Οο]. 1. 22. 9“υ. 24. Βον. 
χὶν. ὅ. 

Αν, 1. ΔΡΑΆΤΙΟΙΈ, υβοᾶ τ τΠ0 Ορί., 
5.0].. δηὰ Ιηάϊῖο. ποσί : βοπιδίϊπηθβ ἴο Ὁ6 
τΤοηαἀοτοὰ ὃγ »ογλαρϑ8, Ὀὰϊ τηοτο πβ08}}} ποῖ 
ἴο δ6 ΘΧργαβϑθά 1π ἘΜ ρ] 8), πα ΟὨΪΥ ἰπὶ- 
Ῥαγιΐηρ 10 ἃ ψγοροβϑιἰοη ἃ βίδταρ οἵ τῆ- 
οὐγίαϊηΐγ, πιὰ τηθῦα ροβϑιῥι έν, ἀπὰ ἱπάϊ- 
οσϑύϊηρ' ἀδρεπάθῃοθ οὴ εἰγουτηδίδηοοβ. Τῆ8 
11 βοῦν ἴο τιον οὐ βίγεησίλοπ ἴῃ 6 ἔοτοβ 
οἵ τη Ορί. ἀπά ΝῊ Μ{Π116 10 οδῃ α80 
δίοοί [6 βρη. οὗ τπΠ6 πάϊο. (186 Ῥ͵αβ. 
δηά Ρετί. ἐχοερίθ4) δπὰ οἵμδὺ νϑγθα] ἴοσιηβ. 
ΤΙθ ρατιῖο]6 δίδηἀβ αὔνοῦ οὴ6 ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ 
ὙΟΓΒ ἴῃ ἃ οἾδιιδθ, δηὰ ἴδ ἴ᾿υι8 ἀιΣ ρι θῃοά 
ἔγοτῃ ἂν [ΟΥ ἐὰν, 88 ἃ ο0η). (866 ποχὶ ατ- 
616.) [ἢ Ν, Τ. τὴ6 υβ6 οὗ ἂν 18 ΖΘΏΘΓΑΙΥ 
οοπΐογμηοαὰ ἴο ΟἸΔββῖοαὶ ἀϑαρσθ; ὉιῈ Βοιηθ- 
ἘΠ]68 Γροθᾶθβ ἴτοτη ἰΐ. 1. αϑ οοηΐογηιοά 
ἐο ΟἸαϑββοαὶ ἰδασε, 1) σὶτι 1Π6 ΟΡΤ'., ἴῃ ἃ 
οἴδιβο ποῖ ἀδροπάσηϊ, ἴ( ἐπάϊοαῖο5 {πᾶὲ (ἢ 6 
ΒΌΡΡΟΒΙ 0. ΟΣ ΓΙ Ἔχργεββοὰ ὈΥ ἐῃ6 
Π5Ε5 Οριί. ψ1}], υπάδν {Π|6 οἰΓου τ βίβποθβ 
παρ δὰ ὈΥ ἄν, Ὀ6 γοΆ}17164ἅ. Ηδησα ἰΐ 18 
ἔουπά ῬΑΓΟΥ ἴῃ σοῦσβ, τοϊδἦθ8, δια... κ8. Αοίβ 
χχνὶ. 29, εὐξαίμην ἂν τῷ Θεώ, “1 οου]ά 
ΡΣ ἰο αοὐ,᾽ (ἀπά, απάοΥ 6 οἰγοιπβίδῃοαβ, 

ἀὯο Ῥγὰγ ἴο Ἠΐπι.} δηἋ Ῥαγ ΠΥ ἴῃ ἐπέθγγο- 
ἴοηδ, ἀγαθοῦ οὐ ἱπάϊγθοῖ, νἤογ {Ππ6 ΤΠ 

Ἰπαυΐγοά δρθουΐ 18 ροβ8810]6, οὐ οογίαϊη, δυὶ 
1:6 ᾿παᾳυΐγοῦ 18 ἀποθυίαϊῃ ἤδη οὐ τον ἴξ 18 
ἴο ἴδ|κο ρίαςε, ἴμι. 1. 62, τί ἂν ϑέλοι κα- 
λεῖσθαι αὐτὸν, "ον ἴδ τὶς τ βῃ Ἰιΐηὶ 
ἴο Ὀ6 641164.᾽ 1.ὰ. ἰχ. 46. Αςεῖβ ᾿]. 12. ν. 24, 
οἴ]. 2) ἢ {π6 ϑ τυ. ἴῃ τοίαξίυα οἰαιι865, 
δά οοῃποοϊοά ἢ τοϊαῖίνα πτογάβ, ἡ ἶςοὶὶ 
ΔΓ6 ἴδπ18 Τα ἠθγθὰ πΊοῦγα σεπογαΐ, ἀηή ἱπάϊ- 
οδίθ ΤΊ ΘΓ ΡΟΒ8) ὉΠΠΥ ; ἃπ 4 [Παὸ ρατΓᾺ]Υ ἢ 
φψοίαζίυα Ῥγοηοίιδ, ΟΥ ραγέϊοίο8, νυϊοτο ἂν 
12 0}168 δοη16 ππεογίαϊην Ψ ΘΕ ΠΟΥ ΟΥ ποῖ, 
ΟΥ Μη νογα, {Π6 (πΐηρ 1] ἰακα μ]αθθ, ἀπά 
ΤΩΔΥ 6 ΘΧργδββδα ὃγ {Ππ νατη σπψο, αηὰ 
οὐ εὐθῦ,, ϑοθῦθῦ. ΤὮϊ3 ὃς ἄν, " ν]ιοῦνει, 

4“ ᾿; 

ΨΥ ΠΟΒΟΘΥΘΥ :᾿ ὅπου ἄν, "  ΒΘΙΈΒΟΟνΟΣ :᾿ ὧς 
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ἄν, "ἴῃ ἩΒαίονοΓ ΤηΔΠΠΟΥ :᾽ δη αἷδο, ρατί]γ, 
ψἢ}} ραγέϊοίο8 07 ἐπα, ἃ8 ἕως ἂν, μπί εἰ, ([Π6 
πὸ θὰ ὑοίησ ᾿μάἀοβιΐε; ἡνέκα ἂν, 
τοὐοηθΌθγ, αϑ 8005 αϑ, ἰπἀοῆηϊίο: ὥς ἄν, 
ΚΡ ΘΠ, 88 8000. 85,’ ἰπἀοβπὶϊα; ὁσάκις ἂν, 
“88 Οἴἴθη 88, ἤονν Οὗε.) ΒΟΘΥΕΙ :᾿ ΟΥ, ἸΔϑί]γ, 
ψΠ ἢ πὸ 1Π]διῖνθ ραγιῖο]θ ὅπως, ἐλαΐ, τη 
ογάδν' δαί. 8) αἰϊι 1Π6 ΙΝΡῚῸ. ἴπ (86 λὦε- 
ἑογίοαΐ τἴδῆβεβ (Ὀυϊ ποΐ {Π|6 ὈΥΣΠΊΔΕΥ ΟΠ 68 
ἂν 18 υἱϑοά ἱπ [}:6 αροάοξὶϑ οὗ ἃ σοπαϊοη 
βδηΐθηςθ ἴῃ ψΠΐο]Δ εἰ ργθοθ 68, απὰ ἰηάϊ- 
εἴθ (πδὲ “186 {πἰηρ ἰπ αιιοδίίοη ψουϊὰ 
αν ἰδ θη ρἶδοα, 1 τ(ἢαλ ν ἢϊο}ν 186 ([ἢ6 βυὉ- 
Ἰ6οἱ οὗἉἩ [}|ὸ ργοϊδβὶβ δὰ 4180 ὑδίκθῃ μ]δοὸ - 
αἴ τΠδῖ, ἴῃ ἴαςῖ, ποίτποῦ τΠ6 οης ΠΟΣῚ {86 
Οὔ εν ἢδ8 ἰακϑη μίδοο,᾽ Μαίϊ. χὶ. 21], εἰ ἐν 
Τύρῳ ἐγένοντο αἱ δυνάμει----πάλαι ἂν 
ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν, " ἥἴξ 
{π686 πλῖγδο]οβ Βαὰ θδοὴ ἀοπο ἰη ΤΎΤΟο, {ΠΟῪ 
ψου]Ἱὰ Ἰᾶνο τοροηιϑὰ :᾿ Ὀμπὲ [86 ταιΐγδο]68 
ΕΓ ποῖ ἄοπο, δηὰ {πῸῪ ἀϊά ποῖ γερθηΐ, 
]οἢη νἱϊϊ. 42, εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν 
ἣν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμὲ, “1᾿ὲ αοἀ ννεῖδ 
γον ἔαυμοσ, γα ψουἹὰ Ἰονθ πιὸ: δυϊ 
ΠΟΙΓΠΟΥ 18 {Γ}6.-τπὶ]. (0 αὐνοῦὶ ἴἰο ἀεοΐ- 
αἰΐοπ8 )Ῥ οπι ΟἸαβϑῖσαί ὠϑασο, 1) ΜἸΘῺ, ἰπ 
το]αιῖνθ οἴδυβθβ, ἃ γοϊανθ ργόποιη ἢ 
ἂν ἰδ [0] οννεὰ ὃν [16 7παϊΐο. Ἰηϑιθδά οὗὨ 106 
8.00]. οὐ Ορί.,, νυϊοἷι οσσατβ ἰῃ Ν, Τὸ θη 
8 {Ππὶηρ 18. Βροκϑῆ οἱ δ δου! ν ἰβκίην 
Ρἶδοθ, ποῖ δ ἃ ἀδῆπὶίο {ἶἰπ|6, ποὺ ἴῃ ἃ ἀθ- 
ἢηΐΐα τδπηοτ, Ὀιΐ 88 οἴϊθη 88 ὁρρογιηϊὶ 
ῬταΒΘηίΒ ᾿ΐ861. [0 18 ἴππ|8 ουη ἀ ΟὨ]Ὺ ννῖϊ 
ἃ ργοίογ, ΜΚ. νἱ. δθ, καὶ ὅσοι ἂν ἥπτοντο 
αὐτοῦ, “δηά 88 ἸΏΔΗΥ 858. ΠΟΎΘΥΟΥ ΤΏΔΩΥ͂, 
ἰουςῃοά Ὠΐπη,᾽ ἄο. ὅβ'᾽ο αἶδο Αςίβ1Ϊ. 45. ἰν. 
8δ. } Ὅον. χὶϊ. 2, δῃά ϑερῖ. 2) ψῇδθη 
δορὰ 848 Ὧἃη δάνοιδ, ΟΥ τιον ἰῇ ἃ Ἐ8]86 
ςοπείτιοίίοη, ρογῆαρδ, 2 Οοτ. χ, 9. 1 (οι. 
Υἱ!. ὅ.--Ἴ1. ἃ ΠΟΝΣΉΝΟΠΟΝ, - ἴογ ἐὰν, 
δηἀ σΟΠΒΘΑΊΘΠΙΪΥ ρῥἰδοθὰ δὲ {6 δορὶ 
οἔἃ εἰδή οὶ 7 διὰ το: 29, δὲ ΟἸΔ88. ᾿ὐυοον: 

᾿Ανὰ, (Υἱὴ ἢ ῬΥϊμαΓΥ 86 ηβθ, ψ.} Ῥγαρ. 
ονεγηΐησ, ἰῃ {86 ροθίβ, ἴ[6 ἀδεϊνο, 
οἤ οὐ ὡὩροη; Ὁυΐ ἴῃ ΤῈ νΐοσβ, [ἢ6 
λ06. ὁπ, ἐπ. [πη Ν, 1, νυ δοο. ΟὨ]Υ͂ 
ἴῃ ὕνο βἰρηιβοδλίίοηθ, ἷ. σ]δθη ἔοντωΐϊῃρ, 
ἢ 115 ἀος.. ἃ ροΓΡ ΓαβῚ8 [ῸΥ δὴ δᾶν., 85 
ἀνὰ μέρος, ὕν ἐμγηβ, αἰϊονπαέεῖν, 1 Οοτ. 
χὶν, ἀνὰ μέσον, ἴ01]1. γ σα. “ἰπ 
116 τηϊάϑὲ οἵ Ὀοΐνδοη: ει: ἃ Ὀοιἢ οἵ 
»ίαοο, Μαῖι. χῆϊ. 2δ. ΜΙκ. υἱῖ. 81. ον. υἱῖ. 
17: πὰ ρμόγϑοη, 1 Οὐον. νὶ. 5.---1ἰ1. 1} 
ΠῸΠΊΘΙ] νον άβ 10 πλατ 8 ἀέγδμδίον, Νίδιι. 
χχ. 9.10, ἀνὰ δηνάριον. ΜΚ. νὶ. 4. μὰ. ἰχ. 
14. νεῖ. ὃ, ἀνὰ δύο. Φο)η εἰν Εον. ἰν. 8. 
Τη οοτηροϑίκίοη ᾿ξ ἀδιιοῖεβ, 1) μρ, μρισαγά͵, 
88 ἀπ βίο ; 2) δεοῖ, ασαΐπ, (ἴμαἰ. γό-.) 
᾿θ] γηρ γοροι οη, ᾿Ἰῃογθᾶβθ, ὅς. ἃ85 να- 
καινίζω, ἀναχωρέω, ἀναγινώσκω. 

᾿) 
] 
᾿ ὉΥ πιείοῃ. ἐδ πιθαηβ οἵ δϑεθηϊ, 88 
βίορϑ, ΟΥΓ 5.1 γ8, Αςίβ χχὶ. 85, 40, αὰ βοτης- 

᾿Αναβαθμὸς, οὔ, ὁ, (ἀναβαίνω,.) 
ἐδ6 σὲ 9.6 ἀαεοοπαΐπσ, Ῥαυβαη. χ. δ, 9 



ΑΝΑ 

εἶπλοθ ἴῃ [ἢ Ἰαῖον γα β, 88 ΦΌΒΘΡἢ.) Ρ]}]ο, 
ϑορί., Πῖο Οκ58.. δηὰ “Ἐ] ἴλη. 
᾿Αναβαίνω, ἴ. βήσομαι, Ῥτορ. ἔο 

οῖι86 ἐο αϑοσπά, ἰο τιοηΐ, Ηἀοῖ. 1, 80: δι 
ὥοηοΥ. ἃ8 'η Ν, Τ᾿ ἰοὸ σο Ὡ}, αϑοοπαὶ, ΣΟΉΒ1Γ. 
πῃ απὸ οΥ ἐκ [0]]. ὈγΥ σθῃ. οὗ ρίδςθ 
«οὔδποο, πὰ νἰ εἰς, ἐπὶ, οΥ πρὸς, [0]]. 
ΒΥ δος. οὗ ρίαςθ τολίἑλογ ; 1) 88 βαϊὰὶ θοιὶὶ 
οὗ ροίβοῃβ απὰ οὗ {πΐηρϑ δηϊιηαῖθ, Οὐ δηΐ- 
να κῇ δῃηὰ ἜΧρι ϑδίηρ δϑοθηῦ οἵ ἂηγ Κίμα, 
88 ἈΒοο Πα ἴηρ ἃ τηοτηἰαίη, Πονιδ6-ἴορ, Πᾶν θη, 
ΟΥ ΟἸϊπλθίηρς ἰηΐο ἃ ἰγθο, βου ἶηρ᾽ ἃ νγ4}]. ἀπά 
δ θαι Κίηρ οη Ὀοδγ ἃ να 586] : δΪ80, οὔ ἤβ}}68, 
Μαῖι. χνὶ}. 27, τὸν ἀναβάντα πρῶτον 
ἰχθὺν, " σοπιῖπς Ὁ, πιοιιηιίηρ ἴο {Πγ0 οοΚ,᾽ 
8814 σγαρἠϊοδ, 2) 8 υβεὰ οὗ {Πΐποβ ἰπδη]- 
τηδίο, νν ς}} 816 βαϊα 0 ἀϑοθμαῖ, ἃ8 Βῃλο Κα, 
Ἐδν. νἱῖ!. 4 ; οὐ ῥ᾽ δηῦβ, ἰο βργίησ μρ, Μαῖι. 
χὶΠ. 7: οΥἉ ἃ τερονῖ, ἰο αγίβε, Αοἰϑ χχὶ. 8], 
ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ; 88 τιδεΐ οἵ ἃ 
{Ποιρῃς, ἐο σοπιθ ὦ, αγῖϑα ἴῃ 186 ταϊη ἃ, [.8. 
χχὶν. 88. Αεἰβ υἱΐ. 29; ΟΥ̓ ἐὸ ΟΟΟΙ7) ἴο ἐΐιδ 
φιθποῦῳ, Αοὶβ χ. 4. 

᾿Αναβάλλαω, [. βαλῶ, χεπεγ. ἐὸ ταΐϑε 
ΟΥ σαϑὲ μρισαγά, (ἀνὰ ἴοτ ἄνω.) Ὀχὲ βοπιε- 
11 Π168. ἐο σαϑέ . ἃ8 Μ ΏΘΩ ἃ ἤοῦθ6 {ΠἸ τον 8 
ἢἷβ τί άογ: 4180 πιεῖ. ἐο μέ οΥ75 ἀογδν, Ήοπι. 
Οά. χίχ. 884, ἀναβ. ἄεθλον ; αἶδο ἴῃ {6 
Μ|Ιά. ἀναβάλλομαι. Αςἰβ χχὶν. 22, ἀν. 
αὐτοὺς, "νυξ {ποῖ ΟΠ ἴῃ ὉΠ οἷν οαιι5ο.᾽ 

᾿Αναβιβάζω, ἴ. ἄσω, ἰο σαιιβ6 ἐο α8- ᾿᾿ 
ορηαὶ, ΟΥ πιοιωιέ, ἃ5. ὁ. Βῃ1ρμ- ὈοαΓά, ΟΥ Βοτδβ6- 
Ὅδοῖκ, οὐ ἴῃ ἃ οῃασίοί : 4180 ἐο λαμ ἰο ἰαπά, 
85 βα]ὰ οἵ βἰιῖρ8, Χϑη. Ηΐἶδβι. ἱ. 1, 2; οὐ ἐὸ 
ἄγαιο “}, ἃ8 οὔὐξ οὔκ ρἷϊ, ἄξη. χχχνυί!. 28. 
ΙΝ. ΤῸ ὦ ἄγαιυ οπ ϑἤογο, 88 βαϊὰ οὗ ἃ 
ἀταρ- ποῖ, Μαῖῖ. ΧἹ], 48, 
᾿Αναβλέπω, ἴ ψω, 1. ἐὸ ἰοοῖ ὠ, αἱ, 

ὅν Ὡροη ; ΑΌ80]. ο ταΐϑα ἐΐπ δγ68 ἴτοτῃ {16 
στοιπά, ΜΚ. νυἱῖ!. 24. [,υ. χχὶ. 1; οὐ σὴ 
εἰς, Μαῖι. χίν. 19, ἀναβ. εἰς τὸν οὐρανόν. 
Αοἰβ χχὶϊ. 18, ἀναβ. εἰς αὐτόν.----11. ἐρ 
ἴοοῖ οΥ 866 αφαΐη, ἐο τ ΟΟΌΘΥ βἰσἧξ, Μαῖι. χὶ. 
ὅ, ἃ οι. βεαϊὰ ἐπιργορτίὰ, Φοῦη ἰχ. 1], 15, 
18. οἵ οπβ Ὀοτῃ ὑ]1πἀ., ἐο γεοεῖυα βἰρῆέ.----: 
111. ἰο ἰοοῖ ασαΐπ ἀπά ἀασαΐῃ, ἀπά, Ὁγ ̓ τωρ].. 
δἰἱοηίίνεϊγ, ἐ0 ὁχαηιΐηα οἰοβοίψ, ΝΜ. χν]. 4. 
᾿Ανάβλεψις, εως, ἡ, (ἀναβλέπω,) 

γΟΟΌΘΤ ΟΥ̓ἁ εἰσί, ἴκι. ἵν. 18, δηὰ Ο]αβ8. 

᾿Αναβοάω, ἴ, ήσω, ἰο ἰὐξ ὦρ ἐλα Ὀοῖοο, 
αἰοιαῖ ; αὖ50]. Μαῖϊ. χχνὶ!. 46. ΜΙ. 

χν. 8. [. Ἰχ. 88, δορί. ἀπὰ ΟἾΔ488. 
᾿Αναβολὴ, ἢς, ἡ, (ἀναβάλλω,.) ῥΡτορ. 

α ἱλγοισίησ μρ, οὐ Ο7; αἷδο ἃ ριείϊηρ-ο 7, 
οΥ ἀοἶαγ, Αςἰβ χχυ. 17, δἀπὰ ΟἾ]δδβ. 

᾿Ανάγαιον, ου, τὸ, (ἀνὰ, ἀρ; αθονε, 
δηὰ γαῖα, ἴον γῆ.) βδᾶπι|6 88 ἀνώγεον, οὗ 
ἀνώγαιον. ἃ γοοπὶ αὔουὰ σγομηά, απ ἙΡΡΕΥ 
γοοηϊ, διι6}} ἃ8 88 δὰ ὈΥ {Π|Ὸ “968 [ὉΓ ἃ 
Ρυναΐο ἀραγίαχοπι, ϑ ἢ δι] θν ἔοτ Ὠλ6 88, ΟΥ 
ἴον τηϑαϊτδιίίοη ἀπά ργάγεν, ΜΚ. χίν. 1ὅ. 
1,μὰ. χχ!ϊ, }2, 
᾿Αναγγέλλω, {. γελῶ, δοτ. 2, Ρ688. 

19 ΑΝᾺΑ 

ἀνηγγέλην, ἐο αππομποε, πιαΐδ ζποιση, οὶ, 
8118. ὅς αὐδο]. 1. οὐὗἵἉἩ υἶπῶ8 οὐ δνθηΐβ 
»αεί, ἐο γείαίδ, οΥ ἐεἰΐ, ΜΆ. ν. 14, 19. Αοἰϑ 
Χῖν. 27. χνυ. 4. χνὶ. 88. 2 Οονυ. νἱὶ. 7; τὸ 
ἐπύογια, Φοιη ν. 1δ, ἀπά (]α88.---11. οἴ 
{πῆρ Μμάωγα, ἐο γογείεϊϊ, 2 ολνη χνὶ. 18, 
δηὰ ὅδ'δρί.---]11. ἴῃ τεβρεοί οὗἉ (τη »γδϑθηΐ, 
ΔΠῚ σΘ ΠΟΥ. ἐο δἤῆοιυ γοτγί ον ἰοαοῖ, Φοὴπ ἷν. 
25. χνὶ. 25. Αεἰβ χχ. 20, 27. ἤοῃ, χυ. 
2]. 1 Ῥεῖ. 1. 12, 1 Ζοδη 1. δ, δ 8ερῖ.---- 
1. 85 βαϊὰ οὗ εν] ἀθοίβ, ἐο βἤοιυ )ογίδ, τὸ- 
τυϑαῖ, οοη 888, Αοἰ8 χῖχ. 18, ἃ ϑερί. 
᾿Αναγεννάω, ἢ. ήσω, ἰο ῥοσοί αραΐῃ, 

γεφεποτγαΐδ. ὉΥ ἃ οἴδηρο οὐ σγη] Ὠδίιμτθ 
ἴο βρίττι18], ἐνοα {παΐ οὗὨ ἃ (Ἰιγδιΐδη Ἰἰΐδ, 
Ἰ Ῥεῖ. ἱ, 8, 28; 64. ἴο " πχακίπρ' ΔΗΥ ὁΠ6 ἃ 
βοὴ οἵ (ἰοὐ,᾽ 6]. 1}. 26. 4Ζ0}}ὴ 1. 12, 5η. 
Ἡπυρνὰ τ, 9, ἄνωθεν γεννηθῆναι, Ψο!η 
᾿. ὃ. 

᾿Αναγινώσκω, (ἔ. γνώσομαι, δογ. 2. 
ἀνέγνων, φενῇ, ρᾳ88. ἀνέγνωσμαι, δοτ. 1]. 
Ρᾶ58. ἀνεγνώσθην,) ροποῖ., ἐο ἔποιῦσ ἀορω- 
γαίοῖψ νεϊναῖ ἰ8 ἀοπε, ἔοι. 1] χη], 784: ἐρες. 
ἕο ἄποιυ ὑψ ρογιβαῖ ναὶ ἴθ ψυϊῖθη, ἐο στοαί, 
1) ον οῃεβεϊξ, ἐο ἰδαγη ὃν γοαάϊπρ, Μαῖι. 
ΧΙ, 8, 5. χΙχ. 4, δηὰ οἴϊεη ἴῃ ΝΤ'.; τηϑίδρὶι. 
2 Οον. ᾿ἰ. 2, οὗ δὴ ερὶβι16, ἀναγινωσκο- 
μένη ὑπὸ πάντων, Ἷ. ε. Ὁ ἴπΡ]}}ς. τηδηΐ- 
[εβϑί δηὰ ρι Ὁ] ]ς. 2) ἴον οὐδοῦ, ἐο τοοΐΐε αἰομά, 
μι. ν. δ. Οο]. ἰν. 16. εἱ ἃ]. δῃά ϑερί. 
᾿Αναγκάζω, ἔ. ἄσω, (ἀνάγκη.) ἴο 

σοπιροῖ ΔΏῪ ΟἿ6 ἴο ἀο ΔδηΥ {ϊΐπρ, 1) Ὁγ 
ἔοτος, εἰιγεδίβ, ἄο. Αείβ χχνυὶ. 1]. 2 ὅσου. 
χὶϊ, 11. 6]. 11. 8, 14. ϑερί., Αγοεσγ., δπὰ 
ΟἸαβ8. 2) ἐο οοπμϑίγαϊῃ, Ὁ πιογαΐ πηοιἶνεβ, 
Υἱ2. οηἰγοαίΐοθ, ΟΥ ἱη ποθιηθπῖβ, ἴο 5»67"- 
δμαάο, Μαῖι, χὶν. 22, ΜΚ. νἱ. 4δ. 1.υ. χὶν. 
28. 6]. νἱ. 12, δηὰ (]4888. 
᾿Αναγκαῖος, α, ον, 84). (ἀνάγκη,) 

ῬΓῸΡ. ΘΟΠῚ , 88 ἴῃ Ἡοιηογ, δῖ Βοη6- 
{ἰπ|68, ἃ8 ἰἢ Ν, Τ΄, πϑοθββαῦῷῃ; ἴ. 88 βαϊὰ 
οὗ {Πὴπρϑ τα υἱτθά ὃν παΐιγο, 1 (ον. χίΐ, 2, 
ΟΥ [ῸΓ ἐξ Βιυρροσὶ οἵ ᾿Ἰἴε, ΤΊϊ. ἢ", 14, ἀναγ- 
καῖαι χρεῖαι. ϑερί. δῃ ΟἾΔ88.---11, οὗ 
ΓΙ ,8 ΟΥ ῬΘΙΒΟΠΒ ὨΘΟΘΘΒΔΓῪ ἵγΟΩΣ Οἰιδίοτη, 
ὅς. Δοίβ χ. 24, ἀναγκαίους φίλους, 
πραΥ 7γἱοπαάϑ. ϑερι. απὰ (1]488.---111. 186 
ποαΐ, ἀναγκαῖον ΜῊ ἐστὶ, ἱπηρογβ., 26- 
ΟΘ58α γῇ, γἱσἠξ, γ᾽, 8 ἃ ΤΔΙΓΟΓΥ οἵ ἀπίγ, 
Αεἰδ χιϊ, 46, ὑμῖν ἣν ἀναγκαῖον. ῬΊ]. 1. 
24, ΗἨθὉ. νἱ]. 8. ὅο ὧν. ἡγήσασθαι, " ἴο 
τ ῖπἰς ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ΟΥ ῬγΟροΥ,᾿ “2. ΟὐΥ. ἰχ. δ. 
᾿Αναγκαστῶς, δἀν. (ἀναγκαστὸς.) 

οοπερεἰϑογιίψ, ὠπισιϊ ησίψ, 1 Ῥεῖ. ν. 2, 
᾿Ανάγ κη; ἡς, ἧ, Το ροΠοΥ, ποοοϑοϊίῃ, αβοὰ 

}) 88 αὐ᾽δίηρ ἔγομη {Π6 ᾿πυθηοο οὗἩ οἵ οι5, 
οοπδίγαϊπί, 1 ΟοΥ. νἱῖ. 87. 2. Οογ. ἰχ. 7. 
ΡΒΊ]ειη. 14. πὰ Ο]488. 2) ἤτοι ἴΠ6 ἀΐβρο- 
δἰ [ἴοπ οὗὨ 116 ῬΕΓΒοη 5. {ποιηβεῖνοθβ, ΟΥ ἤτοπὶ 
{Π6 ΟἸγου ΠιΒίδ Π068 ΟΓ {16 σα56, Μαῖί!, χνὶ. 
7. Ηεῦ. τῇϊ!. 12. 27. ἰχ. 16, 28. ἀηά ΟἸα58. 
8) ἴσοι ἴἰπ6 ΟὈ] ραιίοη οὗἩ ἀπίν, ἀνάγκην 
ἔχειν, "ἴο δὲ τρῃην οὐ ργόροσ, ἴι. χῖν. 18, 
Χχὶ. 17. Φυάο 8, Εοπι, χΙΐ!. ὅ. 1 ΟὐΥ, ἰχ-. 
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16, αηὰ 67482.---Π1]. ἐρες. μπασοϊάἀαδἷε οαἴα- 
φιΐέν ΟΥ αἀὐβίγεβ5, ἴκι. χχὶ. 29. 1 Οὐν. νἱΐ. 26. 
2 Οον. νἱ. 4. χίϊ. 10. 1 ΤῊ. 1. 7. βορί. 
δηὰ Ἰαίον (488. 
᾿Αναγνωρίζω, ἴ. ίσω, ἴῃ ΟἸα88. ἐο 

γεοοσπῖχε; ἴῃ Ν, Τὶ υδοὰ ΟἿΪΥῪ ἴῃ δοσ. }. 
Ρᾶ88. ἀνεγνωρίσθην, ἴῃ ἃ τε δ Χ. 56η86, ἐο 
παῖδ οποϑοῖγ ἔποισπ, Αοἰδ υἱῖ. 18. 
᾿Ανάγνωσιξ, εως, ἡ, τεααέησ, Μ ΒΘΙΠ ΟΣ 

ἔῆθης οὐ ργναίθ, Αςίβ χὶὶ, 1δ. 2 Ὅσον. 1]. 
4, 1 Τί. ἱν. 18. 
᾿Ανάγω, ἔ. ἕω, δοτ. 2. ἀνήγαγον, 8οτ. 

Ἰ. ρ888. ἀνήχθην, ἴῃ τηΐά. 56:86 : ἐο ἰραά, 
ΟΥ ὄγίπο τῷ, ἴΐλπβ. στ ἀαί. οὗ ΡῬΕΙΒ. ΟΥ 
εἰς δηὰ δος. οὗἉ ρΙασο ὮΙ ΠΟΥ, ἄζο. 1) ρθη. 
ἔτοπι ἃ ἸΟΥ͂ΤΟΥ [0 ἃ Πίρῃον ρ]δοο, Μαιι. ἱν. ], 
ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον, ἴΐα ΠΥ ἀδδετὶ 
τορίοη. ἴκι. ἰν. δ, εἰς ὄρος ὑψηλόν. ἰϊ. 22, 
εἰς Ἵεροσ. χχὶϊ. θΘ6, Αοἰϑ 'χ. 89. χνὶ. 84. 
ΑΒ α βδοσίβος, ἐο ὄγίμσ ὦρ διὰ ᾿ΔῪ Ὁροῃ 
186 αἰίατ, 88. ἃ νἱοϊχη, Αοίβ νυἱῖ. 41. δορί. 
δηά ΟἸαβδ. ; ἐο ὑτίπο ὠρ, ἕγοπι ρτίϑοη, Ὀθίουθ | (ἡ 
1860 ἡπάψο, Αοἰδ χιΐ. 4; ἐο ὀγίπσ τῷ ,)οπι 
ἐδ αἀφραά, Ἐλοτι. χ. 7. ΗδοὉ. χὶϊ!. 20, ἀπά 
ϑορί. 2) βρθθ. 88. 8 Ὡδυζοα ἴεττη, ἀνά- 
γειν ναῦν, ἰο ἰραά α εξ “οἵ ουΐ ἰο 868, 
βἷποθ 26 868, 88 Β66η ἔγοιῃ [6 Β[ ΓΘ, ΒΘΘ 8 
10 τἶδθ. ὅΞο ΟἸ888.---- δηςθ, ἰῃ (488. δηὰ 
Ν. Τ΄ υχἱά., ἀνάγεσθαι, 8:1}. τῇ νηΐ οἵ ἐν 
“πλοίῳ, ἰο ρεΐ ἰο 8έα, Αοἴϑ ΧΧΥΪΙΙ. 11. δπὰ 
ὍΝ ἣν ὠπὸ, Αοἰβ ΧΙ. 18, ἀπά οἷν. ἱπ 

888. 
᾿Αναδείκνῦμι, ἴ. ξω, ἀον.]. ἀνέδειξα, 

Ἰ, Ῥγορ. ἐο δἦοισ ᾿ρρ, ὉΥ ταϊβῖηρ δ] οἷν, 88 ἃ 
τοτοι, ΡοΪ]. νἱϊϊ. 80, 10.---Ἰ1. Ὁγ ᾿πιρ].., ἐο 
ϑβἦοισ ἢ οὐ 7ογίἠ, τκαΐθ οἰδαν, Αοἰϑ ὶ. 24. 
ϑορί. δῃηὰ 6]4588.---Ἴ11. ἐο δῆοισ γογίβ, ργο- 
οἷαΐπι, ἀπά ἤοῆσθ 0 αρροΐπέ, Δἃ8 βαϊὰ οὗ ἃ 
ΤΌΪΟΥ ΟΥ τηδρβίγαῖο, [λι. χ. ]. 1 Εδά, ἱ. 84, 
2 δος. χὶν. 12, ἀπά (]888. 

᾿Ανάδειξις, εως, ἡ, (ἀναδείκνυμι.) 
ῬΙΌΡ. ἃ ϑἠοιοῖηρ γογίδ, ἀτιὰ ἤθησε ἃ ὀγίηρ- 
ἐησ 7ογιυαγά οὐ ταδῃ  οβίαιοη, ἃ8. οοπ86- 
πδηΐ ΟἹ Δρροϊηςπηϑηΐ ἴο οδῆςθ, ἴω. ἱ. 80, 
ὡς ἡμέρας αἀναδείξεως αὐτοῦ, "18 τηδηϊ- 

ζεβίδιίοπ 88 ἃ ριορμοὶ, ἘροΪιβ. χ] πὶ. 6. 
ΡΙαΐ. Μααν. ς. 8. 
᾿Αναδέχομαι, ἴ. -δέξομαι, δον. 1]. 

ἀνεδεξάμην, Ῥτορ. ἔο ἑαΐδ ὩροΉ ομδβο, οΥ 
ἕο δπδοῖν, 6ῃ06, ἴο γεοδῖθα ἰο ΟΠ6᾽8 ὁΘ0Ή- 

, ἴο σου δ ἵπ,, ἃ8 Ῥτοιΐβοβ, ΗθΌ. ΧΙ, 
17: οἵ ἐο ομϑ᾽ 8 δοβριἑαἰιψ, δααὶν. ἴο ὑπο- 
δέχομαι, ἰο ἐπίογίαϊη, Αοἰδ χχνυὶ!. 7. 
᾿Αναδίδωμι, ἔ. δώσω, ἰο σῖυθ ω}, ΟΥ̓ 

λαπά δὴν ἰὴ ἴο ΔηΥ οηθ, ΡῬίηά. 1βίἢ. νἱ. 
δ7, δθὰ οὔϊθηῃ ἴῃ ἴπ6 Οἷδβ8. Ἡδηςα, ἐὸ 
λαπαᾶ, οὐ αοἰΐυον, α ἰοίέογ, Αςῖβ χΧὶ. 88. 
Ροϊ. χχὶχ. 10, 7. 
᾿Αναζάω, ἔ. σω, δοτ. 1. ἀνέζησα, 

ποαξ. ῥτὸρ. ἐο ζἰξῦ6 ασαῖπ, Ἄλοτα, χὶν. 9 
δεν. χχ. ὅ: ἢσ, ἰο ἰΐθδ ασαΐῃ, ἐο γουΐυο, 
φοροῦν βίγοησίδ, Βλοτη. νἱϊ. 9; τηϑίαρ. ἕο 
ἐΐοδ α ποῖ αὐᾶ ὧο ᾿ 
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ἐΐον 8, [,ὰ. χν. 24, 82. 
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ἌΡ ΚΚΉΤΕΩ, ἔ, ἦσω, ἐο 566 Ὑ ἀν 
αἵπ, ἱ. 6. αὐ ιροκέϊψ ἵηφμῖγα αὔέοτ, 

Α, μι. 1]. 44. γν} χὶ. 25. Ρί. ἃπά 

᾿Αναζώννυμι, ἔ. ὠσω, ἰο σίγὰ τ} τοί 
α δοεῖξ οὐ σφίγαϊε; ταϊὰ. ἐο μμὴ ὩΡ ομδϑεὶ 
ἴτᾶη8. Μείδρῃ. 1 Ῥεῖ. '. 18, ἀναζ. τὰς 
ὀσφύας τῆς διανοίας, " Ὑΐο Βοϊὰ τΠεῖν 
πλΐ 48 ἴῃ οοηδίδηξ ρ δ ρδγαιίοη."ἢ 
᾿Αναζωπυρέω, ἴ. ήσω, Ῥτον. ἐο Ζέκ- 

αἶα ὠρ, τοιθο, 88 ἃ ἤτο, ϑερί. δηὰ Ο]δββ. ; 
τηθδῖ. ἐρ γοῶϑ6 Ὡ ἴοτ δοίΐοη, ἐο σμζέξοαξε, 
βα14 οὗἉ βρί αὶ εἰι5, 2 Τηι. 1.6. 1 Μδος. 
ΧΙ. 7, ἀναζ. τὸ πνεῦμα. 
᾿Αναθάλλω, ἢ. αλῶ, 1. ῥτορ. ἐο σγοὺ 

σνόδη ασαΐῃ δηὰ δουτίϑἶι, 88 παλμὰ ἄς. Ἐκ- 
ἬΝ εὐ 12. ἌΡΑ ΤῊΝ ἱ, 286, 1]. τπιοϊδρῆ. 
ἐο Ποωνίδἢ ἀσαΐῃ, ἰο ἡ Ῥγοβρογοιςξ, Ῥἢ. 
ἷν. 10, οΥ ἐο ἐδ βαϊοερς δι απσηιοηΐεά. 
᾿Ανάθεμα, ατος, τὸ, (ἀνατίθημι, ἴο 

ἰδΥ ἃρ.) ἰαίογ ἔογῃι ἴογ ἀνάθημα, ῥτορ. απΚ 
ἴηρ ἰαϊά Ὡρ 88 δὴ οβογίηρ πὶ [86 ἴθγαρ]ε 

οὗ ΔὴΥ μοά: 4180, δὴν (δϊηρ σομϑβεογαξοώΟ 
ἴο ἴῃ χοά, ὙΠ ΘΙΠΘΓ ἱπδηϊτηδῖθ ΟΣ δηϊτηδῖα, 
οὗ νυ ϊο [π6 Ἰαϊτίον οοι]ὰ ποῖ ὃθ τοἀομπηϑά, 
Ὀυΐ νγᾶϑ ἴο ὃὍο Ρυΐ ἴο ἀεαῖ. Ηδηςα ἀνά- 
θεμα οαῃη6 ἰο ἀδποῖθ απῷ ἐλέπα ἱγγουοοαζ 
αἀδυοίοα ἐο ἀδαί, α͵8ο αην ἐλίπο οπ τολὲ 
ὦ οἰγ86 8 ἰαϊα, 68 οἰ 1168 ἀηὰ (6 ἰῃ ΒΑ ταη 9, 
(3οβῃ. νἱ. 17,18. υἱῖ. 1. οἱ α]..} δῃὰ ροποσ. 
αν λίπ αδονεϊπαῤίε, Τϑαϊ. νἱ!. 26. Ἡδηςοο 
118 86η86 ἰἱῃ Ν. Τ΄ απ αοσωγϑοά ἐλίπσ, ΟΥ ἃ 
ῬΟΥϑΟΉ αοομγϑοα,, ἱ. 6. “ Ἔχοϊυδοὰ ἔτοση [πε 
ἴλνουν οὗ αοἄ, ἀπά ἀδνοίοάα ἴο ἀοβιγιοἰίοη,᾽ 
Ἰ ον. χῖϊ. 8, λέγειν ἀνάθεμα ’ξησοῦν. 
χνὶ. 22. αἱ]. ἱ. 8, 9. Αοἰϑ χχ. 14, ἀνα- 
θέματι ἀνεθεματίσαμεν ; ἰηΐθηθΒ. “πὸ 
δυὸ Βοιπὰ Οὐσβαῖνθ8 Ὁπάθυ ἃ ΠΘΑνΥ ΘΌΓΒΟ, 
οι. ἰχ. ὃ, ηὐχόμην ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ 
τοῦ Χριστοῦ, σοηΒΕΓ. ΡΓΘρΡΉ. [Ὁ ηὐχόμην 
ἀνάθεμα εἶναι καὶ χωριζόμενος ἀπὸ τοῦ 
Χρ., 1. 6. ᾿ ἐχοϊυδοά ποτὰ ΟΟα δ ἔδνουνς, 
βεραγαϊθα ἴγτοιῃ ΟἸχῖδὶ δηά {6 Ὀοηδῆϊ οἵ 
.ν18 ἀδαιϊῃ, δπὰ ἀδυοϊθὰ ἰο δίθγῃδὶ ἀθβίσγυο- 
ἰἰοῃ, 88 8ὴ ΘΧρίαζογυ υἱοί ἰπ 64} οὖ 
ΤΑΥ͂ ΘΟ ΥΥΙΊΘἢ.᾽ 366 ΤΩΥ ποῖθ. 

᾿Αναθεματίζω, ἔ. ἰσω, ἰο ἀδοΐανε ἀτν 
ΟἼ6 ἴο ὅδ απ ἀνάθεμα, (ἀεοατεεά,) ἐο δέκα 
ὃν α συνε, ΜΙ κ. χὶν. 71], ἥρτατὸ ἀναθεμ. 
5861}, ἑαυτόν. Αοἴο χχῖϊὶ. 12,14,2], ἄς ϑορι. 

᾿Αναθεωρέω, ἴ. ἥσω, φτῸρ. ἐο ϑιεγθεν 
αἰξοπέέυοῖψ, ἰταῦθ. Αοἱβ χυΐ!. 28; τηϑιδρῆ. 
ἐο ουμϑίάον, ἩφοὉ. χὶϊ!. 7, ἀπά ΟἾαβ8. 

᾿Ανάθημα, ατος, τὸ, (ἀνατίθημι,) 
απν ἰδίῃ ἰαϊά ὠρ, (ὉΥ βυβροπβίοη, ἀθροεῖ- 
οη, οΥ οὐ μβουν86,} 1ὼ (9 Τδρ᾽θ, δηὰ 
{ΠΟΓΕΌΥ σοῃβοογαιθὰ ἰο Οοά, 88 δὴ οἤοτίησ 
ΟΥ 88ογδά ρἱῇῆ, [.ὰ. χχὶ. ὅ. ὅο οἴϊοιη ἴῃ 
ΦόΒορἢ., βαρί., δηα Ο]Α488. 

᾿Αναίδεια, ας, ἡ, (ἀναιδής α, αἰδὼς.) 
ισαηΐ 077 ἡπιοαοδί, ΌΥ ἱτηρογίι  Ὑ τυ ἢ 
Κηονβ πὸ τεραγὰ [0 {1τη6. Ρ]866, ΟΥ̓ ῬΘΥΙΒΟῺ, 
μα. χὶ. 8. ᾿ἘοοΪι8. χχν. ΡᾺ 



ΑΝΑ 
Αναίρεσις, εως, ἡ, (ἀναιρέω,) 1. α 

ἐαξὶ «Ὁ, Ὁ οὐ αἰσαν, 88 ἀεδὰ Ὀοάϊθα ῸΓ 
βυ, ἰναο. ᾿ἢ]..118.---11. ἃ τακίηρ οἹ ἔτοιι 
116, ὈῪ ἀδδί!, α ρωξἔίπρ ἰο ἀραΐδ, Αὐἰϑ ν" 
1, χχὶϊ. 20.---ϑξἂὲρι. 9208. Αι, ἰἰ. 8,1. Υἱῇ, 
12, 2. Ἡάΐδη ἰϊ. 18,1. 

᾿Αναιρέω, ἴ. ἥσω, κοτ. 2. ἀνεῖλον, 
(ἀνὰ, αἱρέω.) σομετῖ. ἀπά ἴῃ ΟἾΔ488. ἐο ἐαζά 
τ. 6. ᾳ. ἴγουιν (ἢ 6 στοιιηά, οἵ ἐο ἑωζδ οὐ 
(7, 8358 ἀοδὰ ὑυοάϊεβ ἔον δυτγίαὶ, οι. ν. 1069, 
Ιη Ν. Τ΄. οοα. οἹ]Ὺ ἴῃ τά. 1. ἕο ΜΡ, 88 
βϑιἰὰ οὗ οἰ] άτεη ἑαζδη Ὡρ, ἱ. 6. δἀορίοά : 
ὙΠ Ὦἢ Δ᾽] υδίοῃ ἰο {Ππεὶγ μανίηρ Ὀδθη ὈΘοΓΘ 
Ἰοῖι, 88 10 νν 16, ἘΧροβϑα δῃὰ δδαπἀοηποά, Αοίβ 
ν]]. 2]. ἀνείλετο αὑτόν: ἀπά 80 ἴῃ Ο]488. 
--Ἰς ἰο ἑαΐα Ο77. οὐ ομέ οΥ ἰδὲ τσαν, σοῃεν. 
85 βαϊά ]}) οὗἉ ρει βοῃβ, ἕο ρμ ἐο ἀδαίἧ, Μαῖϊ. 
ἢ..16. 1χὰ. ΧχΙ. 2, Αοἴδν. 88, οἱ α]. οι. ϑερί. 
ὅς ΟἸ455. 2) οὐ τῃΐησβ, ἐο ἄο αἰσαν, αδοἰίδλ, 11 
ὅδῃογ. υδοὰ οἵ ἃ Ἰανν, Η 60. χ. 9, ὅς (855. 

᾿Αναίτιος, ίου, ὁ, ἡ, δα]. (α, αἰτία.) 
ψυϊείοδ5, ἱπποοεηί, Μαῖι. χὶϊ. δ, 7, ἀπ ὰ ΟἸ 488. 

᾿Ανακαθίζω, ἴ. ίσω, (ἀνὰ, καθίζω,) 
Ἰπίγδηϑ., οὐ ψἱτ ἑαυτὸν υἀπάογεῖ,, ἐο δίξ ἐρ, 
μι. νἱ!. 15. Αςἰϑ ἰχ. 40, ἀνεκάθισε, "βαϊ ὑρ.᾿ 
530 Ρ]υς. ΡΏΣ]οΡ. 20, μόλις ἑαυτὸν ἀνεκά- 
θισε. Βο ἰδῶ ἷβ οἴϊεῃ πϑοὰ Ὁγ ἰῃ 6 Οτεοῖκς 
τη θα ςὉ] ἩΥ [6 8 Οὗ βῖ οἷς βθύϑοῃβ, Ὑ80 δὶ ὅ ὕὉ 
ἴῃ δεά, 

᾿Ανακαινίζω, ἴ. ἰσω, ἐο γέπειο, ἷἱ. 6. γ- 
ϑέογ ΔῺΥ (Ὠΐπρ ἴὸ ἰ8 ἴΌτ τον ϑίϑίθ, ἰγ8Π8. 
1) ργορ. ϑὅδρι. Ῥϑβ. εἶν. 80, ἀνακ. τὸ πρόσ- 
ὡπον τῆς γῆς, οἷ 4]. Φοθορἢ. Απίὶ, ἰχ. 8,4, 
οὗ (δ τορϑὶγ πὰ γϑβίογδίίοη οὗ ἐμ Τοιωρὶο. 
2) τηθίδρῃ. Ηϑῦ. νἱ.6, πάλιν ἀνακ. εἰς με- 
«άνοιαν, 88 βαϊά οὗὁὨ ἀροβίαί68 ἔγοιῃ (Π6 ἔτ} 
ἔαϊτῃ, “ἴο Ὀτίησς θδοῖς ἴο γορβηΐδποθ, δηὰ 
τεδίογο ἰο (Π)εὶγ ἔοστηοσ ἴα. 3830 Βαγηδῦ. 
Ερίδι., ἀνακαινίσας ἡμᾶς ἐν τῇ ἀφέσει 
σ΄ὧν ἁμαρτιῶν. 

᾿Ανακαινόω, ἴ. ώὥσω, 1) ῥτορΡ. ἐο γ6- 
ποῖο, το- 7 αϑδέοη. 2) τιθίδρἢ. ἐο γοπουαίθ οὐ 
Τοΐοόστῃ, ΌΥ ἃ οἰδηρθ ἔγομπι ἃ ΘΆΓΠ8] ἴο0 8 
δρί για] "18, 2 Οου. ἱν. 160, ὁ ἔσωθεν ἄν- 
ρωπος ἀνακαινοῦται, ἷ. Θ. ὈΥ ἵπογθα86 ἴῃ 

ἐδ! τἢ, ἤορο, δηὰ σῃδγὶγ, δὰ υἱγίαθ ζθη6- 
ΤΆ]]γ. Οὐ]. 11}. 10, τὸν ἀνακαινούμενον εἰς 
ἐπίγνωσιν, "ἱπογοαβεὰ δηὰ σϑημθνγεὰ ἴῃ 
ΟὨτβίίδη Κπον]οάρο.᾽ 

᾿Ανακαίνωσις, εως,͵ ἡ, (ἀνακαινόω,) 
1} ργορ. γϑηϑισαΐ ; 2) τηϑϊαρῇ. γομουαζίοη, 
ΟΥ̓ τϑίουτηδίίοη ἰπ ἴΠ6 ᾿ϑαῦῦ δηά 118, ὉῪ 
οἰδηρο ἔσο ἃ σΆΓΏ8] ἴο ἃ ΟἸτίβιίαη 11. 
δηά μγοάἀυςοᾶ ὃγ {π6 τοπονδίϊηρ ἱπἤαΘης 68 
οἴ 186 Ηοὶγ ϑριτῖς, οι. χὶΐ, 2. Τίς, ἢ, ὅ, 
δεὰ ἀνακαινώσεως [Πνεύματος ἁγίου. 
᾿Ανακαλύπτω, ἦ. ψω, 1) ῬΩΡ᾿ ὦ 

ὠηπυοῖΐ, ἷ. 6. ἴο Τοιλονο ΔΩΥ {πὶπηρ ὙΠΙΟἢ 
νεὶϊδ ΟΥ οονϑῦβ δὴ οὐ͵οοί, ϑορί. ἀδηὰ Ο]δ88. 
42) Ὠχοίδ0}Ν. ἐ0 γεπιοῦθδ ΔΏΥ ΜΕ] ἔγομχ [ἢ 6 
πιϊπά, ὙΜΙκΝ οὐδίτγιοίβ {Π|6 ΘΟ ΡΓΘ ΒΘ βίοη 
οὗ ΔΗΥ {π᾿ ῷ, Ὧ8 Ἰρπόγδηοθ οΥἩ ργδὶ υἶς6, 
αὐ {πετοΌ ἴοὸ οαμδ6 ἐδ ΟΥϑο" 10 ᾿παά67- 
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δίαπά, 2 Οον. ἰἰϊ, 14, τὸ κάλυμμα μένει 
μὴ ἀνακαλνπτόμενον, " τουπηαΐηδ πην ἢ- 
ἄγαν, 80 {πῶ [ΠΟΥ σρηηοῖ ἀηἀογβίδηά .ἢ 
δηὰ νοῦ. 18, ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ, 
ΠΑΠΊΟΪΥ, ὈΥ {Π|0 Τοτηοναὶ οὔ 41} ἱπιροάϊτηθη 8 
ἴο Κπον]θάρο. 850 δἷδοὸ ϑορὶ. δῃά οὶ]. ἱν. 
85, 6. 
᾿Ανακάμπτω͵ . ψω, 1. ῬτῸΡ. ἰγδῆβ. 

ἐο δομά οἵ ἐωγη ἀπὺ ἰλέπρ δαοῖ ; ἀηὰ ἱπίγαπϑ. 
ἔο δεηαὰ δαοῖί ομδβ ΘοΏγ56, ἰ0 ἔωγπ δαοῖ, 
γείωγη, αι, ᾿ἰ. 12, Αςεἰϑβ χνίϊ!. 2], Ηδοῦ. 
ΧΙ. 1δ. ϑορῖ. δὲ (]888.---Ἴ1. ταοίδρἢ. οἴ οοά 
ΡΒ ἢ.68, Ὑγοἢ Ὀδαοτηθ νοϊὰ ὉΥ ὑθίης υπ- 
[]81164. [ωμὰ. χ. 6, ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐφ᾽ 
ὑμᾶς ἀνακάμψει, " 84}} ταϊαγῃ ἴο γου :" 
ἰ. 6. ποῦ ὃ6 ἔι}8]16ἀ ἰπ ἐΐσηι. Οοιρ. 18. 
χ]ν. 23. ]ν, 1]. 
᾿Ανάκειμαι, ἴ. -κείσομαι, 1} ῬτῸΡ. ἐο 

6 ὀχροδεα ἰο υἱδξιῦ. 42) ἰο δα ἰαἑὰ ομΐ, 88 ἃ 
οοΥρβο, ΜΚ. ν. 40. 8) 1π {ΠῸ Ἰαΐον τυ ογα 
δηά Ν. Τ', ἰο ἰαν οποϑοί αἰοπρ, 1. 6. ἐο γε- 
οἰΐπα αἵ ἰ40] 6. δοσογάϊηρ ἴο αηοίθηϊ ουϑίοπι 
δ τπιθα]8, Μαῖῖ, χχνΐ. 7, 20. ΜΚ. χὶν. 18. 
χνὶ. 14, Φοδη χῆΐ. 28, ἀνακ. ἐν τῷ κόλ- 
πῳ τ. Ἴ., ἵ. 6. " εἰς ποχὲ το τα οἢ (6 
{πο πα. Ηδφηρο, ἐο 51} ἀοιση ἴο ἀΐπηον 
ΟΥ̓ ΒΌΡΡΟΥ, ἐο αἶπκα οἵ βιῦ, Ναιὶ. ἰχ. 10. [μι. 
νἱΐ. 87, ἀηὰ ὁ ἀνακείμενος, "ΟΠ6 ὍΠ0 5118 
αἱ (40]6,᾽ ὁ συεδι, Μδιι. χχὶϊ. 10. 9 οη νἱ. 1]. 
᾿Ανακεφαλαιόω, ἔ. ὦσω, (ἀνὰ δι κε- 

φάλαιον, ἃ ϑ) ΟΥ απ ταν δὴ Ι) ἕο διηι 
ὩΡ ἵπίο οπϑ, Βοτῃ. χἣἱ, 9, " 411 {1|0 ὁοοὨ- 
τηληἀπηρηΐβ ἀνακεφαλαιοῦται, 819 Βι.1- 
τηδα ὑρ, ἱπ [8 ὁ ρῥγϑοθρὶ οὗ ἰουθ.᾽ 2) 
ἐο ὀγὶ ἐλέπρϑ ἱπίο ὁπ ἀθωά, ἘΡΆ. 
ἷ, 10, ἀνακ. τὰ πάντα ἐν Χριστῷ, ἩΠΟΓΟ 
866 ΤΩΥ͂ Νοίθ, δὰ οοῃρ. ἘΡΗ. ἰϊ. 14, 54. 

᾿Ανακλῖνω, ἔ, ινῶ, ἰγδηδ. 0 οαν86 ἴο 
Ι, ργορ. ἕο αν αν ἐλέη οἵ γοοϊπδ 

}ΟΥ͂ΒΟΉ τ ρβμὴ ΒΟ μ6Γ οἡ 86 ρτουηά οΥ ὁπ 
ἃ θεὰ, Ηοῃι. ]. ἱν. 118. 1... ἢἰ. 7.--- 11. ἰπ 
Ἰαῖθν ἀβαρθ, ἐο σαῖ86 ἰο γϑοϊέμα αἱ 186, ὅζε. 
ΜΚ. νὶ]. δ᾽ ἴλι. ἰχ. 15, χίὶ. 87. Μὶά, ἀνα- 
κλίνομαι, ἴο γϑοϊἕπο, "δεδὶ οὩ 6861 δὶ ἰδθϊο, 
Μαῖιῖ. χὶν. 19, οἱ α]. οἷ. 

᾿Ανακόπτω, ἴ. ψω, 1) ῬτοΡ. ἐο δεοαΐ 
οὐ αἀγίυο δαεῖ; ἢν. ἐο ἱπιρεάδ, ἀΐπάεν, 
(]. νυν. 7, τίς ὑμᾶς ἀνέκοψε : ἴῃ δοῃθ 
Ελά. 

᾿Ανακράζω, ἴ. ἕξω, ἰο αἰομά, ἰη- 
ἴγδηβ. ΔΙ, ἰ. 28. νἱ. 49, ἴλι, ἱν. 88, νυἱϊ. 
28. βερί. δηά Ἰδίον (]888. 
᾿Ανακρτίνω, ἔ. ινῶ, 

κρίνω,) ἰταΏ8. ὅς Δ0δοὶ. ἴ. Ῥγορ. ἰο οὐὲ 
ἦν ΔῺΥ τὨὶημ, 88. θουῦ ἔσο Ὀγδῃ : 

--Π. πιοίαρὶι. ἐο ἐχαπιέπο Δωΐν οὐ {ΥΥ̓ ἀἢγ 
Κΐπρ, 1) αθποῦ. Δοῖβ χυϊ!. 1], ἀνακ. τὰς 
γραφάς. 1 ον. χ. 258, μηδὲν ἀνακρ.. "ποῖ 
δηχίουβ]υ ᾿πανἰ της," ἱ. 6. ὙΒΕΙΒΟΥ [86 τηραὶ 
δὰ Ὀδοη οἴδεγοά ἰο 4018 οΥ ποῖ : βδρί. δηὰ 
ΟἸΆ88, 2) ἴῃ α Μογθηϑὶο ϑθη89, οὗ ἃ Ἰυάσο, 
ο ἀδοΐαδ αἴτεον Ἔχαιηϊπαιίίΐοη, ἴωὰ. χΧΧὶ. 14. 
Αςἰβ ἶν. 9. χί!. 19, δὰ (]485.---ἴ11. ἴῃ ἃ 

ἀνὰ ἰηΐδη8. ἄς 



ΑΝΑ 

ἍΠΔΤ 86η86, ἐο ἡμάσα οἵ, δϑἰϊπιαΐε αῃ 
πτν, ] Ὅσον. ἰΪ. 14, τὰ ἐτο ΌΥ ΩΡ]. 
ἐο γμάφε [Ἀνουγαῦν οὐ ἐο ἀρργοῦο, 1 Οον. 
ἷν. ὃ, 4, οὐ υπΐπνουγδθγ, ἐὸ οοπάδιπ, 1 
Οον. ἱν. ὃ. χὶν. 24. 
᾿Ανάκρισις, εως, ἡ. (ἀνακρίνω,) ὁχα- 

τοϊμαίΐζοη Ὀδΐοτα ἃ Ἰυάσα, Αοἰβ ΧΧΥ. 
Ροϊ. χὶ!. 27, ὃ. 
᾿Ανακύπτω, ἴ. ψω, (ἀνὰ δι κύπτω,) 

ἕο δοπὰ δαοῖ, ἷ. Ῥτορ., δπά ὃγ ε]][ρ. οὗ 
ἑαυτὸν, τὴν κεφαλὴν, οΥ βιιο [|ἰκ6, ἐο 
γαΐθα οποϑοί  ἷ. 6. ἔτοιῃ ἃ βίοορίπρ ἴο ἃῃ 
οὐθοῖ ροβίατα, [.. ΧΙ. 11. Φολη νι]. 7, 10, 
Φοῦ χ. 1δ, οὐ δύναμαι ἀνακύψαι. 4οξερῆ. 
δηὰ Ο]488.---11. τωθίαρ. ἐο δὲ οἰαζοα ἴῃ 
ταὶ, 88 ὁρροβθᾶ ἴο ργονίουβ ἀεργθβδίοῃ, 
ἰο ἑαΐδ οουῦασο, ἴ,ὰ. χχὶ. 28, πὰ Ὁ]188. " 

᾿Αναλαμβάνω, (ἴ. -λήψομαι, δοτ. 2. 
ἀνέλαβον, Δογ1.]. 488. ἀνελήφθην,) 1. Αςῖ. 
ἕο ἑαζα τρ ΔᾺΥ τλϊηρ, ἃ5. ἔγοιῃ [6 ρτοιιηά, 
ἴο τϑῆγονα ἴσοι ἃ ἰουγοῦ ρ]αο6 ἴο ἃ ΠΙΖΉΘΥ : 
ΟἹ ΚΘΠΘΓ. ἴο ἑαΐδ 4, ἃ58 βαϊὰ οὗἁἨ ἃγπ}8 ; δηὰ 
Ῥλα88. ἐο δδ ἑαΐδη μρ, ἢ εἰς οὐρανὸν, Εἰ1Π6Σ 
οχργθββε, ΜΚ. χνυὶ. 19, Αοἰϑ..11, χ. 6, οὗ 
᾿ωΡ] 64, Αοἰβ 1. 2, 22. } Τί, 111, 16, τι ῖτἢ 
ἐν δόξῃ. ϑερὶ. ἀῃὰ ῬἘ]]ο.---1]. Ὀγ ἵπηρ]., 
δὰ ψὴτἢ {Π6 Δοσοββαγ ἰάθα οἵ ὁδαγίης, 
(85 {π6 ἰωηᾶροθ οὗ {π6 δαί! θη χοάβ ὉΓῸ 
ΒοΤΠΘ δϑουΐ ἴῃ Ῥγοσθβϑίοηβ, Θηο]οβοά ἴῃ ἃ 
886.) Αοίϑ νἱῖ. 48. ἀναλ. τὴν σκηνὴν τοῦ 
Μολὸχ, οἵ οὗ ἰακίπρ ὰρ δηὰ Ὀθδυΐηρ ΔΓΠΊΒ, 
Ἐρἢ. νἱ, 18, 16. δορί. ἀπὰ (]488.---ἶ 11. ἐὺ 

ὩΡ αμα οατγγ αἰοης τοἱξῆ, ὁη6. 85 ἃ ἴε]- 
Ἰονῦ ἰγϑνθὶ]οῦ, ῃϑίοΓ οἢ Ὀοατὰ 8ῃηϊρ, Αςἰβ 
Χχ. 18. 14. οὐ Ὁγ Ἰδηὰ, Αείβ χχὶΐ. 8]. 
2 Τα. ἷν. 11. δορί, αηὰ Ο]888. 
᾿Ανάληψιις, εως, ἡ, (ἀναλαμβάνω.) 

α ἑακίησ τρ, 8386 ἰηῖο πδανθη, [μὰ, ἰχ. δ], 
Ἄροοῦ, δηὰ ΒΔΕ 6ΥΒ. 
᾿Αναλίσκω, ἔ, λώσω, ὅοτ. ]. ἀνή- 

λωσα, ἴῃ Ο]488. ἐο οχρομά ; ἴῃ Ν. Τ'΄. ἐο 
οοημϑμηιθ, Οδδίγον, ἴταῃβ. [ἴμι. ἰχ, δά. αα]. 
νυν, 1δ. 2 Τίιοββ. 1ϊ. 8, ϑ'ορί., “08., δηά 
ΟἸ 888. 
᾿Αναλογία, ας, ἡ, (ἀνάλογος, ἴτοτη 

ἀνὰ, ἀϊδιτὶθ. ἃς λόγος, δοσουηΐ,) ργΌροτ- 
ἐΐοη, οὐ πιθαϑώγα. λοι. χὶϊ. 6, κατὰ τὴν 
ἀναλογίαν τῆς πίστεως, Ἰ. 6. " οὗ {π6 σί ἔϊ8 
οὗ ουν ἔ1}).᾽ Τόομλ. ἀ6 Οοε. ς. 80, κατ᾽ οὐ- 
σίας ἀναλογίαν. 
᾿Αναλογίζομαι, ἴ. ίσομαι, 1) ῥτορ. 

ἔο γοοΐοπ ωρ. 42) ταϑῖ. ἐο ουπϑίαδν' αἰΐθη- 
ἐξυοῖψ, τοῆδος ρου, Ηθῦ. χὶΐ, 8. ϑερί,, 
“ΦΌΒΟΡΏἢ.. δπὰ Ο]Δ888. 
Αναλος, ου, ὁ, ἡ, οὔ. (α, ἃλ-ς,) ποέ 

ϑαϊί, ευἱξμοιιέ ἐαδίο, ἐπείρα, Μ|κ. ἰχ. 50. 
ΡΙαῦ. ϑγπιρ. ἱν. 10, 2, ἄρτον ἄναλον. 
᾿Ανάλνσις, εως, ἡ, (ἀναλύω,) ῥτορ. 

α Ἰοοδίησ, οὐ ἀἰβϑοϊ νΐηρ ; δπὰ ἤᾳ., ὈῪ ἃ πδὺ- 
Ἐ 8] τηθίδρῃον, ἀρραγίωγο, ΜΠ ΘΙΠΘΥ ἔγοτη 
8. Ὀδηᾳυεῖ, (05. Αηϊ. χίχ. 4,1. ῬΏ1]ο, Ρ. 
981.) οὐ ἤίοιῃ 116, Ὁ ἀφαΐᾷ, 2 ΤΊμ. ἱν. 6. 
80 ῬἢΣ]1ο, ὑ. 99, ἀνάλυσις ἐκ τοῦ βίου. 

22 ΑΝΑ 

᾽Ἄναλῦ'ω, ἴ. ύσω, Ῥτορ. ἕο μπίοοβε δε 
οαδίε8 οὗ ἃ 8Π10Ρ. δηὰ {Ππ86 ργδρᾶγα ῸΣ ἀδ6- 
Ρατίαγο, Ηοιῃ. Οἀ. χν. δ48: τηοῖ. ἐο ἀδρατίέ 
οπι ἰΐζα, ῬΆΪ]. 1. 28, τ τἢ6 δοσεββασυ 
ἰάβα οἵ ρσοὶπῷ Ὀὑδςεκ, οὐ δοθ : ἤδποθ ἕο 
γεοίμγη, ἴμα. χὶϊ, 86, ἀν. ἐκ τῶν γάμων. 
ϑερῖ., 5.08.9. δηἀ ΟἸ888. 
᾿Αναμάρτηπτοφ, οὐυ, ὁ, ἡ, δα]. (α, 

ἁμαρτάνω.) 8ἰπίο58, ,ιμξ688, Φ ο.π ὙΠ]. 7. 
ϑιερῦ. δὰ ΟἾδββ. 

᾿Αναμένω, ἴ. μενῶ, 1) ἐο υναΐϊξ οἱ, 
γεπιαΐῃ, Δ 11} νἱῖ. 12. Κέν λὲν τ 2) ἐο 
ισαῖϊέ γον, αιτυαΐξί, δα»εσέ, ἀπά, ὉΥ ̓ τηρ].. τὰ! ἢ 
ἀκ Αι δηὰ ἰτυδῖ, 1 ΤῊ. ἱ. 10. ϑδριὶ. δῃἀ 
ΟἸ 488. 

᾿Αναμιμνήσκω, ἴ. -μνήσω, δοτ. ]. 
Ρ888. ἀνεμνήσθην ΜΓ τηϊὰ, βρη, ἐ 
οαἶ ἰο πιϊπά, τοιαῖμα, 1} σοθεν. ὅς ΘΟΙΒΙΓ, 
ψ ἢ ἀου}]6 δος. 1 Οον. ἱν. 17, ὃς ὑμᾶς 
ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου, ϑορῖ. δηὰ ΡΏΣ]ο. 
Ιη [6 βθοηβθ ἐο ααπιυπιδῆ, οαὐογί, 2 ΤΊηι. 
'. 6, 2) πιϊά. ἀναμιμνήσκομαι, ἐο οαϊὶ 
ἐο ομδ 8 ηιϊπα, τοπιθηιδον, αὐ8ο]. ΜΠ. χὶ, 
21. ΜΠ ροη. οὗ {πΐηρ, ΜΙκ. χῖν. 72. 
δορί. δῃηὰ “208.; δοοὺ. 2 Οος. νἱὶ. 1δ. Η ον. 
χ. 82. δι (688. 
᾿Ανάμνησις, εως, ἡ, (ἀναμιμνήσκω,) 

γοηιοτεδγαποο, μι. χχὶ!. 19. 1 ον. χὶ. 94. 
Ηδ6}. χ. 8. δερί. δηὰ ΟἸ]α88. 
᾿Ανανεόω, ἔ. ὦσω, ἰο γοποῖῦ ; τηϊά. 

ἀνανέομαι, ἴο γτόποῖῦ ΚῸΤΥ οπϑβοί βοᾷ ἴῃ 
ΟἸ.88. ἃ8 ἀ6ρ. δζ ἰτᾶη8. ψ] ἢ ἂος. οὗ Ωρ, 88 
φιλίαν, ὅρκον. ὅς. Ιῃ Ν. Τ'. ἐο τόπϑῖῦ οπέ- 
86} 7 ἐο δὲ τοποιυδα, ἱ. 6. ἴῃ βρὶ τῖῦ, ὈΥ ἃ 
σὔδηρθ ἔγοτα ἃ σᾶσηδ] [0 ἃ βρ᾽ ἰτ8] 1186. 
Ἐρῆ. ἱν. 28. Μαῖο. Απί. ἱν. 8, ἀνανέον 
σεαυτόν. 

᾿Ανανήφω, ἴ. ψω, 1) ρτορ. ἕο δεδοοηι 
ϑοῦον' ἀσαΐη ἴτοτη ἸπΘ ὈΥΙΘΕΥ ; 2) τη Θ ΔΡΉ. ἕο 
γϑοοΌοΥ" δοδογ- πα 685, ἴτοτὴ τῃ6 Ἰηϊοχῖςα- 
ἔἴϊοπ οὗ γ]06, 88 πίοι γΆῃ 66, ΟΥ ΟὗἉ ἀΨΆΥΙΟΘ, 
δα ΟἾΠΘΥ 6Υ}] ἀἰΒροβι 008 ; 4180 ἕο ΣΤ ΟΥΕΥ 
οπμοϑοί ἱπίγδηϑ. 2 Τί. ἰϊ. 20, ἀναν. ἐκ 
τῆς τοῦ Διαβόλου παγίδος. ῬὮΠ1]1ο, 1098. 

᾿Αναντίῤῥη τος, ου, ὃ, ἡ, 84]. τοϊξλοι 
οοπίγααιρίΐοῃ, ἱπαϊδρωξαθἶε. 
᾿Αναντιῤῥήτως, δᾶν. ῥτορ. ευξέλοιά 

οοπίγαατοίοῃ ; απιὰ ἤθηςθ εὐλίλοιξ ποδίξαζέοπ, 
ἐπυπραϊαίοίψ, ΑοἰΒ χ, 29. Ῥο!. χχὶϊ. 8, 1]. 

᾿Ανάξιος, ου, ὃ. ἡ, 84]. (α, ἄξιος.) 
1) ρτορ. τοίῤοιιξ εὐοῖσίιξ ΟΥ ΔυιποΥἸγ, ἀπά 
ἤδηοθ ὠπισογίλψ. 42). ὉΥῪ ἰπηρ)ὶς. τ 2, 
] ΤΡΓΎΣ 2. βορῖ., 708. Αηΐ. νἱ.],4. Η ἀϊδῃ 
1ϊ. 7,6. : 

᾿Αναξίως, δὰν. ὠπισογί εἶ, ἱ. 6. ἴῃ δὴ 
ἸΤΡΓΟΡΟΡ τδῆποι, ἐγγουογοηπίίῳ, 1 ΟοΥ. χίὶ. 
27, 29. 2 Μδεο. χίν. 42. Ἠάϊΐδη 1). 7, 6. 

᾿Ανάπαυσις, εως, ἡ, (ἀναπαύω, 
]) γεϑέ οὐ φιῖΐρί, 45 ἴγοτῃ ἸΔθΟῸΓ ΟΓΥ ὁοσυρα- 
ἴοπ, μεν. ἵν. 8, ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν, 
“ὮδΔΥΘ πὸ ἰη!οστηϊββίοη." Μδιι. χὶ. 29, Βον. 
Χῖν. 11]. βερί, δηὰ Ο]458. 2) ρίαοα οὗ τοβιὶ, 
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Παοα λαδιαξίοη, Μαῖι. χὶϊ, 48. κι. χὶ. 24. 
διὰ ϑ6ρί. 
᾿Αναπαύω, ἴ. αύσω, Ῥτορ. ἕο σαϊι86 ἕο 

γεδί, ΟΥ αἰδπϊδί, ἴτοτη δὴν τ(Ὠΐηρ, Ηομι. 1]. 
χΥΪ. δδύ : 4180, ἐο συνε γεβέ 0 ΔΕῪ ῬΌτβοη, 
“108. δηὰ Ο].88. [ἡ Ν. Τ᾿. 1) τηϑίδρ). ἕο 
σίυε τοβί ΟἹ πιϊπά, ΌὉΥ ἐτοείηρ ἔγοπ) βοὺ- 
ΤΟΥ δηὰ δηχίοιν, δπὰ (8 ἐο γευΐθα, το- 

28 ΑΝΑ 

βαϊά οὗἉ ρογϑοηβ, ἀναπ. τὸν τόπον τινὸς, 
ἐο Κὲἰὶ ον βωργρίψ ατνοπμδ᾽ 8 ρίαοε, " δυϑίαϊῃ ἢ18 
βἰτηδίίοπ, οἰαγαοίον,᾽ 1 ον. χὶν. 16. “08. 
Β6]]. ν. 2, δ, στρατιώτου τάξιν ὧν. 
᾿Αναπολόγητονς, ουὅ, ὃ, ἡ, 84]. (α, 

ἀπολογέομαι.) ἔπ ,. Βοια. 1. ὁ. 
ἴϊ.. 1, δηὰ ἴῃ Ἰδαῖον Ο]888. 
᾿Αναπτύσσω, ἴ. ἕω, ἰο το-(οΥ ὡη5-) 

) βἢ, ἰταπ8. Μαῖι, χὶ. 28. 1 ον. χνὶ. 18.  γοϊά, α5 οἰοῖμεβ {πδὲ παν θθθα Το] θὰ ὑρ; 
2 οι. νἱϊ. 18, ῬΒΊ]οα. 7, 20, ἀπά ϑρι. 
2) τυιἱά. ἀναπαύομαι, ἰο τϑογδαΐξέ, ΟΥ̓ γϑὲ 
οποβοίς ἴοὸ ἴλκ6 Ομ δ᾽ Β γοϑί, ἴο ΘΠ] ΟΥ͂ ΓΟΡΟΒ6 
Δίου ργονίουϑ δχϑυύϊοη οὐ οᾶτε. δϑαϊά 
ΕἾ ὍΠΟΓ Ρτορ. οὗ γαβί δεν τηοζϊο"Σ οΥ 7 αξίσια, 
ΜΚ. νἱ. 81: οἵ τϑβί ἴη δίρορ, ΜΙ αιί. χχνὶ. 45. 
ΜΕ. χὶν. 4] : οὗ τηδίδρὶν. οἵ γεβϑ ἔγτοπι σαγὸ 
οΥ 8οζίοϊξωαο, ἴκι. χὶ!. 19: οὔΓἢ 6 τοβῦ οηεἰβῦ- 
ἴηρ ἴῃ ἴπ6 αυ]θῦ]ν ναὶ εἶα ἴῸΓ δὴγ {ἰΐπρ, 
Ἐν. νἱ. 1] : οἵ τὴ τοβὶ ἔϊότὰ {86 ἐγοιδέθ8 
οὗἉ 116 Ὀγ ἀφαίἦ, Βον. χῖν. 18, ἀν. ἐκ τῶν 
κόπων αὐτῶν. 8) ὃὉγ Ηεῦ., ἀναπαύομαι 
βίζτι. “ ἴο ἢᾶνθ ἃ ρἷδεβ οὗ γεϑὶ,᾽ ἐο αδίάθ, γοϑ8έ, 
οὐ αἰισοίϊ, 1. Ῥοῖ. τν. 14, ψὮ ΓΟ 566 τὴρ Νοίο : 
δηΐ οορ. Βοτι. υἱϊϊ. 11. δερί. 

᾿Αναπείθω, ἔ, εἰσω, ἰο σαΐπ οὔον ὃν 
»ογϑιαβίοῃ, σεοτιετ. ἰὴ ἃ ὑδὰ β6η86, ἔο ἑμάϊμμσα 
ἐς ουϊϊ, ϑοάμοο, Αοἰδβ χυ!. 18, ϑ'ορί. δπὰ 

888. 
᾿Αναπέμπω, ἴ. ψω, ταῦθ. 1) ἐο βοπὰ 

ὑαοῖξ ΔΏΥ 06 ἴο ΔΠΥ ρΐδεθ οὐ ρογβοη, Ρ})]]. 
11. ΡΙ]αῖ. Ῥοπιρ. 6. 86. 2) ἐο ϑοπάὰ ΔῊΥ 
ΟΠΘ ἰο ἃ }ισ9 οΥ {πΠΠθυηδὶ, ἀπά {ΠΕΓΘΌΥ 
γον Ὠἴτα εἰ τοτ, [μὰ. ΧΧΊ. 7.1}, 1δ. 708. 
Απΐ. ἦν. 8, 14, τὴν δίκην εἰς ἱερὰν πόλιν, 
ἀδηα ΟἸα88. 

᾿Ανάπηρος, ου, ὁ, ἡ, δὰ]. (ἀνὰ, πη- 
ὃς.) πιαΐγπδα,, ΘἸΠΘΡ ὉΥ {1Π|6 1088 ΟΥ̓ ΒΟΠῚΘ 
παῦ, ΟΥ̓ Οὗ {πὸ 86 {ἰοτοοῖ, ογὲ . ἶλι. 

χὶν. 18, 21]. 2 Μδεο. νἱῖϊ. 24. Ῥ]αί. Οτίϊ. 
8 14. Ἡοτοά. Υἱὶι. Ηοιῃ. ὃ 28. 

᾿Αναπίππω, ἴ. πεσοῦμαι, δοῖ. 2. 
ἀνέπεσον, ῥτορ. ἐο γαὶϊΐ ὑαοῖ, 88 τόνγθὺβ 
ἀο ἴῃ ῬΙ γὴν (Π6 οδγ, Ὑπϑίμεῦ ὉΥ ᾿γὶηρ 
ἄονγη, οὐ Ὁγ γοοίἐπῖπο αἱ [Δ 016 ἀυτίπρ' τη 6818, 
αἴτον [6 Ὡδηποῦ οὔ τη 6 ἀποίδηίβ. Μαιι. ΧΥ 
5. ΜΚ. νἱ. 40. νἱῖϊ]. 6. Φοδα νὶ. 10. χίϊ!. 12, 
χχὶ. 20. δερί. δῃηά (]ω88β. ΒΥ ἡωρ]., ἕο 
ἑαΐζδ α »ίαοα αἱ ἑαῤίο, ἰο φαΐ, Ἴ,α. χὶ. 31. 
χχῖν. 19. 
᾽Αναπληρόω, ἴ. ὦσω, ἰο ΠΙΖ ὦρ, “Ὦο- 

{ΠῸΣ ῬΠΥ8. 88 οὗ δ οὔδϑιη, “08. Απί. νἱΐ. 
10, 2; οΥ ἢ. 88 οὗ ἐΐπιδ, ἐο οοσμρῳ, οὐ 
σοτϊαρϊοίθ, 88 οὗ α πιηιδον. Τὼ Ν. Τ. 1) 
έο " Ὁ}. 88 δαὶ α οὗ τηϑαϑμγε, 1 ΤῊ. 1]. 16. 
ἀναπ. αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας, ἱ. 6. τὸ 
μέτρον τῶν ἁμαρτιῶν, ἃ8 Ἔχργοβδεὰ ἴῃ 
Μαῖιῖ. χχὶϊ. 82. 42) 88 βαϊά οὗἩἨ ριορῇθου, 

᾿ ὅζα., ἕο ζω, Μαῖι. χῇ!. 14, 8) 88 βαϊὰ οὗ 
τς σον οὐ ἀπμίῳ ου]οϊποαὰ ὉΥ Ἰᾶνν, ἐο "7- 
ὕὥῶτντα, 6α]. υἱ. 2, ἀναπ. τὸν νόμον τοῦ 
Χρ. Βαγηαῦ. Ερ. ὃ 2], πᾶσαν ἐντολὴν 
ι ἄἀάναπ. 4) ἐὸ ΠΙΪ ὦρ, οὐ ξωρρίψ α ἀοῇβοίοπον, 
. ῬΒὴ]. ἢ. 80. 208. δηὰ Ο]α88. Ηρποθ, 88 

ΟΥ, 88 β8]ἀ οὔ 86 Γ0}} οσ νο]ιιηγο οὗ ἃ Ὀοοῖκ, 
ἐο ὠπτοὶϊ, 1,α. ἵν. 17, ἀναπ. τὸ βιβλίον, 
δά ϑερί. 
᾿Ανάπτω, ἴ. Ψψω, ἰο ἰϊρλέ ὠρ, κίπαΐε, 

1μι. χἰ!. 49. Αοἱα μά Ὁ, Ἴα. ἔμ 5, Βδρι, 
δηἀ (]488. 
᾿Αναρίθμητος, ον, ὁ, ἡ, 584]. (α, 

ἀριθμὸς,) ἑππωπιοναῤίε, Ἠ Ὁ. χὶ. 12. βερί, 
8π4 Ο]488. 
᾿Ανασείω, ἴ. εἰσω, Ῥτορ. ἐο βἤῆαΐδ ὁπ 

λϊρῆ, δ5 1:6 ιαπὰβ ἴῃ {ἰ6 δοῖ οὔ (ῃγοαιθηϊῃρ 
ἴοτοθ, οὐ ἴῃ παῖ οὗ Ἔχοϊ ἰηρ οἴου {πογοῖο. 
Ηδπορ, πχδίαρι. ἐο ὀαοὶίδ σοη πιο ο, τᾷ 
ΒΡ ΊΥ, ἐο ιν ι, ἐπδίἰραίο, τὸν ὄχλον, ΜΚ. 
ΧΥ. ἘΝ μι. ΧΧΊΙ. ὃ. ἀῃηά ΟἸ 488. : 

᾽Ανασκεν άζω,ἴ. ἄάσω. ρτορ.ἕο ραοῖ τρ 
ΒΠΥ σκεῦος ἔοΥ τεπιονὰ], ΤΏ ις. ἰ. 18. Χοη. 
Ογτ. νὴ]. δ, 4: δ'8δο δούι! νυ ἐὸ γαπιοῦο ἧι, 
Χο. Αἢ. νἱ. 2, ὅ.ἁ Νόον, 88 ρδοκίῃρ ὕρ 
δηὰ γϑηοναὶ ᾿τ}] 168. τη υοἷν πηβο ΘΠ 688, 
80 ἐνασκ. σοἴη68 ἴο0 πη6Δῃ, ἐὺ “ηῃϑοίίίο, ἃ5 ἴῃ 
Αεἰδβ χν. 24, ἀνασκ. τὰς ψυχὰς ὑμῶν, “υἢ- 
βϑι Πρ, δη τοηονὶηβ, γοῦν ταϊη δ ἔγοτα 
[Π6 τυ τἢ :ἢ 10}6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἴο ϑεμελιώσαι ἰπ 
1 Ῥεῖ. ν. 10. ΤῊΘ δβϑῆϑο δβεϊρῃϑὰ Ὀγ (ἢ9 
τοσδηῖ ΓΟ ΧΙ ΘΟρΥ ΡΠ ΘΓ, “ρογνου ἰην δηά ἀ6- 
ΒΓΟΥΪ ΠΩ, 1θ. 88 ΓΟρΓαΒ ᾿ 6 80η8, ἀὨδυρροχιθα 
Ὁ. {6 Δυιϊμου 168 ΓΠΘΥῪ 81] 6ρθ. 

᾿Ανασπάω, ἴ, ἄσω, ἴο ἄναῖο τ, 
" απ οἱμξ, κ8 ἃ Βρεᾶν ἔγοιῃ ἃ ψοιπά, Ηοτῃ. 
1], χὶϊ!, 574. οὐ ἃ ρϑύβοη ὙΠῸ [88 (8]]6ῃ 
ἰηἴο ἃ γἷϊ, [μι. χῖν. ὃ ; αἷδο, π᾿ [Π6 Ῥαβ8., 
ίο ὃς ἀγαιῦπ ὠρ, Χεη. Μοιι. 1]. 10, {; οὗ 
μρισαγ 8, ἃ8 Αοἰδ χὶ. 10, ἀνασπ. εἰς τὸν 
οὐρανόν. 
᾿Ανάστασις, εως, ἡ, (ἀνίστημι.) 

ῬΓῸΡ. ἐΐ6 αοὲ οὶ τϑίπρ ἴγοτα ἃ βθαῖ, οσ᾽ ἔγοτη 
ΔΗ ΌΒΙ, ΟΥ Ὰ1Π ΟΥΔΘΡ ἴο ἀο δὴν ἰῃίης. 
ΑἾ80, ἃ τἰβίηρ ὰρ ποτὰ ἃ [ἈΠ ρ, οὐ [8116 ῃ, 
ἴο δῆ εγθοῖ ροβῖπισθ ΕΗδηοθ, τη θίδρἢ. α 
γΘΟΟΥΟΥ 7γοηὶ ἃ δίαΐα ο7 τοδαΐπδ88, ὅς. Τῃπ 
Ν. Τ. 1. α τὐβίηρ ωρ, 88 ορροβοά ἰὸ ἡ 
πτῶσις, " [Ἀ}], οΥ γίμοῦ ὮΥ τπϑίοη, ἐλ 
αμίλον' ΟΥ σαιι86 ἐλόγοο , ἷ. 6. ταρίδρἢ. “186 
Δυὸ οὗ 4 ὈοίίαΡ δη 4 τπογο ργοβρογουδ 
βίαία,᾿ [μὰ. 1]. 84..--ΤΙ, ἃ τίρίησ 97 ἰδε δοάν 
ἔγοτῃ ἀθαῖῃ ΌΥ τϑίυτγῃ ο 116. γΟδ  ΘΟΪΟΝ ; 
}) 88 βαϊὰ οὗ ἱπάϊ νἱἀυ818 το ἢανὸ τεϊυσηϑά 
ἴο ᾿ς, Ηεοῦ. χὶ. 85, ἐξ ἀναστάσεως, " ὉΥ 
Ὀοΐπρ ταϊβοά ἀραΐη ἴο 116. Οομρ. 1 Κίῃ. 
χυὶ!. 17, 2 Κιίη. ἱν. 20, εᾳ. 8.0 οὗἁὨἉ Ψ6δβι8᾽ 
ΤοΒυγτοοιίου, Αοἰβ 1. 22. ἰΐ. 8]. ἦν. 88. 
Βοτι. ἷ. 4. νἱ. δ. ῬὨΠ]. 1.10, οἱ «ἱ. 2) Ὧ3 
βαϊὰ οὗ (Π6 φεπεγαΐ τεβεγγϑοίίοη, αἱ τΠ6 α5ὶ 
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ἄλγ, ὕὈοῖῖ οὗ (6 ᾿πιοὶ δπὰ υπ͵σεῖ, Ναί. 
χχιΐ. 28, ἃ οὗ. 3) οὔ {Π6 λιι8ῖ οὨ]γ, Μαῖι. 
Χχὶϊ. 80 ; “4164 4180 ἐΐ6 ιγδί τοδιιγγθοιίοη, 
Βον. χχ. δ, 6. 4) Ὀγ πιείοῃ. ἐδ αἰέδδον' 
9 γνοϑδωγγεοίέοη, Φοῖη χὶ. 28. 

᾿Αναστατόω, ἔ. ὦώσω, (ἀνάστασις, 
ἔν. ἀνίστημι,) οος. ΟἾΪΥ ἰῃ ἰδοῦ ατθεῖ,, 
διὰ ἰδ εαυΐν. ἰο ἀνάστατον ποιεῖν ἰῃ ἴΠ6 
δου] ον υυγίῖοτθ : ὑγορ. οἵ ἐῤέπσδ, 88 οἱ [168 οὗ 
σουπίτίοβ, ἕο αμὰ ἀδϑίτον ; 8180, οἵ 

, ἕο ἀγἕσε οι, ἐπρεὶ. Ήθῃηοθ, 88 οοτὰ- 
τηοίίοη δηὰ ἀἰβίυγθδηοθ ἀγὸ {ΠΟΥΘΌΥ ἱτα ρ]16ά, 
80 ἀναστατόω οτια ἴο τηθδῃ ἐο αἀἰίωγὸ, 
ἐΐγοιυ ἵμέο δοπιηιοίδοη ; ΓΔ 8. 88 βαϊὰ ὈΟ1 
οὔεϊῶοκ, Αςίδ χνὶϊ. 6. χχὶ. 88, δηἀ Ῥθῦβοῃβ, 
(ἰ. 6. τδοῖν υπυΐη 45.) 64]. νυ. 12. 

᾿Ανασταυρόω, ἔ. ώσω, 1) ῬτΟΡ. ἕο 
γαΐϑα τὦῷ απᾶὰ ἢ ὩΡρΟΉ α ΟγΌδ8, ἴο ον, 
ἔγαηϑ. Χοη. Αῃ. ἰἰ). 1.17. Ὠϊοά, 816. ἱϊ. 1, 
δηὰ “οβθρῆ. οἔϊθῃ. 2) ταοϑίδρι. Η6Ὅ. νἱ. 6, 
ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν Ὑἱὸν τοῦ 
Θεοῦ, ὙΠΟΓΘ 866 ΤΥ Ποΐθ. 
᾿Αναστενάζω, ἴ. ξω, ἰο 

γαϊῦπ ΟΥ 97ῸΌῸαΠ 
δορί. δηὰ Χϑη. ' 

᾿Αναστρέφω, ἴ. ψω. 1. ἰο ἑωγη ὦ 
4.016 : εθρ εἰλῆ ἩΔΩ ΦοΒη Ἰἱϊ. -. 
τραπέζας, ἀπὰ ΟἾ488.---Π1. ἐο ἐωγπ, δαοῖ 
αραΐη, διὰ τηϊά. ἐο ἐωγη ομϑϑοὶ δαοῖς ἀραΐη, 
ἐο γεξγη, Αὐοἰδ ν. 22. ϑιορὶ. δῃᾷ (]888. ἴῃ 
Λεία χυ. 16, ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδο- 
μήσω τὴν σκηνὴν Δαβὶδ, " ν}}} ταΐδθ αὶ 
δραΐῃ, γεϑίογθ,᾿ 88 βου} θί 68 ἴῃ ϑερί.---1ΠΠ|]. 
τοϊὰά. ἀναστρέφομαι, δπὰ δ8ογ. 2. ; 
ἀνεστράφην, ἰο ἐμγπ οπεϑβοίγ γομπά, οὐ δθ 
ραδ ἢ γομπά,, ἴῃ ΔῊΥ ρΐαςθ οἵ ἰμίηρ, [μδί. 
οογϑαγί, 11 βαϊὰ οὗ βίαω, ΡΙῸΡ. ἐο πιοῦὰ 
αὐοιμά ἴῃ ἃ ραεδ. Ηρηςο, ἕο ϑολοωγη, ἴῃ 
Μείι. χυὶϊ. 22. 2 Ὅον. 1.12. τ. δηὰ 
Ψοβερῇ. : οὗἉ βέαΐθ οὐ οσομραζίοη, ἰο ὃ6 οσσι- 
»ϊοὰ ευοἱϊῇ, ἐο ἰἔνο ἐπ, 2 Ῥεῖ, 'ϊ.. 18, ἀναστρ. 
ἐν πλάνῃ. ϑερί., Φοδορῇ.. δηὰ ΟἾδββ. 
2) οἵ ρογβοῃβ, ἕο πιοῦε αὔοιμέ αἀπιοπρ, ἰΐυδ 
εοὐϊᾷ ; ἀπά Ποηοα, ἐο οοπα!μοΐ οποϑοῖζα ᾿ 
Ἐρῇ. 1.. ὃ. ἐν οἷς ἀνεστραφημέν ποτε ἐν 
ταῖς ἐπιθυμίαις. εν. χ. 88. χὶϊ!. 18. 
1 Τί. ᾿ϊ. 16. 1 Ῥοῖ. ἱ. 17. δορί. δηὰ 
ΟἸ 88. 
᾿Αναστροφὴ, ἣς, ἡ, (ἀναστρέφω, 

ΡΠ α ἐωνπῖπσ αδοιιῖ, ἀῃιὰ τηοιΔρἢ. α ἰἠπῖν, 
97 ἰδὲ οὐ οοπά μοί, ΟΔ]. ἱ. 18. Ἐρῇ. ἵν. 22. 
Τί. ἱν. 12. Κ4. 11. 18. 2 Ῥεῖ. ἰϊ. 7. ἢ. 

11. δερί. ἃ ΟἸΔ88. ; οὐ ψϑῆθῦ, ἐδ ἐβοῖς 
Ηοῦ. χιϊ!. 7. 1 Ῥεῖ. 1. 1δ. 
᾿Ανατάσσομαι, ἴ. τάξομαι, ἴο 8δὲ ἐπ 

ογάδν, αγγαποε, ἴῃ τοσυΐδν βογῖθβ, [Ὠΐηρβ οὔ 
ΔΩΥ Κίπά, [μ. ἰ.1, ἀἄνατ. διήγησιν, ᾿ὮΠΘΓΟ 
δ 18 υϑδοά οὗὁὨ [6 Ἄσοτῃηροδιοη οὗ ΔΩΥ ἢἾ8- 
ἰοτῖο81 παιταϊοη, οὐδ οὐὗὨἨ φγθυ]ουβ Υ Ρτθ- 
Ῥαγϑά τηδίθυα]8. 
᾿Ανατέλλω, ἢ, τελῶ. 1. ἴταῃβ. ἕο 

οαῶϑε ἴο γἵϑα τῷ, ἃ5 τὸν ἥλιον, Μαίϊ. ν. 45. 
ϑορί., ῬΆ11ο, δὰ ΟἾδβε.----]. ἱπίγαηβ ἐὸ 

δἰ ὦρ α 
κ. σἱῇ, 12. 
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φίθρ, 1) » 88 Βαϊ οἵ ἰἐσάξ, Μαδΐὶ, ἵν. 
2 τῇ τι χί!. δ4: ἐν)ε πεογπῖν- 

ϑίαγ, 2 Ῥεῖ. ἱ. 19. δορί. ; οἵ ἐδδ δεν, ίδιι. 
ΣΧ. 6. ΜΚ. ἵν. 6. χνὶ. 2. 244. ἱ. 1], διά 
ϑαρί, οἴθη. 2) βᾳ. οἵ Ο)ιγῖδτ'β ἀδβοθης 
ποῦν Ὲ ιδο οὗ δυάδι, ἐο ϑργίπο, Ἠοῦ. 
Υἱὶ, 14. 
᾿Ανατίθημι, ἔ. θήσω οΥ θήσομαι, 

ῬῸΡ. ἰο ἰαψ οΥἵ »εξ απν ἰλίησ ΟΝ ὁπ6, 88 4 
τγάθῃ, δὰ τιϑίδρῇ. 0 γοῦν οὐ αδογίδαα 
ἐλίπο ἰο απῷ ΟΜ6 ; 4180. ἰο ρμέ αν διεδέηξες 
ὩΡΟΉ ΔΏΥ οπ6, (Ατῖϑι. Νυὺ.]486.) Ηδφποο, 
ἴο ἰαψ ἃ Ὀυδίηθ88 δε ΔΏῺΥ ὁη6, ἴον σοη- 
δἰ ἀογαίίοη, ὅτε. Αοἱδ χχν. 14, ὁ Φῆστος τῷ 
βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον. 
6]. ἰϊ. 2, ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον, 
ο ἀδοίατγε, 88 ἃ Τιδίου ἴοι 
ποῦ δογίοιιβ οοπείἀθσγαϊοη. πὰ δὸ ἰη 
ϑερί. δηὰ ΟἿδββ. 
᾿Ανατολὴ, ἥς, ἡ, (ἀνατέλλω.) 1.α 

γίδίησ, ὯΔ οΟΥἩΤΠ6 δΒη, ΤὩΟΟΏ, ΟΥ Βῖδγβ. 
Ηρποο ἴῃ Ν. Τα ΌΥ πιοίοη. ἐΐδ ἀαιση οὗ 
ἄαψ, οΥὐ {δε τιβίπο 5ιπ, ἴχλι. ἱ. 78, ἀνατολὴ 
ἐξ ὕψους, " ἴὸ τἱδίηρ οὗ [6 ϑῃ οὗ τῖρδι- 
Θουβη688 ( Μα]. ἰν. 2.) ποτα οὐ εἰμί." ἐἀε 

ὁβδίαἦ, 80 ἀοδογ ροά, [8. 1χ, 2. ἴχ. 1, 8, οἱ 
8].---Ἴ 1. Ρὰϊ ἴῃ βἰηρ. δηὰ ρἱυσ. ἴον ἐδα ξαεὶ͵ 
βαϊὰ δοῖῃ οὗ {6 Ὠοανθὴβ δηὰ {6 δασγίἢ, 
Μαῖι. 1.1, 2, 9. νὙἱϊϊ. 11, δηά οἴϊδη ἰῃ Ν. 1. 
διὰ ϑορί. 

᾿Ανατρέπω, ἴ. ψω, τη. 1. ν 
(6Ι] 685. ἃ δορι. ἐο ἔωγη ρϑιδ ἀοισΉ, ἰὐῶν 
ἑΐγοιυ.---11. ταρίδρἢ. ἐο δμδυογί, 2 Τίνῃ. ἵ, 
18, ἀνατρ. τὴν πίστιν. 8. [)]οἀ. ὅΞϊς. ἰ. 
77, τὴν παρ᾽ τς ὑκόνμν: πίστιν ἀνατρ. 
ΑἸ8ο, ἐο ἀοβίγοψ, ὑγίη ἕο τωΐη, Τίι, 1. 1], 
οἴκους ἀνατρ. 

᾿Ανατρέφω, ἴ. θρέψω. 1.» ἔο 
πουγιδβὴ ἐ, ὀτίης “0. 88 8 Οἰ}]4, ἀδὲν νὴ. 
20.---Ἴ]. τηοίδρἢ. 88 βαϊὰ οὔ τη θη 8] ΟΥ τόσα 
τατον ἕο οαὐωοαΐα; ὈΟΪΏ Βθη868 Οσς ΤΣ ἴα 

888. 

νεῖταί σοι εἰρήνη ἜΡΩΣ ἐο ὃς εἰοισῃ ἰο 
ὕπο οΥ αποΐλογ, Αοἰἷϑ χχὶ. ὃ, ἀναφα- 

᾿Ανα φέρω, ἴ. οίσω, δον. 1. ἀνήνεγκα. 
Ι. ἐο ὅϑαν' οὗ ὀγίησ ὑρισαγαδ; ἴτάπιδ.. ζ0]]. 
ὈΥ εἰς ὙἹἢ δος. οὗ ρδοθ ψϑίίπον, Μαῖι. 
χνυὶ!. 1. ΜΚ. ἴχ. 2. ϑδερῖ, δι ΟἼ]α58. ΑἾρὸ 
βαϊὰ οὗ ἡῇοδβ, ὁο ον ὠρ, (ρ]δεεὰ προ 
(ἢ)6 ταϊβοὰ δ] αν.) 54. 11. 2]. ὅορι. Ἐ οὗ. νἱ. 
27. 1 Ῥεῖ, ᾿ϊ. δ.---ΤἸ. ἐο ἑαΐε μρ, αὐιὰ ὅδαν 
ἴδοι οπϑϑοῖγς ἴὰ [Π6 Η͵δοο οὗἁὨ δποίῃου, αδπὰ 
{ΠΟΓΘΌΥ ἐθ γοΟΌΘ λίηι. Ἰὼ Ν. 7. 
βαὶὰ τηοίδρῇ. οὗὨ 5'π Ὄχρίαϊϑα ὮΥ ἐξβ σι" 
δὰ Ρηπἰβῃτηθης Ὀοὶηρ δίοποὰ ον, Η οὗ. ἱπ, 
28. 1 Ῥοῖ. ἰϊ. 24. ᾿ 
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᾿Αναφωνέω, ἴ. ήσω, ἰο ἰὺ 
Ὁοΐοο, ἴο ον οἱ, 1,α. ἰ. 42. ϑερῖ. δ 

᾿Ανάχυσιν, εως; ἡ, (ἀναχέω, ἴο ΡΟῸΣ 
ουΐϊ ον ἔοσιμ,)} 1) ῥγορ. απ οἱς-ροιτγίπο ; 
2) πηοίαρῖ!. 6.688, ΟΣ διπῖ, οὗ ἀ]8801 αἴθ 688 
δηᾶ νίοο, 1 Ῥοί, ἱν. 4. 

᾿Ανα χωρέω, ἴ. ήσω, ῬτοΡ. ἕο σο δαοῖ- 
«υαγα, γ᾽ ,. 88 ἴῃ ΙΟΙΓΟΔΕ Πρ ὈΘΙΌΤΘ δῇ 
ΘΏΘΙΩΥ. ἴη Ν, Τ΄., δῇ ά βοτῃθιϊπι68 ἰη ΟἼ888.. 
ΒΙΏΡΪΥ ἕο τί ἡ οπι ὑπὸ ῬΌΟΣ Ὁ ΘΝΌΚΕΤ, 
1) φοῃον. Νίδἷι, 11,12, 18, 14, 22. ἵν. 12. χὶϊ. 
15. χνυ. 21], οἱ 4]. 2) δρθο. ἐο εοϊλάγαιυ, 
γεξγο Κ0γ Ῥγίσαον, Αοἰδ χχίϊ!. 19, χχνὶ. 8]. 
Ιῃ Μαῖϊ. ἰχ. 24, ἀναχωρεῖτε, ιυἰῥάγαιο, 
1. 0. ἶνθ ΡὈ]δ06. 

᾿Ανάψνξις, εως, ἡ, (ἀναψύχω,) ρτορ. 
α ἀλααίν θόν (80 1π6 πος Οἠανεῖοα] 
ἀναψυχὴ ἴῃ Αἴδοη. Ρ. 24,) δῃὰ τηρίδρῃ. ἃ 
γε 7) βοῦθγ6 ἰαδοι ΟΥ ἐ , ΕΌΤΙΡ. 
ϑ0ρ ., 825. Αεἰθ 11. 19, καιροὶ ἀνα- 
γ εως. ϑερί. ἴῃ Εἰ. Υἱῖ]. 16, ῬΏΪ1ο, Ρ. 
7}. ϑιίχαῦο, Ρ. 1187. 
᾿Αμναψ χω, ἴ. ἕω, Ῥτορ. ἐο ἄγαιυ δγοαίὰ 
ἢ, ἴο ΥΈΟΟΌΘΥ ἱπίγϑηβ. Μοϊϑᾶζ. 

ρίρτ, δὅ8. Ηθποθ τθίδρ. ἐο σόϑέ ἡπι 
ἐοιὶ, Ορρίδη νυ. 628. ϑορί. Α]δο ἴγβῃβ. 1 
Ῥῖορ. ἕο γϑγεθῆ ἀπῷ ὁπό, ὈΥ͂ Δ ηἱπρ' Δ 
ςοοϊΐηρ, Ησοιῃ. Οἀ. ἵν. δδ8. 2) ἐο γε γοβῆ, 
γοογθαΐο, 2 ΤΊῃ), ἰ, 10, με ἀνέψυξε. οῃι. 
διὰ Ηοτγοὐοί. 

᾿Ανδραποδιστὴς, οὔ, ὁ, (ἀνδρα- 
ποδίζω.) α πιαη- "λίαπαρροτ, 1 Τίμι. 
'. 10. βορῖ. ἀδῃὰ Ο]488. 

᾿Ανδρίζω, ἔ, ἔσω, (ἀνὴρ,) ἕο γ Μοῦ 
φῃαρίψ οΥ ὄγαυο; ἴὰ Ν, Τ. τηϊὰ, ἀνδρί- 
ζομαι, ἴο αοημΐξ οὨδϑ0. 7 α8 α πιαῃ, ὑεδαῦο 

γασοομβῖψ, 1 Οὐοτ. χνὶ. 18, β'ορί., 2708., 
δηὰ (]688. 
᾿Ανδροφόνος, ου, ὁ, (ἀνὴρ, φόνος, 

α πιαη-ϑίαψον, τπργάοτεν, 1 Τί. 1. 9, δὴ 
Ῥ]αῖο. ' 
᾿Ανέγκλητος, οὐ, ὁ, ἡ, 84]. (α, 

ἐγκαλέω, ἴο δεσυδ6,) , Ἰχγορτοαοἦν- 
αἱ Ἰ Οον. ἱ. 8. ΟοἹ. 1. 22. 1 Τί, 11, 10. 
Φοβορῆ. αηὰ Ο]688. 

᾿Ανεκδιήγητον, ου, ὃ, ἡ͵ δ]. (α, ἐκ- 
διηγέομαι.) ἱπ ὀϑδίδίο, μα πα ΤᾺ 
2 ὕ. χ, 18, δῃηὰ ͵αϊ. Ο]688. 
᾿Ανεκλάλητον, ου, ὁ, ἡ, ΜΠ] (α, ἐκ- 

Ἰρφαν ὠπιξίογαδίο, ὦ ὁ8ϑιδία, 1 Ῥοί. 
ἷ. 8. 
᾿Ανέκλειπ τον, ου, ὁ, ἡ, δα). (α, ἐκ- 

λείπω.) πουογ-γαϊησ, οχδα . [μὰ. ΧΙϊ. 
38, αηὰ Ἰδοῦ (]888. 

᾿Ανεκτὸς, ἡ, ὁν, δά]. (ἀνέχομαι.) .ἢ 
»ογίαδίε, ἑοϊοταδίο, Μαϊὶ. χ. 1δ. χὶ. 22,24, 
οἱ 4]. ΟἿαββ. 
᾿Ανελεήμων, ονος, ὃ, ἡ, 54]. (α, 

ἐλεήμων.) μποοπιραϑβϑἑοπαΐίο, ρεμ͵688, Βοτα 
ἱ, 81. δηὰ ϑερί. 

᾿Ανεμίζω, ἴ. ίσω, (ἄνεμος,) ἰο αρίξαία 
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-» ἰδ ἐδε υυἱηά ; . (οὗ τϑνθ8,) ἐὸ δε ἐοϑϑεα 
(ἴμεν, .-" 78. ἰ. ἾΝΝ ( “) 
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Ἄνεμος, ου, ὁ, (ἀέω, ἴο Ὀτγοαίδο, ΟΣ 
Ὁ]ονν.) εὐἱπά, [Ἱ. γγοὸρ. Μαῖί. χὶ. 7, ἃ οἷ. 
5ο οἱ τέσσαρες ἄνεμοι, " [δ ἴθ οαγάϊηαὶ 
νη, ον. νυἱΐ. 1. δπὰ 708. Αηΐϊ. υἱῇ!. 8, ὅ. 
-- 11. Ὁγ τπιοίοῃ. οἱ τέσσ. ἄνεμοι, “186 ἴουγ 
᾿ηρξηδδι οὗ {πὸ ϑαγῖϊ." ὙΠΟ Ώ6Θ {Π686 68Γ- 
ἴη8] τη ἀ8 ὈΪον, Με. χχίν. 8]. ΜΚ. χἱ". 

27. ϑερῖ. 1 ΘΟ γοη. ἰχ. 24. θη. χὶ. 4.--- 
ΠῚ. τηθίδρ. 88 8ῃ ϑι Ὀ]ετλ οὗὨ ἱπδιδ Ὁ}. 
“ἄς ἄνεμος τῆς διδασκαλίας, ζσὴξέ ὠπϑία- 
δία πιοίίοη, ἘΡΆ. ἱν. 14. Εδοο]υ8. ν. 9, μὴ 
λίκμα ἐν παντὶ ἀνέμῳ. 
᾿Ανένδεκτος. ον, ὁ, ἡ, ΝᾺ (α, ἐν- 

δέχομαι.) ἐπιροΞβδιδίε, 1... χυὶϊ. 1. 
᾿Ανεξερεύνητος, ου, ὁ, ἡ, δὰ]. (α, 

ἐξερευνάω, ἴο Βοαγοὶ ουἱ,) ἐπδογμζαδίε, 
Εοαι. χί. 8. 
᾿Ανεξίκακος, ου, ὃ, ἡ, δα). (ἀνέχομαι 

ὅς κακὸς.) ζάϑοι απα )ογδοατίπσ ὠπᾶθν 
ἐηγεγίοθ, 2 Τίμα. 11. 24, ἀπὰ Ἰαίες Ο].88. 
᾿Ανεξιχνίαστος, οὐ, ὃ, ἡ, αὐ). (α, 

ἐξιχνιάζω, ἴο ἜΧΡΙΟΓΘ,) ἐηϑογμξαδία, ἱποοηι- 
»γεἠοπϑιδίδ, Βοτα. χὶ. 88. ΕΡΉ. 11]. 8, ἃ δορί. 

᾿Ανεπαίσχνντος, ουὅ, ὁ. ἡ, αὐ). 
(α, ἐἔπαισ ἡ μὰ ἢ ἐλαὶ πορείᾳ ποὲ ἰο 
αϑηαπιοά, δ Τίχα. 1ἰ. 1δ. 
᾿Ανεπίληπτον, ου, ὁ, ἡ, δὰ. μλεμΣ 

λαμβάνω,) 1) ΡγοΡ. ποΐ ἐο 6 ἰαια λοία οὗ 
848 Βαϊὰ οὗὨ ἃ τοϑί]οῦ ; 2) τηϑίδρῇῃ. ποέ ἕο 
ἰαϊὰ λοϊά φῇ γον δίαπιο, μπδίαπιοαθίο, 1 Τίγα. 
11. 2, δηὰ Ο]488. 
᾿Ανέρχομαι, ἴ. ἀνελεύσομαι, δογ. 2. 

ἀνῆλθον, ἐο σοπι οἵ 90 Ὡ, 88 εἰς τὸ ὄρος, 
Φομὴ υἱ. 8. εἰς Ἱεροσ. Οα]. 1. 17, 54. 
ϑορῖ. δῃὰ Ο]888. 
ἼΛνεσις, εως, ἡ, (ἀνίημι, ἴο Ἰοο86,) α 

ἰοίξηρ ἴοοϑε, τῇ ὈΟΠα8 ΟΥ τη ρτίβοη- 
τηδηΐ, Αςί χχὶν. 28, ἔχειν ἄν. ἰο δε 7γεοα 

. Βερῖ. ἄνεσιν δοῦναι, " ἴο ρὶνο 
᾿θετιγ.᾿᾽--Π1. ἴοι Ἰαθοῦγ, ὅς. 2. Οον. νυ]. 
18, οὐχ ἵνα ἄλλοις ἢ ἄνεσις. 208. Απίὶ. 
ἰΐ, 10, θ, ἄν. δοῦναι, δῃὰ Ο]488.---11Π]. 
τη οἰδΔρἢ. γεϑέ, φιῖσέ, ΕἸ ΠΟΥ Ἔχίύοσπαὶ, 2 Οὐον. 
Υἱὶ. ὃ. 2 ΤῊ. 1. 7, οὐ ἰοΐθγῃδὶ, 2 Οὐοσ, 1, 12. 

᾿Ανετάζω, . ἄσω, σοΠΕΓ. 0 ὀσαπεῖηα 
ἑξογοιρλῖψ, βογξἐπέχα οἰοβοῖν, Τπὰρ. νἱ. 29. 
ΑἸεχ. ; βρες. ἰῃ Ν. Τ| ἐὸ ὀχφαπιΐπα ὃν ἐογ- 
ἔωγε, 64. ἰο βασανίζω, Αοἰϑ χχὶ!. 24, 29. 
ἤΑνευ, κἂν. οΥ̓ἨΤΑΙ ΒΟΥ ΡῬΓΘΡ. χονοσηΐης 

(Π6 σοῃ. ευὐὐλοιά. ἴ. 85 βαϊὰ οὔ (Ὠΐηρβ, 
εοὐϊλοιέ ἰδ6 ἀοΐΡ οὐ, 1 Ῥοῖ. 11, 1, ἄνευ 
λόγον. ϑερῖ. δηὰ (1488. ; 4180 οὗ ππηαηΉ 
1 Ρεῖ. ἰν. 9, ἄνευ γογγνσμῶν, ϑερί. ἀπὰ 
(]488.---11. κοἱὰ ὁ ΤβΒοηβ, ευὐδομέ ἐδ 
ἀποιοίρασα οὐ «εὐἱϊΐ ο΄, Μαῖϊ. χ, 29, ἄνευ 
τοῦ Πατρός. ϑερί. ἀπά ΟΪ888. 
᾿Ανεύθετος, ον, ὃ, ἡ, 84]. (α, εὖθε- 

. [ τος,) ἐποοπιπιοάϊοια, Αοἰϑ χχνὶϊ, 12. 
᾿Ανευρίσκω, . ρήσω, (ἀνα, εὑρίσκω.) 

ἐο βη οἱ Υ ϑεάγο, ἐν" '., 16, 
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᾿Ανέχω, ἔ. ἔξω, ἰο λοϊὰ τ, 485 ἴδ 
Παπὰβ αἱοῖϊ, Οὐ 88 ΔΠΥῪ Ὁ ννθαλν οὐ {πἰπρ 
,ονπι Μιϊϊπσ. Ιὰῃὰ Ν. Τ. οἿἹΥ ἰπ Μὶά. 
ἀνέχομαι, φτοῦ. ἐο ποία οποϑοί ἢ ὦρ. δποο, 
ἔο δεαν τ, “γα. 1. 88 βαϊὰ οὗ τπϊηρπ, 
ἐο ὁπάωγο, ὅθαν ρῬαϊζίοπέϊψ, “ἢ σοη. υη- 
ἀογβίοοα, 88 δή) οἰΐοπβ, 2 ΤῊ. ἱ. 4. ϑορί. 
δηά ΟἸ488. : 4150 8080]. 1 ΟοΥ. ἱν. 12. 2 σου. 
χὶ. 20.---11. 28. βαϊά οὗ ρδύβοῃβ, ἕο ὅδαν 
ευἱϊδ, Μαῖι. χνυὶϊ. 17. ΜΙκ. ἴχ. 19. μι. ἰχ. 
4], 2. Οοσ. χὶ. 1,19. Ἐρῆ. ἱν. 2. (ὁ]. 1}. 
18. δορί. δπὰ ΟΪ488.----111. ὈΥ ἱτρ]16., ἕο 
αὐαπιΐξ οὐ γεοεῖυο, πιὰ σοπ., ᾿. 6. Ἰἰβίθη 
ἴο, 85. βαϊὰ Ὀο(ἢ οὗ »εγβοηϑ, 88 Αοίβ Χυ]]]. 
14. 2 Οον. χὶ. 4, δπὰ ἐῤέπφβ, δ ἀοοίτηθ, 
ἄς. 2 Τα. ἱν. ὃ, ΗϑθῦὉ. χιὶϊὶ!. 22. ϑορί. δ 
ΟἸΔβ8. 

. ᾽Ανεψιιὸς, οὔ, ὁ, α περῆειυ, ΟΟ]. ἐν. 
10. ΠΥπΜ μὴ ΟἸ] 88. 
Ἄνηθον, ου, τὸ, αποίδωηι, αἰ, απ ἀτο- 

ταϑδίϊς ρῥἰδηΐ, Νίαιι. χχὶῖ!. 23. 
᾿Ανήκω, ἀρέεοι. (νὰ, ἥκω.) ἐο δοπια 

τ ἴο αην ἰλίπρ, ἰο γοαοὴ ἰο. ἴῃ Ν. Τ. 
τηΘίΔρἢ. ἐο μογίαϊη ἰο απν ἐδίπο, ἷ. 6. ἐο δα 
ἀρὰς οὗ δοοοπεῖπσ, Οὐ]. ᾿]. 18, ἀνῆκεν. 

Ὀἱι. ν. 4, τὰ ἀνήκοντα. 
ἀνῆκον, διὰ 50 ἰῃ (488. 
᾿Ανήμερον, ου, ὃ, ἡ, κα]. (α, ἥμερος,) 

μηροηΐο, ἤδτοο, 2 Τίμα. 111. Η δηά (ἴαμα, 
᾿Ανὴρ, ἀνδρὸς, ὁ, 1. α πιαΉ, ἷ. 6. δη 

δὰ] τηα]θ ρούβοη. 1} ρσορ. Ναϊῇ. χῖὶν. 
2], ἃς οὔἶϊ. 48 βϑαἰὰ οὗ πηϑῃ ἴῃ ΥΔΙΪΟῸΒ Χ6]8- 
(ἰοηΒ δηὰ οἰγουτηθίβηςσοθ, ΉΤΟ [Π6 σοηϊοχὶ 
ταυβί ἀοσίοττηΐηθ {86 Θχδοῦ ἱπηροτί. 2) 
)οϊποὰ σι} δά]. οὐ βυιδϑῖ., ἰ{ ἤοστὴβ ἃ ρϑυὶ- 
ῬὮΓΑΒ18 ἴοτ ἃ βιιδβί., [2π|. ν. 8, ἀνὴρ ὧμαρ- 
τωλός. αι. νἹἱῖ. 24. Αοἰϑ ἢ]. 14, δ ΟἸκέε. 
Απά 80 ψῖτἢ ἃ αἰδϑητ]6 δα].. δ8 ἀνὴρ ᾽Ιου- 
δαῖος, Αοἰβ χ, 28, οἱ 8]. δο ἰπ ἃ ἀϊγοοῖ 
Δάάγοδβ, ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, Αοἰβ χνὶ!. 22: 
ἄνδρες ᾿Εφέσιοι, χίχ, 85 : ἄνδρες ᾽Γσρα- 
ἡλῖται, ἢ. 22, οἱ αἱ. : ἄνδρες Γαλιλαῖοι, 
᾿. 11. 7Ζοβορῖ. απὰ Ο]αβ8, 80 ἄνδρες ἀδελ- 
φοὶ, Αςίβ 1. 1θ.---ἰ οη. ΑἸ. ὶ. θ, 6, ἄνδρες 
φίλοι. 3) τηθίδρῃ. α πιαρ Γ᾽ τίρο ὠριάδθν- 
δϑέαπαϊΐησ, 1 ΟοΥ, χιϊ. 11. Οοτρ. Ερῃ. ἱν. 
18. 80 ἴῃ Ῥορθβ Ερὶτὰρ οἡ αδυ, " ἴῃ σὴϊ, 
α πιαῃ; 5Β᾽τρ] οὐ γ, ἃ ο}}}14.".--Πἴ, τηάοῖ, α 
ἡπαῆ, ἱ. 6. 026 ΟΥἹ ἐλ6 διωπιαπ γάρ ; 8180 ἃ 
.όγϑοη, ἴμὰ. χὶ. 8], οἵ ἃ]. ϑερί. δηὰ Ο]688. 

᾿Ανθίστημι, (( ἀντιστήσω, νετῆ. ἀνθ- 
ἕστηκα, 80Υ. δ ἀντέστην, ἴταρ. τιϊά. ἀνθ- 
ἰιστάμην.) ἰο ευἱξλδίαπάα, γοϑὲδί,  ἈΘΊΠΟΙΣ ἴῃ 
ἀεοὰβ οὐ ἴῃ ψογάβ, οὐ Ὀοΐῃ, σοηβίγ. Ὑ1ἢ 
δι. οΥ αῦβδο]. Μαῖιῖ. ν. 89. 1μυ. χχίὶ. 1δ, 
δηὰ οἴϊθῃ ἰῃ ϑορί. δῃηὰ Ο]189. 
᾿Ανθομολογ ἕω, ἔ. ήσω, ταϊά. ἀνθο- 

μολογέομαι, τμτῦν. ἕο βὰν τιμαϊίν {λό 
δα (ἠίησθ. Ἡδηοα, 88 βα14 οὗ ἔτγο ραγίῖ68, 
ἐο σοπ 858 πιμεμαϊἧν, ἀνὰ ϑοπχθῖϊ πι68 8: ἸΏ Ρ}Ὺ 
ἕο σΟΉ 688, Ἔδρθοΐδ}}ν ἴῃ οοηεβδίοπ οὗ δβἰμ 
ἴο αοα ἴῃ ργάγεοῦ. ὅ'ο Ψοόβερῃ. Απί. υἱν]. 
10,8, ἀνθ. τὰς ἁμαρτίας. Ἱ Ἐάν. σι 9], 
προσενχόμενος ἀνθωμολογεῖτο κλαίων. 

20 

ῬΆΙΩ. 8, τὸ | δεϊοησὶ 
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Ἐκοΐυβ. χχ. 1: δι ἴῃ Ν, Τ. δηά βοιηο- 
Τπη68 ἴῃ Ἰδίον (]688. τε υβ, (88 Πιοὰ. δϑιὶς. 
',. 70, ἀνθ. τὰς ἀρετάς τινος.) ἰδ ἰ8 υδοὰ 
πῃ 1Π6 Β6ῆ80 10 »γο 883 ρωδἰϊοίψ, 68ρ. ἴπ [86 
οοἸεὈταιίοη οὗ ΠΣ πὰ ργαίθα ἴο αοἀ, ἴῃ 
Τα ῸΓ (ἀνθ. γ18 ΤΊΘΓΟΙΘ8 Δ ἃ Ὁ] Οββ᾽ὭρΒ, 
[μ. 1ϊ. 88, ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίω, 
“γοϊυχηοα ργαΐβοβ δπὰ {Ππ8η 8 τὸ (Ποἀ.᾽ Ῥα. 
Ἰχχνυὶ!. 13, ϑερί. ἀνθομολογησόμεθά σοι 
εἰς τὸν αἰῶνα. 
ἤΑνθος, εος, τὸ, α ἤοισον, 4.1. 10, 5ᾳ. 

1 Ῥοι. ἰ. 24. δερί. ἀπὰ Ο]αβ8. Νὰ 
᾿Ανθρακιὰ, ἂς, ἡ, (ἄνθραξ,) α τιαϑς 

“Γ ἰΐοο οοαΐ, βυςὴ 85 ψὰϑ ρυΐ 'π ἃ ομβαδηρ- 
ἰ8ῃ, ὅο. χνὶϊ. 18. χχὶ. 9, απὰ Ο]888. 
"Ανθραξ, ακος, ὁ, α ᾿νε οοαϊ, ἕλοτα. χἰϊ. 

20. ϑορῖ. ἰῃ Ῥτον. χχν. 22. 
᾿Ανθρωπάρεσκος, ου, ὁ, ἡ, ϑ4)]. 

(ἄνθρωπος δι ἀρέσκω,) ἀοβίγοιι ο" Ὀῖδαε- 
ἐης πιθη, 1. 6. νηϊδουΐ ἀυθ ἴο 186 
ἈΡΡΓΟΌΚΟΟΝ οὗ αοά, Εγῃ. νἱ. 6. ΟΟ]. 1. 

. δορί. Ῥ. 11]. 6, ΑΡοοΣ. δηὰά ]δίον 
ατθοὶς το . 

᾿Ανθρώπινος., νη, νον, 84]. λωηιαη, 
ἵησ ἕο πιαῃ,, ᾿18 ΤΠ ΘΓ8 δη ἃ ΘὈδβίοτΩΒ, 

πϑίαυγο, οὐ οοηάιιοη. Ϊ. ἐπ παΐμγα οὐ ζῖπα, 
Δα. 11. 7, ἡ φύσις ἡ ἀνθ... ἷ. 6. τηδὴ : 1 Οον. 
1:. 13, σοφία ἀνθ., " Βιο τ βάοτῃ 88 ταϑῃ, 
ὈΥ͂ δἷβ ονγῃ Ὠδίμγαὶ ρόνοῦβ, δπὰ νὴ μουϊ 
ἀἰνίπα οἷά, οδὴ δἰἰδίη ἴο,᾽ ἃ8 ορροβοὰ ἴο 
λοαυοηΐν.----11. ἵπ γοϑρορί ἐο ογίσίη ΟΥ̓ αααρ- 
ἑαξίοπ, 1 ΟὐΥ, ἱν. 8, ἀνθ. ἡμέρα, δμπιαπ 
το ΟΥ̓ ἐγϊαΐϊ, ἱ., 6. “οὔὸ ἢχοά ἴον ἰτῖα].᾽ 
1 Ῥεῖ. 11, 18, ἀνθ. κτίσις. 1 Οον. χ. 18, ἀ. 
πειρασμὸς, " ξογητΏ0} (0 τηθη.᾽ Βοτῃ. νἱ. 
19, ἀνθρώπινον λέγω, ἱ. 6. “ἷπ ἃ ΤΩΔΏ ΕΓ 
δααρίοα ἴο ΒυϊηΔΉ ὙΥΘΔΙΚΏ688.᾽ ᾿ 

᾿Ανθρωποκτόνοςν, ου, ὁ, ἡ, (ἄνθρω- 
πος δι ἘΤΈΙ Ο ΡΤΌΝ: δα). δἰαψίπσ, πεϑη ; 
δὰ ἴῃ (Π6 Ν. Τ΄ 88 βιιυϑί. τιαπ-ϑίαψοτ, 
βεϊᾷ ταθϊδρῃ. οὗ ϑδαΐδη, 885 ἴ6 δυίθποσ οὗ 
βἷηῃ δηὰ ἀεδί, (86 ὙΥ̓ δά. 11. 24, ἘΞ. ] 8. 
Χχνυ. 24.) ΦΖοδπ νυἱῖΐ. 44. Ποιὰ. νυ. 12. [πῃ 
1 Ζοόβὴ 11}. 1δ, βαϊά οὗ τηυγάου, 85 τοζαγὰβ 
»ώγ»οϑὸ δῃὰ αδϑϊη. 

Ἔλνθρωπον, ον, ὁ, ἡ, ϑυ δεῖ, 1. ἃ πταη, 
απ ἱμαϊοϊάμαϊ ο ἐδ6 λωπιαη γαοθ, οὗ ὙἘ]Οἢ- 
ΟΥ̓́ΟΡ Β6Χ, Α ΡΕΆΒΟΝ. 1) ραῆθγ. δῃᾷ πηϊ- 
γοσβ., Μαιῖ. ἱν. 19. χὶϊ. 12, οἱ 4]. οεῖϊ. 
2) βαϊά ἴῃ σϑίθγθῃοθ ἴο 8158 Ὠιιῖδη Ὡδίατε, 
α πιάπ, ἱ. 6. 8 Βυηδὴ ὑεῖηρ, ῬΥῸρ. ἴπ 
γοίοσθῃοο ἴο {6 ὀαίογηαΐ τηϑῃ, ἴΡΉΗΙ. 1. 
7. ΚΖ8. ν. 17, δὲ οἰβον ἢ.) ἱποϊυάϊηρς ἴὴ6 ᾿ᾶεα 
οὗ Ἰηβγγ Ὑ ἀπά ἱτηρογἔοο(οη,, 88 ΟΡΡὈ. ἰο 
6}, οἵ αἵνῖπο ἰλέπρα, 1 Οὐον, ἱ. 25. 111. 2]. 
64].1. 11, β4ᾳ. κατ᾽ ἄνθρωπον, " οὗ Βυμδπ 
οτίχιη.᾽ 80. λέγειν, οὐ λαλεῖν κ. ἄνθ., 
“ἴο ΒΡΘΑΪΚ 'π δοσογάδησο 1} υμηδη νίαν." 
ὅτε. “ὁ (ο Π]πϑγαῖθ ὈΥ ΠΌη8Π ΘΧΆΤΩΡ]6Β ΟΥ 
᾿ηδοξαϊ οπβ,᾽ “ἴο τι86 88 ἃ ΡΟΡΌΪΑΡ ταοᾶς οἵὗ 
βροακίηρ, ἄς. ἔοι. ἰἰϊ. δ. 1 ον. ἰχ. ὃ. 
ΑἸβο {ἰὸ χεπὶῖ. ἀνθρώπου ἰπβίοαὰ οὗ τς 
τἀ]. ἀνθρώπινος, 2Ῥεϊ. ἰϊ. 16. ον. ΧΗ] ὃ. 
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χχί. 17. ΑἾ80 τχοϊαρῃ. οἵ {π9 ἱπέογπαΐ τηδῃ, 
ἐλα ηιΐμα οὐ 8ομἶ, 1ῃ,6 ταϊίομδὶ πδη, Εομ. 
γῇ. 29. Ἐρϑ. ἡϊ. 16. οα]]εὰ ἴῃ 1 Ροΐ. ἢ. 4, 
ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίως ἄνθρωπος, ἴο 
ὙνΒῖο ἢ 18 ορροβοᾶ, αἱ 2 ον. ἵν. 10, ὁ ἔξω 
ἄνθρωπος. 8. ὁ παλαιὸς δΔῃά ὁ καινὸς 
ἄνθρωπος, 85 ξαϊά οὗἉ {π6 οΪά πητοηοναὰ, 
διορᾷ {86 ποῦν, ἷ. Θ. ΓΟΠΟ Θά, ὨδίυΤΟ δηὰ ἀΪ5- 
Ῥοβίτἴοη οὔτηδη, στουριὶ ἰῃ πηδπ Ὀγ {ΠπῸ τορο- 
πογδίϊηρ ἰπἤπθρηοοβ οὗ {π6 ΗοῚΥ ϑβρί ῖϊ, ἀπὰ 
δ οσβθὰ ὈῪ 186 τηοταὶ πηοῦνοϑ οἵ [6 ὅ05- 
Ρεὶ. 8) 868 βαϊά 1} τοίδγθηοοο ἐδ ολαγάο- 
ἔν δὰ οοπαϊέομ οὗ ΔῊ Οη6, 8δηα υϑοᾶ ἴῃ 
ΝΆΓΪΟῸΒ Β6Ώ868, δοοογαϊηρ ἰο [86 οοπίοχί, 
α ᾿παῖδ ρόγϑοπ οἵ τῖρε ἀρο, Μαῖ!. υἱῖϊ!. 9, ὅς 
οὔι. ; α« λυϑδαμα 88 ορρ. ἴο ἃ νἱίο, Μαῖίί. 
χὶχ. 10; ἃ 805 88 ορΡ. ἴο ἃ ἔμεν, Μαῖι. χ. 
8δ.: αἃ πιαδίοη᾽ 88 ΟρΡΡ. ἴο ἃ βοινδηΐ, ἄζο. 
Μαῖίι. χ. 80.---11. ΙΝΘΕΕΙΝ. 88 δααΐν. ἴο 
τὶς, οπέ, 80η16 ΟἼ6, απ Οη6. 1) 9ΘΏΘΓ. 
τὶς ἄνθρωπος, α σογίαιη πιαπ, μὰ. χ. 80. 
χὶϊ. 16. χίν. 2. ΦΖόδη ν. ὃ: οὐ σψἱδοαυΐ τὲς 
Μαῖι. ἰχ. 9, αἱ. οἵ. ο ἰῃ ἃ σϑπογαὶ 
Ῥτοροβί[ἴοη, α πιᾶπ, ἷ. 6. ΔΗΥ͂ Ο06 οιθὶ οὗ 
8 ΠΏΏΒΟΙ, Βοιῃ. ἰδ. 28: δηὴὰ σὰ ἃ 
Ποῦ. πὸ πιαῃ, πὸ οπὸ, Μαῖϊ. χὶχ. 6. 2) 
Ἰοἰμοὰ πῖϊ δὴ 84]. οὐ ϑιι8ῖ.. Ὁ ΤΌΥΤΩΒ ἃ 

ΤΡ γαδὶθ ἴῸγ ἃ βυὺϑὶ., Μαῖι. χί. 19, ἄν- 
ρωπος φάγος. Χὶϊ!. 4δ, ἄνθ. ἔμπορος. 

χὶ. δ2, ἀν. οἰκοδεσπότης. ΧΥἹδ. 28. 
8) Ὁγ ἐρ)ῖς. ὁ ἄνθρωπος στ [86 ἀγ10]6, 

πιά, »ογβ8οη τηλοϑοουον, Μαῖι. 
ἶν. 4, οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ ζήσεται ὁ ἄνθ.. οἱ ἃ] .---- 
111. ὁ ἄνθρ. ψἰ (6 ἀγῖ. δᾳυΐν. ἰο αὐτὸς 
ΟΥ ἐκεῖνος, ἰδὲθ, ἐδαΐ, ἦδ, ες. Μαῖϊ. χὶϊ. 
18, 45. χχγυΐ. 72, οὐκ οἷδα τὸν ἄνθρωπον. 
ΜΕ. 1. 8, δ. χῖν. 21. 1.ὰ. νἱ, 10, οἱ Δ].---- 
ΤΥ. υἱὸς ἀνθρώπου. α βοὴ οὕ πιαῃ, ἔτοτη ἴῃ 6 
Ηδδ. 1) ἐφυῖν. ἰο ἄνθρωπος, α πιαη, ΜΙ. 
τ. 28, Ηδδ. ἢ. θ, ἃ βορί. 2) τῦτῃ 186 
ἀΙ(Ιο}6, 88 ἃ ῬΓΟΡΘΙ Πᾶτηδ ἴῸΓ [ῃΠ6 ΜΈΒΒΙΑΗ, 
ὁ Υἱὸς τοῦ ανθρώπου, (ἀογίνοά ποτ Πδη. 
νἱ!. 18.) Μαῖϊ. χυὶ. 18. Φοιιη σὶϊ. 84, 
᾿Ανθυπατεύω, ἴ. εύὐσω ἐπι ύποτθν) 

ἴο ὃθ , Αοΐβ χυῆ!, 12, ἃς ΟἸΔ88. 
᾿Ανθύπατος, ου, ὁ, (ἀντὶ, ὕπατος.) α 

»γοοοπϑιῖ, Αεἰβ χὶὶ. 7,12. χίχ. 88, δι Ο]888. 

᾿Ανέημι, ἔ,. ἀνήσω, δοτ. 2. ὠνῆν, Δογ. 1. 
. ἀνέθην, ἐο ἰδὲ φο. ἴταηΒ. 1} ΡΓῸΡ. ἕο 
, 88 ΟΡΡ. ἴο Πρῃιοηΐηρ, Αοἱδ χχυΐϊ. 40, 

τὰς ζευκτηρίας. Αςίβ χγὶ]. 26, τὰ δεσμά. 
2) ἀληύ λα ἕο ἰθαυο οἵ", αδαπάοπ, ἘΨΦΆ. νἱ.9., 
ἀ. τὴν ἀπειλὴν, ἰο αδαπάοηῃ, ποὲ οαγὰ 7γ0Υ. 
Η6Ὁ. χἰϊ!. δ, οὐ μή σε ἀνῶ. ϑερι. ὅς Οἶδε. 

᾿Ανέλεως, ὦ, ὁ, ἡ, 84]. (α, ἵλεως,) 
»έδϊοδ5, 34. ἰὶ. 18. 

ἼΑνιπτος, οὐ, ὃ, ἡ, δὰ). (α, νίπτω,) 
ὡπιυαρποά͵ Μαι,. χν. 20. Μί. νἱ 2, ὃ 
Ηοι. ἴ]. νἱ. 260. 

᾿Ανίστημι, ἴ. ἀναστήσω, δοτ. ]. 
ἀνέστησα, δοτ. 2. ἀνέστην, ᾿τὰρεγ. ἀνά- 
στηθι. ΟΥ̓ ΙΒ νοῦ {Π6 β' ζηὶ βοδ 0} ΤΔΥ 
886 αἀἰνιἀδἀ ἱπίο ἔγγχο οἶδδβθβ, ἐγαηδ. δὰ 

27 ΑΝΟ 
ἐπέγαμϑβ. Ἰ. ΤΆΑΝΒ. ἴῃ [86 ῥγ68.. ᾿τηρογῖ. 
δαΐ., ἀῃηὰ δου. 1]. οὗ ἴΠ δοί.. ἐο σαιϑθ ἰο γίβε 
“0, οΥ δίαπά, ἰο ταῖϑε ρ. 1) ννς 8.8 βαϊὰ 
οὗ ἴῃο8ὸ ᾿γίπρ ἀονη, Αοἰδ ἰχ. 4]. δ ρί., 
ΦόΒοΡἢ., δηὰ (]δ88. : οὐ ὅσ. 88 βαὶα οἵ 16 
ἀεδά, ἐο γεοαΐ ἐο ἰδ, ον τἱ. 89, 40, 44, 
δά. Αοἰϑ 1]. 82, οἱ 8]. δἷδο ἰῃ ΟἾββθ. 2) 
τηθίδρι. ἰοὸ γαΐβο “}, 1}. 6. οανι86 (0 ἐαεἰδέ οΥ 
α}»ϑεαγ, 6. ῷ. σπέρμα τινὶ, Μαῖί. χχὶϊ. 24. 
τὸν Χριστὸν, Αοῖἰβ ᾿Ϊ. 24, 82. προφήτην 
Αοἰϑ 11]. 22, 26. νἱϊ. 87. Ηοῦ. νἱῖ. 11, 15. 
Βερί.--: 11. ΙΝΤΒΑΝΒ. ἴῃ [Π6 ρετί,, ρἷυρ., 
δηα δου. 2. δεί.. δηὰ ἰῇ [Π6 πιϊά.. ἐὸ γίϑε 
τ}, ἕο αγίδε. ἣ ῬΓΌΡ. 858 βαϊὰ οὗ (ἰοβδὸ 
δἰ (ἰΐης οΥ ᾿γίηρ ον, Μαῖι. χχυὶϊ. 62, δπὰ 
οἷν. ϑορί. απὰ Ο]488. ὃ. ἀναστῆναι ἐκ 
νεκρῶν, ἴο τῖβα ἰδὲ ἀδαά, ταίωγπ ἴο 
ἔνε, Μαῖι. χνῖϊ. 9. ΜΙ. ἰχ. 9, ξᾳ. οὐ ψ|}- 
ουΐ νεκρῶν, Μαῖίί. χχ. 19, οἱ αἷ. ὅς (]488. 
ΕἸ. ἴῃ Ερῃ. ν. 14, ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, 
“τῖ86 ἤγοτῃ ἴμ6 ἀθδίῃ οὗ βἷη ἴο {πμ6 116 οὗ 
Τὶ δου βη 6 88.᾽ 2) τηθίδρῃ. ἐο γίδο τ ἵπίο 

Ἴ , ἕο ὅθ. Αοἰβ νἱῖ. 18, ἀνέστη βα- 
σιλεὺς υϑῤεθαν ἐπὶ Ὁ δηὰ ΡΟ ἢ ἴο 
γῖϑα τρ, οοπιο 7οτιυατά, ἀρρεαν, ΜΙ. χὶν. 
δ7. 1. χ, 25. χὶ. 82, οἱ 4]. ὅο ἀναστῆναι 
ἐπί τινα, ἰο τῖϑο ὦ αραϊηϑέ απ ΟΜ6, ἷπ 
1ῃ0 ὙἈΥ αὐ αἰδοῖ, ΜῈ. 1]. 26. ϑερί. 
4) 88 ἃ βοτί οὗ ΟτἹθβηΐδὶ ρ]θοηδβιῃ, ργοβχοά 
(6βρ. ἱπ [86 ρατί.} ἴο γϑυὺβ οὗ ζοϊηρ δϑοαΐ, 
ὉΠαοΣΑΚίηρ, ΟΥ ἀοΐησ ΔΥ {πῖπρ, Μαίί. ἰχ. 
9, ἀναστὰς ἠκολούθησεν. Μῖκ. 1. 85. 1]. 
14, δῃὰ οἷ. ϑερί. ἔτϑᾳ. 

᾿Ανόητος, ον, ὁ, ἥ, δ). (α, νοέω.) 
ῬΙΌΡ. ἱπ Ρ888. ποέ ἐδουσὴΐ Ε» ΟΓ ποΐ ἴο δέ 
ἐλουσὴξ ΟἿΣ οΥ ὠπαογείοοά, Ήοτα. Ἡ γτηη. ἴῃ 
Μέετο. 80, Ὀὰΐ ζεηεγ. δοῦ. ὠηιοῖϑε, 7Οοἰἑβὴ, ἃ8 
8814 οὗ [πο86 0 ταπῦ Τϑᾶβο ἴ0 ΖΌΥΘΙΝ 
(Ποἷν ἀρροίϊυ08. ΟΣ ῬϑΒΒΙΟἢΒ; δηὰ 1η Ν, Τ. 
οὗ [ἢο80 γῆ 810 ἐο οοηϊ ἃ, οὐ δἱ 
Ἰοαϑὲ δάτηΐξ δηὰ δοὶ Ὁροη,, τοσα] οὗ σοὶὶ- 
ἴοι 8 ἰγαῃ, [,ὰ. χχὶν. οὗ, οι. ἱ. 14. 
αἱ. ἢ]. 1. 8. ΤΊ, 1), 8, 180 βερί. δ. Ο]688. 

Ϊῃ 1 Τί. νἱ. 9, ἐπιθυμίας ἀνοήτους, 
“")οοἰ ὴ, 1. 6. ἐγγταζίοπαΐ ἀπὰ ὑγιίὶ, ἰμϑίδ. 

Ανοια, ας, ἡ, (ἄνους, ἔτ. α, νοῦς,} Ρτορ. 
τυαηΐ οὗ ὦ παΐπο, γοἰϊν, ϑορί. δηά 
ΟἸἴα88.. δὰῖ ἱπ Ν. Τ. ἴοτα Ηθῦν. πιαάμεϑ8, 
ἷ. 6. ἀοδβρεσγαῖο σ]ἱοκοάμοθθ, [.ὰ. Υἱ. 1], ΟΥ 
“)οοϊιϑα ἐδηιογίίψ, σι ἢ [86 ταϊχϑὰ ποίϊοη οὗ 
ἱτηρίοἴγ, 2 Τί. [1], 9. 2 Μδοο. χίν. δ. 708. 
Απί. ν}}. 18,1, ἄνοια καὶ πονηρία. Το. 
1, 42 ἃ 48. 
᾿Ανοίγω, ( ἀνοίξω, ἀοτ.]. ἀνέῳξα δι 

ἤνοιξα, φετῖ. 2. ἀνέῳγα, Ῥοτέ. μ858. ἀνέ- 
ῳγμαι ἄς ἠνέῳγμαι, δογ. 1. μαδ8. ἀνεώχ- 
ἢν, ἠνοίχθην, δηὰ ἠνεώχθην, Βον. χχ.. 

12.) ἐο ορθη δῖ ψγὰβ βῃπίι, ἰχ8π8. δῃὰ ἴῃ 
Σ[δῖρσ ὑβασθ, ρογί. 2. ἀνέφγα, ἰηΐτδηδ. ἐο 

δά 9. ἕο βίαπα ορόῃ. Ἷ. 88 βαϊὰ οὗ σ)δὶ 
8 οΪοβϑα ὉΥ͂ ἃ Ἰὰ οὐ ἄοοσ, ὅζο. Μαῖΐι. 1ϊ. 1], 
Μησαυρούς. 8.0 4190 Ευρ. ου 928. 
Μαῖι. χχνὶϊ. δ2, ἀν. μνημεῖα, 88 οἸοβοά 
ΌΥ Ββίοθῃββ [ὉΓ οι ἷκ. ἢ ϑύρα, 



. 

ΑΝΟ 
ἈΑείδ ν. 19, οὐ οἵ δ πιΐ 18 ὑδυτὴβ : Βοιηδ- 
τἰπλ68 ἴῃ 8 τηθίαρῃ. 586η86, ἴο ορϑὴ ἴπ6 
ἄοοῦ οὗ [86 Ποαγῖ, δ8 δν. ἢ]. 20. Αςίβ 
χῖν. 27. ον. {Π, 7, 8.---11. καἱά οὗ 186 
λδαυέξηδ, ἴο 80 ὀρθῇ ἔδιδπι 88 ἴμαἰ οο]οϑιϊα] 
ΤὨΐηρΒ πλΔῪ Ὀδοοῖηθ πιδηϊξεϑὲ δηὰ τονθαὶοά 
ἴο τη8ῃ οἡ θδγίῃ, Μαίι. ᾿1ϊ. 16. μὰ. 111. 2]. 
οδη 1. δῶ. Αοἰϑβ νυἱΐ. δ6. χ. 1]. ον. χίχ. 
1], δ ϑορί.---111. βαϊὰ οὗἨ 8 ὀοοΐ το]]ϑὰ ὑρ 
Δηά βοα]θά, Βον. ν. 2---ὸ. χ' 2, 8. χχ. 12: 
αἶδο οὗἩ ἐΐλα 8οαἰ8, ον. νυ. 9. νἱ. 1, οἱ α].---- 
ΙΥ. βαἰά οὗ ἐδδ πιο, “Ὠδίπος δ5 οροπϑὰ 
ἴου [ῃ6 Ρυγροβο οἵ αΐϑοομγβα δῃὰ Ἀρϑόνα 
Μαῖῖ. ν. 2, χὶϊ. 85, οἱ 4]. οὐ. οὗ ορομπΐπσ 
ΟἼδ8 πιϊπά, 2 ΟοΥ. νἱ. 1]; βαϊὰ οἵ {Π6 
ἀυπιῦ, ἐο λαῦθ ἐΐ6 πιοιεέλ ,. ἴοσ τοὸ- 
ὀονογίησ βρθθοῖ. ΕἾ. βαϊά οὔ {86 θαυ, 
ἕο ορθπ ἦδν' πιο, ἴοτ “Τρ ουΐ ἰητο 8 
σἰδβηι,᾽ αν. χὶϊ. 16, δηὰ ϑερί.---Ὑ.. βαϊὰ 
οὔ 186 ἐγ68, ὈΟΪΝ ΡΓΟΡ. ἐο δαῖϑ6 ἴο 866, ἴο 
Γοβίοτο ἴο βίρῃῖ, Μαῖϊ. ἰχ. 80. χχ. 88, οἱ 4]. 
δηὰ δερί. δηὰ τηρίδρὶι". ἐο σαωϑ6 ἔο ὠπα67- 
δίαπα, Αοἰϑ χχνὶ. 18. 
᾿Ανοικοδομέω, ἔ,. ήσω, ἰο τεδεϊά, 

(Ἀοῖΐβ χυ. 16, βερί. δῃὰ Ο]658. 
ἼΑνο “ξιΡ εως, ἡ, (ἀνοίγω.) ἐδδ αοΐ 

οροηπΐηρ, ἘΡἂ. νἱ. 19, δῃὰ (]δ888. 
᾿Ανομία, ας, ἡ, (ἄνομος,) Ῥτορ. ἰαιυ- 

688. ἃ ΥἱΟ]αἰίοη. ΟΥ ΤΥΔΏΒρΤΟΒβιοι οὗ ἰανν, 
ΜΒΘΙΠ6Ρ δυμηδη οὗ ἀἰνίηθ: ἴῃ Ν. Τ', ΘΒ ΘΗ͂Υ 
1ῃ6 Ἰαίίου, 1) ῥτορ. 1 Φοδπ 1. 4, δηὰ 
ΟἸαβ8. 2) ὉΥ ἱπιρὶϊς. δηὰ ἔγτοτα (πὸ Ηθὃ. 
δίῃ, ἱπίγωϊίῳ, Μαῖι. χχὶϊ!. 28. χχίν. 12. 
Βοτ. ἱν. ἦ Ρίυτ, νἱ. 19, βῷρ. 8]. ; βαϊά 
οὔ ὩρΟΒΔΝΣ ἔτοτα [80 ΟἸδάδη αὶ ιἢ, 2 ΤῊ. 
ἱϊ. 7. 
"Ανομος, οὐ, ὃ, ἡ, κἀ]. (α, νόμος,) 

ἰαιυΐο85, ἱ. 6. τιοῖ μανίην, τ εὲ ἸτΩ Κηον- 
ἵπρ, ΟΥ δοϊκηον θάρίηρ ἃ ἰανν, ταοδηΐηρ ἴῃ 
Ν. Τ΄ 4 ἀϊνίηθ οὐ γουθαϊϑὰ Ἰανσ.0 [.. τοἱξᾷ- 
οι ἴαιυ, ἱ. 6. ποῖ βυ0)θοὶ (ο 186 ἰαν, 
ὨδΙοΪγ, οὗ Μοβεβ, 1 Οον. ἰχ. 2] : ἤθῆςε, 
οηξίϊο, ρασαη, Αοἰβ ἰϊ. 28, ἀηὰ Αροοι.---"]. 
Υ ᾿ρ]ϊο. δηὰ ἔτοτη ἴΠ9 δῦ. ἃ υἱοζαίον᾽' 

οὔ δε αἰοῖμα ἰαισ, δῇ ἰτορίουβ τἱ]οϊκ ἀ ρϑύβοῃ, 
Τίπι. 1. 9. 2 Ῥοί. ἰϊ. δ. α τιαϊογαοίον, ΜΚ. 

χυ. 28. ἴλι. χχὶὶ. 87. 2 ΤΉ. 11. 8, ὁ ἄνομος, 
οαυίν. ἰο ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτίας, νη 
Τοίογοηοθ ἴο [86 ἱπηρί οἱ Υ οὗἉ ἸΔο] ΙΓ. 

᾿Ανόμως, δάν. τοῤοιξ α αἀἱοΐηο ἴαυυ, Ἰ. 6. 
ποῖ δοίην δι] 6οῇ το 1, Εοπι. 1. 12, 
᾿Ανορθόω, ἴ. ὦσω, ἰο 86ὲ τρτγίρἠξ οΥ 

δγοΐ, ἰτᾶπ8. 1. ΡΤῸρΡ. 80. 1. ραβ8. ἀνωρθώ- 
θην, ἩἰΤ τηϊά. ἴοτεο, ἐο βϑίαπα οὀγθοῖ, ἴλι. 
ΧΙ. 18; α͵8ο τηϑίδρῃ. ἐο οοηῇγηι, οϑἑαδἰ βῆ, 
ΗΘὉ. χὶϊ. 12. δορί. ἀπὰ 6(]488.---ΠΠ1. ἐο τό- 
γε, γοδωϊία,, Αςῖβ χν. 16, δηὰ (885. 

᾿Ανόσιος, ου, ὃ, ἡ, δα]. ὁδὶ ὅσιος.) ὠπ- 
λοῖγ, ἐπιρίοι, τά ]688 οὗ ἀυίγ ἴο αοἀά 
ΟΥ̓ ηδῃ, ἷ ΤΊ. ἱ, 9. 2 ΤΊπι. 11]. 2, ἀπ ὰ (]888. 

᾿Ανοχὴ. ἢς, ἡ, (ἀνέχω,) ρτορ. α λοίά- 
ἐν τα ἀμ ἸῸΝ Τ᾿, ταεἴΔΡΒ. 56 
γοδίγαϊπέ, ζυγύοαγαποο, Βοτα. ἰ,. 4. 111. 26. 

28 ΑΝΤ 

᾿Ανταγωνίζομαι, ἴ. ίσομαι, ἕο δοη- 
ἑομαὰ εὐἱῆ, δἰτῖνο ἀραϊηϑδὶ ΔΏΥ ῬΘΥΣΟΙ ΟΣ 
τιαῖηρ ; {Π0 Ἰαιίος, ἴῃ Ηοῦ. χὶϊ. 4. 
᾿ἾΑντάλλαγμα, ατος, τὸ, (ἀντὶ, ἀλ- 

λάσσω.) απν ἰδὲ ὍΟΝ ἴῃ ψὸτ 
αποΐίλον, Μαῖῖ. χνὶ. 26. ΜΚ. νἱῖ}. 87. ἀντ. 
τῆς ψυχῆς. Α φῆγδδο ἀογίνοά ἔγοτα {8 
τοἀοιρίοη οὗ ἃ δἷδνα, ϑερί. δηὰ (858. 
᾿Ανταναπληρόω, ἴ. ὦσω, Ῥτορ. ἐο 

ἰδ ἐπδίοαά οὗἁ οὐ ἴῃ. [ὈΓῚ οὐ γϑέθγτι, ΟἹ]. 
ἱ. 24, ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν 
σ“λίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου, 
δῃά ἰαι. (]488. 
᾿Ανταποδίδωμι, ἴ. δώσω, ἕο σέσε 

δαοῖς αν ἰλῖπο ἰηβίοδά οὗὨ βοῃγηθι ίηρ 6]586 
τοοοϊνϑα, ἐο τόραν, γεχμΐξο, ἩὨεῖμοτ 1} ἔοι 
οοά, ἐο γοϊηιθμγ 86. γοισανά, ἴα. χῖν. 14. 

τη. χὶ. 85. 1 Τῆι. 11}. 9, δηὰ ϑ'ορῖ. :; οἵ 
2) ἴον οΥ]], ἐο αὐόηφο, Βουλ. χὶϊ. 19, 2 ΤῈ. 
'. 6. Ηοῦ. χ. 80, δηὰ ϑερί. 
᾽᾿Ανταπόδομα, ατος, τὸ, (ἀνταπο- 

δίδωμι.) τείτ διξίοη, Τ ὨΘΊΒΟΙ ἴοσ ροοά, ἴψυ. 
χὶν. 12. οὐ. ουἱ], Βομι. χὶ. 9, πὰ βορί, 
᾿Ανταπόδοσις, εως, ἡ, (ἀνταποδί- 

πέσαν γεοοηιρθη86, τοσατὰ, (0]. 11]. 24, πὰ 
Ῥί. 

᾿Ανταποκρίνομαι, 80Σ.}. Ρ888. ὧντ- 
εὐηξεκ μη μΩΕῚ ὙΠ} τά. δἰ τὶ, ΟΝ ἀπδιοεῦ 

ἔῃ. ἴο ψ ἀασαϊηϑὲ, σοπῖτ. ἢ ἀδξ, οἵ 
κι μι. χὶν. Ὁ. Ἄοιω. ἶχ. 20, δηὰ ϑ'ϑρί. 
᾿Αντεῖπον; δοτ. 2. δορὰ 848 δου. οἵ 

ἀντιλέγω, ἰο φαΐπβαν, οοπίγααϊοί, Ὁ} ἀαὶ. 
Ται. χχί. 15. ἃδβοὶ. ἴῃ Αοίϑ ἐν. 14. ϑϑορί. 
δηά Ο]688. 
᾿Αντέχω, ἀντὶ, ἔχω.) ἰτᾶη8. ἐο λοϊά 

αν ἰλίησ ἀσαϊΐπδέ Βοτὴ 6 δόμα ἢ ἴογεθ, δπὰ 
ἰῃΈΓ8Π8. ἐο γοϑὶϑί, 708. Αηϊ. ν. ὃ. 6. Μ|ά. 
ἀντέχομαι., ἴ. ἀνθέξομαι, 1) ἐο ἀοζά οπε- 
δε. 7αϑ8ὲ ὃν ΔῸΥ {πὶηρ ΟΥ Ῥδγβοῃ, ἔο οἷδαῦο 
ἐο ἰῖ, ὃ6 πλιγο νυ ἀμελεῖ ἐο ἴϊ, ἢ σοῃ. 
Μαῖϊ. νἱ. 24. Τα. χυὶ. 18. Τίϊ. 1. 9. 
Ηδηοο, ἔτοῃ μα δἀϊυποῖ, 2) ἐο ϑἐμαϊ- 
οὐϑίψ ἰαΐα σατε οὗὨ ΔᾺΥ οὐθ, 1 ΤῊ. ν. 14, 
ὦντ. τῶν ἀσθενῶν. 8ο Φοῦ χχχΊΪ. 24. 
ἀνθέξεται, τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς ϑάνατον. 
ΟοΡ. Αςἰβ χχ. 85. 

ἾΑντὶ, Ῥτορ. ὙἹῈ σθη. ; ῬΓΟΡ. βία ρ]ν, ἴπ 
8 ΠΟΟΘΑῚ, Β6Ώ86, ΟἹΔΥ ἀφαΐηϑί, ἵπ ῥγόβοῃοα οἵ 
45 ἤομῃι. 1]. χχὶ. 481, ἀντί τινος στῆναι. 
Ηδποο υδοὰ τηρίδρῃ. οἰἴποῦ ἷπ ἃ λοϑέίε 
Β6η86, ασαϊΐηϑί, ΟΥ ὉΥ ΨΑΥ οὗ οοπιραγίβοη, 
ὙΠ ΠΘΓΘ Ὁ ΠΏ Ρ}168 βοιιϑίἱηρ οὗὨ δαυΐνα]οπὶ 
ψΆ]06, δΔηἃ ἀθηοίεβ ϑμδεδέϊἑμῥίοη, ὀχολαπρφε, 
φεφωΐίαί, ἅς. 8.0 ἱπ Ν. Τὶ ἴὰ ἴδ υβοᾶ, 1. 
ΌΥ ΨΔΑΥ οὗἉ βυδδϑιἐ πίοι, ὦ: »ίαοο ΟΥ᾽ ἐγιβίοαά 
οἷ, Ταὶ. χὶ. 11, ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν. ἴα. ἦν.15. 
ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς. 1 ον. χὶ. 1δ., 85. 
ἱπι  γὴρ δυιοοοβδίοη, Μδι. ἴδ. 22, βασι- 
εν ἀντὶ ἐἠάμρηο ϑερῖ.  Ο1488. Ζοδη 
,. 160, χάριν ἀντὶ χάριτος, ὩΡΟῊ σγασε, 
τηοϑὶ δϑυηάδηϊ ἐὠπφοθα ἢ Ὁγ πάρι μ οχ- 
οἴδηρο, τοι ΐία], οὐ εαυϊνα]οηΐ, ἐπ οοπϑέάον- ᾿ 
αἴΐοπ ΟἵΣ Οἡ. ἀαοοοτι οΥ᾽, 858 καϊὰ 1) οὗἉ ρεῖος, 



ΑΝΤ 
Ὥν, Ἡδεῦὺ. χὶϊ. 16, ἀντὲ βρώσεως μιᾶς. 
ϑορί. δῃὰ 208. 2 οὗ ΡΘΥΒΟῚΒ [Ὁ ἢ οι, 
ΟΥ [ὉΓ ἴμ6 ΒΚ οἵ ψβοτω, ἿΣ της ἴ8 
ἄοῃο, ἐπ δελαζ οὐ, Μαιῖ. χνὶϊ. 27. χχ. 28. 
ΝΕ. χ. 45. ϑορῖι. (Εἀ. 6]. 1826. 8) οὗ 
τοι δυϊίου, 7ῶγ, Μαῖϊ. ν. 88, ὀφθαλμὸς 
ἀντὶ ὀφθαλμοῦ. Βοπι. χὶϊ. 17, κακὸν ἀντὶ 
κακοῦ. 1 Ῥοῖ. 1]. 9, ἀπά Ο]488. 4) οὗ 
Οδ.86, ΤΟΙ͂Ο, ΟΥ οσοδβίοπ, οα ἀροοωπέ οὐ, 

οἵ, Ηθν. χίὶϊ. 2, ἀντὶ χαράς. 
Ἐρὶι. ν. 81], ἀντὲ τούτου. ἴ.α. χὶ!. 8, ἀνθ᾽ 
ὧν, “ν ἘὈδτοίοτο.᾽ ΤΒουρὴ ἀνθ᾽ ὧν 18 σοπο- 
ΤΆ]Υ ἃ οδυβαίνο ἔοτηγ]α, ἔος ἀντὶ τούτου, 
ὅτι, "οὐ {{|8 δοσοιιηῖ, ΠΑΙΊΘΙΥ {μαὶ,᾽ ὃ6- 
ἐδυβθ (δῖ, ΟΥ 5ἰτρὶγ, ὄφοαμβο, Τμα. ἱ. 20. 
ΧΙΧ. 44. Αεἰδβ χίϊ. ὁ 2 ΤῊ. 11. 10. δορί. 
δηὰ Ο]α58. ἴῃ οοπιρ, ἀντὲ εἰχηΐῆεθ, 1) 
ΟΥΘΥ ἀραϊηδί, 886 ἀντιτάσσειν. 42) οοη- 
ἔγαγῳ ἴο, 88 ἀντιλέγειν. 8) γεοσίργοοίέῳ, 
88 ἀνταποδίδωμι. 4) ϑυῤδέϊδιέίοη, ἃ8 ἀν- 
τιβασιλεὺς, ἀνθύπατος. δ) 5ἰπιϊίαγιζ, 
88 ἀντίθεος, ἀντάξιος. 
᾿Αντιβάλλαω, ἔ. βαλῶ, ἈγορΡ. ἐο δαϑέ, 

ΟΥ ἑΐγοισ (88 ἃ Ὀ411) ἐπ οπδ᾽5 ἐμγΉ, οὐ ἴγοτη 
ΟἿ6 ἴο Δποῖδοῦ ; χη 68}. οὗἨὨ ΜΟΙΩ͂Β, ἐο σαδέ 
δαοκιυαγὰβΒ απ 7ογιυαγὰάδ, 48 ἀουδὶβ οὐ 
δυσυϊηθη 8, ἰῃ ΘΟΏΨΘΓΒΔΙΪΟΙ ΟΥ αἰδοιιββίοη, 
1. χχὶν. 17, τίνες οἱ λόγοι οὗτοι, οὃς ἀν- 
“ιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους: ὅὃο 2 Μδοο.. 
ΧΙ, 18, πρὸς ἑαυτὸν ἀντιβ. τὸ γεγονός. 

᾿Αντιδιατίθημι, ἔ,. στήσω, (ἀντὶ, 
διατίθημι.) ργορ. ἰῃ Αεἰβ ἐο δοὲ τ αἩ 
06 αφαΐϊηδέ Διο Ὦ ΟΣ, δηὰ τηΐϊὰ, ἀντιδιατί- 
θεμαι, ἰο 8εὲ αφαΐπϑέ ἈΠΟΙ ΑΓ, ἕο 
ὅδ ορροβεά ἴο Ὠΐτη, οἰ ΠΠῸ ἴῃ δοϊΐομ οὐ ἴῃ 
οΡἰπίοῃ, 88 2 Τίπι. ἰϊ. 25, Ὑθγο 866 Νοίδ. 

᾿Αντίδικος, ουὅ, ὁ, ἡ, (ἀντὶ, δίκη, 
Β.}1,}) απ αὐνογϑαγῳ ἵπ α ἰαιυ-ϑωΐξ ; ΟὨἰ ον, 
Βόονονοῦ, {π᾿ ρ] ΑΕΒ, Μαιί. ν. 26. [.ὰ. 
ΧΙ. δδ, ἀηὰ (1489. Ηθηοο ἱξ ἀθποίθβ σϑηθι. 
ΔῺΥ Οὐ ΘΥΒΑΥΝΨ ΟΥ ΘΉΘηι,, ἴλι. χΥἹ]. 8. ἀπὰ 
ἴῃ 1 Ῥοῖ. ν. ὅδ, 15. Δρρ]ἰοὰ το [6 Μουϊέ, τὴ 
τοδί Δάν Βα σΥ οὗ τηδῃ. 

᾿Αντίθεσις, εως, ἡ, (ἀντιτίθημι,) 
ορροδίξίοη, 1 Τίτα. νἱ. 20, ἀντιθέσεις (ορ- 
Ῥοδβίίο ορί πίομιβ, ΘΟΠ ΓΆΣΥ Ροβἰτ0η8,}) τῆς 
ψγευδωνύμου γνώσεως. 
᾿Αντικαθίστημι, ἔ. στήσω, Ῥτορ. 

Ζο 86ὲ ὁπ ασαΐμϑέ ὉΠΟΙΠΘΙ, ΟΥ ἔο ΟΡοϑβό 
μη. ἴ[Ιἢ Ν, Τ', ἴπ δου, 2. ἱπίγϑδῃβ, ἐο εοὐζλ- 
οἰωαπα, τεβίϑί, ἩοὉ. χὶϊ. 4. Απηάὰ 50 ὠντι- 
καθίστασθαι ἴη 2 ὅλῃ. χχὶ. ὅ. ΟὐἸ}]. 
᾿Αντικαλέω. ἴ. ἔσω. ἰο ἵπυΐϊΐδ ἐπ γὸ- 

ἐμγΉ ἰο απ οπέογίαϊηηηοηέ, ἴμι. χίν. 12. Χβη. 
Οουν. ὶ. 18. 
᾿Αντίκειμαι, ἔς κεισομαιν τον, ἴο 

δ6 ρίαοοά δὲί6 ἰο, ταΘιΔΡὮ. 0}- 
έο, Ἣ» αὐἰυθῦϑε ἴο, [011]. ὍΥ ἀεί. 

αὶ. ν. 17. 1 Τί. ;.10. ἥο ὁ ἀντικεί- 
μενος, “8 Δάνοσβδυυ, οἰ ΘΓ 8080], οὐ 1 
ἄαϊ. 1,υ. χῆϊ. 17. χχὶ. 15. 1 Οοσ, χνὶ. 9. 
ῬΆ]]. ἱ. 28. 2 Τιι. '). 4. } ΤΊτα. ν. 14. ϑερι. 
φηὰ ΟἸα88. 

29 ΑΝΤ 

᾿Αντικρὺ, αν. Τβοοῦε ἕο, ΟὔΟΥ̓Ἱ ἀφαΐηϑέ 
ἢ γοη. Αςίδ χχ. 16, δηά (]4β8. ᾿ 

᾿Αντιλαμβάνω, ἴ. λήψομαι, κεῖ. ο 
γερθῖυθ ἕπ γοίμγη. Τηῃ ΜΙά. ἐο ἑαζδ ἐο οπο- 
8, ΟΥ̓ΪΔΥ Βο]ὰ οὗ, οἰ γ ἴο βᾶνο ἤτομι 
[Δ ΠΠἸηρ,, οὐ ἴο Δρργορτίαίθ δῃ 4 ροβββββ, [0]], 
Ὀγ ψθῃ. [Ἶῃ Ν Το τε ἰδ ἀβεὰ [) οὗ (ηΐηρβ 
ἕο ἐαζδ ἰο ογ6᾽5 ρμοϑϑεδβίοη, 1 Τίπι. νἱ. 2, ο 
τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι, “ἴῃοΞ6 
ὝΠΟ ΔΘ ἴῃ ροβδβεββίοῃ οὐ ἴθ δεηθῆς [οἵ 
1Ποἷγ βουυὶς 6]. 2) οὗἩ ρϑιβοῃϑ, ἐο ἔα ἑπίο 
οπθ᾿8 Ῥγοίθδοίζοῃ, ργοίοοί, 

᾿Αντιλέγ ω, ἔ. ἔξω, ἐο βροαΐξ ασαΐηεί 
Εἰἴμ6ν 101]. Ὁγ ἀδι. Ξ 8080]. 1) "ὦ ΓΝ 
δα, οοπίγααϊοί, Αοἱϑ ΧΙ, 45. χχν, 19, 

. ἴῃ [χὰ. χχ. 27, [0]]. ὉΥ μὴ Ὑ ἢ ἰπῆη. 
ο ἄδην, ϑερί. δῃὰ Ο]αβ8. 2) ἰο ὀρροβε, 
αἴϑοδεγ, οοπίοπιπ, 1,α. ἰϊ. 84, 70] χίχ, 12. 
Εοπι. χ. 2]. Τίς. 1. 9. 1]. 9. 

᾿Αντέληψιεις, εως, ἡ, (ἀντιλαμβάνο- 
μαι) ΡῬΓΟΡ. δηὰ ἴῃ Ο]4888. λοίρ, αἱά ; δὰὶ ἴῃ 
Ν, Ἔ᾿ (ἀπά αἶδβὸ βοτηθίίμημθβ 'π 186 ϑθρί.) 
ὈΥ τηθΐοῃ, οὗἩἨ δρβίγαοϊς ἔῸγ ςοπογοῖθ, ὦ 
λεΐρον, τοϊέουον, 1 Οὐτ, χὶϊ. 28, ΒΌΡΡοβϑὰ 
ὈΥ βοτη6 ἴο ὃ6 δαυΐν. 1ο 6 διάκονος. Βυϊ 
8660 ΤΥ ποῖθ ἴῃ 7. 

᾿Αντιλογία, ας, ἡ, (ἀντιλέγω,) οοη- 
ἐγακτοίέοπι, σΘΏοΥ. 1) 88 βαϊα οἱ εἐγύίδ, Η Ὁ. 
ψ]Ϊ, 7. ΟΥ οὗ ἘΝ αἱ ἰαιο, ἨεΌ. νἱ. 16. 
Ἐχοά. χυἱ!, 16. 2) οἷ ορροϑίέοπ, οἰ ΠΟΥ ἴῃ 
Ὑ ΓΒ, ὈῪ σεργοαοἦ, Η6Ὁ. χὶϊ. 8. Μαιι. χχνί. 
60. χχνΐϊ!. 22, οἱ α].: οὐ. ἱπ ἀδβάβ, Ὁ 
γοδοϊϊίοη, 7. 11, ἀπὰ Ῥτοίδυφησ. 74ς. ν, 9. 
᾿Αντιλοιδορέω, ἢ. ήσω, ἰο γουΐΐα ἴῃ 

ἐωγη, 1 Ῥεῖ, 11, 28, Τιυοίδη, ὕοην. ἃ 40. 

᾿Αντίλυτρον, ου, τὸ, (ἀντὶ, λύτρον.) 
α γαηβοηῖ, Ῥτὶοθ οὗ γϑἀθιηριίΐίοῃ, 1 ΤΊμ). 1]. 
6, ἀντ. ὑπὲρ πάντων, νίίθτο ἰξ ἰδ ψ6}] 
Θχρ]αϊηθὰ ὃὉγ Ηδδγοῦ. ἀντίδοτον, ἰπρὶγ- 
ἴῃ [86 βυνβεϊαοπ, ἱπ ϑυβσγίηρσ, οὗ δπὸ- 
ὑπ6ῦ Ῥδγβοὴ ἰηβίοβδα οὔ {9 ΝΜ οη6. 3'δο 
2 Ὅον. γν. 2]. Τίι. ἢ. 14, 1 Ῥεῖ, ἱ. 18. 1ἰ 
ἄοε8 ποῖ οὔο. ἴῃ Ο].88., δαὶ ἀντιλυτρόω 
18 ἔουηά ἱῃ Αὐἱβίοι. 

᾿Αντιμετρέω, ἴ. ἥσω, ἰο πιοαϑέγα ομέ 
ἕη τοίη, 8080]. Μαίί, νἱῖ, 2, [μι, νἱ, 88, 
ὙΠΟΓΟ ἰΐ 18 Ρὰΐ τηοίδρἢ. ἔου γεφμίζο. 
᾿Αντιμισθία, ας, ἡ ( ντὶ, μισθὸς, 

γείγιδωξίοη, νι ΘΠ Γ᾽ ἴὸΥ χοοά, (τ δοοΉι 
2 ΟοΥ. νἱ. 18. οὐ ἔοσ ου]], (ρυπέος ηιθηξ, 
Βοαι. ἱ. 27, 068 ποῖ οὐὺ. 1ῃ (]488., δαὶ 
ἀντίέμισθος ἰΒβ ἔοι ἴῃ ΖΕ ΒΟ}. ϑαρρ!. 285. 
᾿Αντιπαρέρχομαι, ἔ. ελεύσομαι., 

ἕο »α88 αἰοη οπ ἴδ6 ορροβῖίίδ δια6 οἵ ΔῊ 
τηϊηρ (88 ἃ τοδά), δῃὰ 30 ἐο ΤΩ ὄν, 1,ι. Χ, 
81, 8ᾳ. Ὑ βά. χνυΐ, 10. Απίδο]. ἔξοδα, “.6- 
οὐὖϑ. νυἱΐ, 258, 
ἾΑντιπέραν, ἂν. (ἀντὶ, εὐ ει νὰ 
αἴηϑέ, ΟὮ : , 1. γι]. 26. 

ἐπὰ ΟΙἸ688. ἜΡΠΙΣ 
᾿Αντιπίπτω, ἴ. πεσοῦμαι, 1) γγϑῃ. 

ο Χκωϊΐ ἀραΐῃϑέ οὐ ροπ, ἀρ  Υἱηρ σἱοίθμοθ 
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δηὰ Βοβι]γ, Ῥοϊγθ. δὰ Ηάΐδη. 8.0 ουὖν ] κρίνομαι.) μη γεισηδά, γοαΐ, ἔγιιδ, Ῥλοτα. ΧΙ, 
ΡἤγαβΘ “ ἴο [8]] ἔοι] οὔ 8 υϑοά ὈοΙῺ ἴῃ ἃ 
Ὠδίαγαὶ δηά ἤρογ. βθηβο, οὗ Ὀεΐηρ ἴῃ ορρο- 
8. ΠΟΠ ἴο ΔΗΥ͂ Ο0Π6 ΟΥ [εἷ8 ἰν8 ; δηἀ 80 Αοἴβ 
Υἱ]. 61, τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντι- 
πίπτετε. 
᾿Αντιστρατεύομαι, ἴ. εύσομαι, 

τηϊά. ἀθρ. 1) ῥτορ. ἐο ἐθαά οἱ απ αγπιν 
αφαϊηϑὲ; 2) ταοῖ. ἐο δὲ ααυόγϑε ἴο, ἴο ΟρΡῬοϑ, 
Ὑ}| ἀδί. Εουλ. νἱὶ. 28, ἄντισ. τῷ νόμῳ 
τοῦ νοός μον. Ατἰβίαη. ΕΡ. 1]. ]. 
᾿Αντιτάσσω, ἔ. ἕξω, τοι. ἐο ταπφθ απ 

αΥ̓μιν ἕω δαξέίθ- αγταῦ ἀσαϊπϑί, ΟΥ ἴο Ορροβθ 
ΒΟΙΘ ῬΟΙΒΟῚΒ ἴο Οἴοιβ, Το. ἱν. δὅ : τι6- 
ἱδρῇ. ἐο ορροβο, ἃ8 08. Απηΐ. 111. 1. 2, τῷ 
βιαζομένῳ τῆς ἀνάγκης ἀντιτάξαι τὸ 
ἀνδρεῖον. 1ῃ Ν, Τ'΄ τηἱά. ἀντιτάσσομαι, 
παῖ, ἐο 86, οποϑοῖ ασαϊπϑί, ἰο τοεῖϑέ, ΟΡὈοϑε, 
Εἰμον ἢ ἀφῇ. οὐ αΌ8ο0]. Αςίβ χυῖὶ!. 6. 
Βοτα. χὶϊὶ, 2. 274. ἱν. 6. ν. 6. Ῥιον. ἐϊ, 84. 
Χοη. Μοαι. 111, ὅ, 4. 
᾿Αντίτυπος, ου, ὃ, ἡ, δα]. 110. “ οτταθὰ 

ΔΙΌΣ ἃ ἴΥῥΡ6 ΟΥ τῃη046] :᾿ ὮθηςΘ ὈΥ ἃ τηθίδρἢ. 
ἴἌΚϑὴ ἔγουα οοἰπίησ, οὐγγεβροπάεπέ ἵπ 7υγηι, 
δὲηιϊίαν ἰο. ὃ Ν ἤηυ5, ὠἀντίτυπα ἤθη, 
“ 5 ΠῚ] τηδ πη γβ.᾽ Ηδηοο ἴῃ Ν. Τὶ. ᾽ἰ ἀ6- 
ποῖθβ (Ἀφ ΓΘΘΘὈ]Υ ἰο {86 Δα δον] βρτιβοα- 
᾿ς Ν ἘοΝ ποῦν: τὸ αντίτυπον, υϑοὰ 
Βι1 080. τυλιοῦ, σοΥ̓Τοϑροπαβ ἰοὸ α ἕψρε, 
απ απέϊψρο, ΗὉ. ἰχ. 24. 1 Ῥοί, ᾿ἱ. 21, ἀπά 
ἴῃ (86 ΘΑΡΪΎ ΕἌΓΠ ΘΒ. 

᾿Αντίχριστος, ου, ὃ, απ 
Οἰγῖδί, '. δ. ΔῊ ὁη6 10 ἀθηΐθβ 
ῖ8 (Π6 Μοϑβίαῃ, δπᾶὰ μαὶ {πὸ Μοββίδἢ ἰβ 
(Ο1Ὼ6 ἰπ [6 ἤθδβῃ, 1 Φόμη ἰϊ. 18, 22. ἶν. 8. 
2 Φοβῃ 7. 
᾿Αντλέω, ἢ, ἥήσω, (ἄντλος, ἃ 5108 

ΡυμΡ,) ἕο ἄγαισ γογίΐ, ἴτοτιλ ἃ γθ8861] (ὉΥ 
ΠΘΔΠ8 Οὗ ΒΟΠῚ6 τηδο ἶη6 ἴῸΣ {Π8ὶ ΡυΓΡΟΒΘῚ) 
Ὑγαίο, 6. ΟΥ ΟΥΠΟΙ ἸΙΔΌΟΥΙΒ, Οἱ ΠΡ ἴγδῃΒ. 
ΟΥ 8080]. Φοῖπ ἷϊ. 8, 9. ἱν. 7, 15. ὅϑορί. 
8δηα Χρη. ΑΕὔο. νἱϊ. 4. 
ἼἌντλημα, ατος, τὸ, Ῥτορ. τυλαΐ 8 

ἄἀγαιση ἐρ; Ὁὰῖ ἴῃ Ν, Τ΄. ἰῃδὺ νθβ86] ἴῃ 
ψΠΙΟἢ [ῃ6 ναῖον ἀγᾶσσα ὉΡ 18 οοπίαϊηθά, 
α διροϊοξ, ΨΦομη ἰν. 1]. 

᾿Αντοφθαλμέω, ἔ, ήσω, ἕο ἰοοῖξ αἱ 
ἐπ ἐδ Ἴιοο, ἰο ὕοο, Βατπδὺ. Ερἰβὲ. ο. δ, 
δηὰ ΟἸγγβοϑῖ. ἴῃ Ν, Τ΄. υδοὰ τηθίαρῃ. οὗ 
ἃ 810, ἐο 7ᾶε, ἱ. 6. ὑδαῦ ᾿ αγαϊηϑέ, γοβῖδέ, 
τὴ6 ψἱὶπά, Αοἰβ χχυῖϊ. 15. ὙΝ 84. χίὶϊ. 14. 
ΡοΪ. ΧΧΥΙΙ. 17, 18, μὴ δύνασθαι ἀντ. τοῖς 
χρήμασιν. 

"Αννδρος, ου, ὁ, ἡ, 'ἄ]. (α, ὕδωρ.) ἃ 
(Πἰ ἐοαίογίοι.) Μά, χὴν 48: ηξο, “Ν᾽ 
τ ὐεθοι τόποι, δαγγοη, αδθογί. 8.66 18. 
ΧΙ. 19. Ηοβ. 1. 8. 2 Μαοο. ἱ. 19. Τῃ 
2 Ῥεῖ. ᾿ϊ. 17, πηγαὶ ἄνυδροι, ἀαπὰ 7. 12, 
τεθν τεν ἄνυδ. ἃτὸ ἢρ. 58414 οὗἉ βρβεϊουβ 
ϑθαάτπσοῦβ, 88 Ὀοϑίηρ Πκ6 [Πο86 ἔοιηίαί 8 ΟΓ 
οἰου 8. ψϊοἢ ργοπιῖϑο τγδίογ, δας ἀδοοῖνο 
1ῃρ86 ὙἘ0 ΓΕΪῪ ἀροὴ ἰΒθιη, 
᾿Ανυπόκριτος, ου, ὁ, ἡ, τἀ]. (α, ὑπό- 

50 
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9. 2 Οον. νἱ. 6. 1 Τίπι. 1. ὅ. ζ4. 111. 17. 
1 Ῥεῖ. ;. 22, ὙΥ]βά. ν. 18. 
᾿Αννυπότακτος, ου, ὃ, ἧ, ν (α, ὑπο- 

τάσσω,.) πηϑιδ)οοίεα, Ἰ. οὗ ἰῃΐηρμβ, ποί 
πιαάε ἀν μὰ ἡ ΟΣ ρὲ ὉπΠάοΥ οπθ᾽8 οοπίγουϊ, 
ΗΘ. 1ϊ. δ.---Π. οὗ ΡΕΙΒοΠΒ, ποέ ἢ 
ΟΓ ποῖ ἴο ὃ Βιδ]οείοά, τοῦ ,. ΤΊ. 
1. 9. Τίς. 1. 6, 10. 

ἼΑνω, ἂν. ὦ οΥ αὖουθ, ἀουιοίϊην, 1. 
ΡΙδοο εὐἦθγο, Αὐοἰβ ἰ,. 19, ον. ν. ὃ, ἐν 
τῷ οὐρανῷ ἄνω. Ἡραοο ὁ, ἡ, τὸ ἄνω 88 
Δ). εὐλαξ ἐδ αδοῦε βου όλρα ἴο Ποδυ θη), 
δη4 {πογεΐοτο ἤθαύθηγ. δο τὰ ἄνω, [8 
τηΐηρθ οὐ μοάνθη, Φοῖῃ υἱῖϊ. 28. σοτῃρ. 
ἡ, 18, 31. νἱ. 88: πὸ ἰὰ ἰὴ6 δοῆὴβο ἦδα- 
φοπῖψ ἐλέπρθ, Οο]. 1}|..1. 2. 6]. ἱν. 26, ἡ 
ἄνω ἹἹερουσαλήμ. ῬὨΪ]. .). 14, ἡ ἄνω 
κλῆσις, οᾳυῖΐν. ἰο ἐπουράνιος ἴῃ ΗΘΌ. 1.1. 
δορί. δηὰ Ο]885.---Ἴ1, τηοοη ἴο ἃ ΒίρσηοΣ 
Ϊαοο, μὠρισαγάσ9, Φοῃπι χὶ. 41. ΗϑΌὉ. χὶϊ. 15. 
νῇ. δηά ΟΪαδββ. Ζ2οδη ἰϊ. 7, ἕως ἄνω, ἐὸ 

ἐδ υϑγν ἰορ. ὅϑερῖ. ἴῃ 2 ΟἿ γ. χχνὶ. 8. 

᾿Ανώγεον, ον, τὸ, βᾶτηθ ἃ8 ἀνάγαιον, 
Ὑ]Οἢ 566. 
Ἄνωθεν, κἄν. ἰάνος 

)οπι αδουο, Μαῖϊ. χχυ]ϊ. 681. ΜΙκ. χν. 88. 
Φοδη χῖχ. 28, δηά (]458β. Ἠδηςθ βαἰὰ οἵ 
ὙΠ δΙΘνΟΡ 18 ἴγοιη Ὠδᾶνθῃ: δῃη Ὀδοδιβο 
αοἀ ἀνε}}18 ἰπ ιδᾶνθῃ, 1ξ τηϑᾶὴβ “)οπι 
Οοα, οΥ ἐπ α αἰσΐὶπο πιαπηοῦ, Φοἢπ ἢ. 8]. 
χῖχ. 11]. 24. 1. 17. ἢ]. 17, (ἡ ἄνωθεν σο- 
φία, " Ἰδανθην υϊβάουῃ,. ϑδρι. δπὰ (]855. 
-- Π᾿ οἵ ἄπιθ, ,) τι ἐλ ̓ ς ἷ. 6. [86 ὙΘΙῪ 
Ὀδρϊπηΐηρ, μὰ. 1. 8. Αςἰβ χΧχγυΐ. δ, ἀπά 
ΟἸ488. Οἡ (ἢ βθη86 οὗ ἄνωθεν ἱπ Φοἢη 
Ν. ὃ, 7, γεννηθῆναι ἄνωθεν, ἀπὰ (18]. ἐν. 
9, 866 ΤῊΥ ὨοΐαΕ. 
᾿Ανωτερικὸς, ἡ, ὁν, 8(]. Ὡῴ»εγ, 

ἄρον, Αοῖϑ χῖχ. 1, ἀ. μέρη, “Ἰη]δηὰ ρματγίβ.᾽ 
᾿Ανώτερος, α, ον, δα]. λίγον, υϑεοὰ ἴῃ 

προαῖ. 88 [6 σοτηραῦ. οὗ ἄνω, 1μι. χῖν. 10, 
ο α ἀΐσλον ρίαοο, ΗδΘΌ. χ. 8, ἀν. λέγων, 
αὔουδ, ἰ. 6. “ἷπ (86 ἔοσαος ραγὶ οὗ ἰδς 
φιοίδεοῃ.᾽ 
᾿Ανωφελὴς, ἕος, ὃ, ἡ, μα. (α, ὠφε- 

λέω.) 1) ειϑοῖ688, ὠπρτοϊέαδίο, ἨςὉ. νἱϊ. 
18, τὸ ἀνωφελὲς, “ 86] 688} 688.᾽ ϑιορῖ. δοὰ 
ΟἸ,488. 2) ΌΥ ἰτηρὶ. ἑηγωγίοιδ, ΤΙ. 11. 9, 
β8ἰα οἵ μάχαι νομικαὶ, δηἀ δΒο Ῥτον. Χαυ]. 
ὃ, ὑετὸς αν. Τῆας. νἱ. 88. Ρ]αῖο, ». 8384. 

᾿Αξτνη, ης, ἡ, (ἄγνυμι, ἱπῇ. ἄξαι,) απ 
αχο, Μαῖι. ᾿1, 10, [μι. 1]. 98. δερί. δηὰ 
ΟἸ΄α88. 

Αξίιος, ία, τιον, Δα]. τοογίῳ, Ἰϊϊ, “᾿τῆαὶ 
ἄγαν ἴῃ 6 ὈΔΙΔΠΟΘ.᾽ ἀπ τα κΚοβ 116 508165 
νοὶ ἄοντι. Ηθηοδ βαϊά τηϑίδρῃ. 1. οἵ 
ἐφμαΐ τυογέδ οΥ υαΐμο, ἱ. 6. ΜΟΥΤΩΥ οὗἩ Βαϊ 
φοπηραγοὰ ψἱτ,᾽ Βουμ. νἱϊ!. 18, οὐκ ἄξια τὰ 
παθήματα, το. 80 ϑερί. ἀηὰ (]888.---1]. 
βοηθν. τσογίδῳ, 1. 6. ὁ ἀαβουνυϊηρ οὗ ὙΒθῖ μοῦ 
οἵ γοοά, οὗ 6ν]}} ; 1) οὗἉ φοοά, 4050]. ἀπὰ οἵ 
ῬΘΙΒΟῈ8 τοογίδῳ οὗ, ἱ, 6. οὗ θεπεοῆϊ, Μαΐέ, σ. 

Ι. οἵ ρ]αςο, 



ΑΞῚΙ 
11. ἴχι. νἱῖ. 4. Κδν. 11. 4. [01]. ὉΥ ρθη. οὗ 
εἰΐηρ, Μαῖι. χ. 10, ἃ οι. 2) οὗ ἐσεί, " ἀ6- 
βουνηηρ οὗ, εἰ 6 Γ δῦθοϊ. Εον. χυΐ. 6, οὐ [0]]. 
ὈγΥ ζοηῆ. πληγῶν, ἴλι. χὶ!. 48. ϑανάτου, 
Ἐοτω. 1. 82, ἃς οὔνϊ.---ἼἼὖῷἨ. ὉΥ ἴπρ}]. φμίξαδίο, 
ΟΓ οοΥτοϑροπαΐτησ ἴἰο, λιὴ σου. 88 καρποὺς 
ἀξίους τῆς μετανοίας, Μαῖι. 111. 8. Τλι. 11}. 
8, εἰ 41. Ηδποο ἀξιόν ἐστι, ἐξ 6 διεξέαδῖα, 
τ Ἢ ΣΓΟΡσν, 1 Οοε. 'χνὶ. 4. 2 ΤῊ. 1. 8, δπὰ 

Ἦ ξιόω, ἴ. ὦσω, (ἄξιος.) ἐο ἀσοοιπὲ αϑ 
αἀεεογυίησ, οὐ τυογέλν οἵ δὴν τὨϊηρ, 1} ῥτορ. 
δηᾶ ζοηθγ. ὙΠ 866. οὗ ρετβοη, δηὰ ρθη. οὗ 
τοΐηρ, 2 ΤᾺ. 1. 1]. 1 Τίμα. ν. 17. Ἠδῦ. 111. 
ὃ. χ. 29, δηὰ Ο]488. 2) βρβο. ἐδ γεσαγὰ α 
ϑεαδίο, λίπ φοοά, Αοὶδ χν. 88, απὰ Ο]688. 

᾿Αξίως, κἂν. ϑυϊξαδίῳ, δεροπιίποἷν, Ν 1} 
οἢ. ἔοπι. χνὶ. 2. Ερἢ. ἰν. 1. ῬῺ]]. ἱ. 27. 
ΤΆ. 11. 12, δηὰ Ο]δβ8. 

81 

δεύω ΤῸΡ. ὠμηὲπμϑίγμοίρα, Χοη, οι. ἰν. 
1. 4. .Σ : : 
ΒΟΠΒ, 85 ϑορῖ, δῃὰ .108., δπᾶὰ οὗ (Πΐη 
")οϊιῆ, 2 ΤΊ. 11. 28, ἀ. ζητήσεις. 

ΑΠΑ 

6π6ο6, ἐσηπογαημέ, δα] οί οὗ ῥΡδγ- 

ΡΙυΐ. νἱ. 148, ὃ, ἀπαίδευτοι διαθέσεις. 
᾿Απαίρω, ἔ. αρῶ, Ῥτορ. ἰγαηβ. ἐο ἐαζε 

αἰσαν, τόπιουο, Ἡᾳοῖ. νυἱῖ!. δ7 ; ἰπίσδηβ. ἔο 
ἀδραγέ, ϑερῖ. οἴθη, δηὰ Ο]888. 

Ὧ Ν. Ἐοοοι ΟὨΪΥ͂ ἦπ 807. 1. Ρ888. ἀπτρ- 
θην, ἐο δὲ ἑαζεπ αὐὐαν, Μαῖι. τσ. 156. Μ 
τ. 20. [μὰ. ν. 88. 
᾿Απαιτέω, ἴ. ήσω, ἐο αἀδπιαπα δαοῖ 

ἔγτοτῃ ΔΩΥ͂ Οἢ6, ἕο ἀξ χοϑ αὖ ἢΪ8 ἢδῃ 48, ἰγ8η8. 
ἢ ἀπό τινος, ἴ,α. νἱ. 80. χὶ!. 20, τὴν 
ψυχήν σον ἀπαιτοῦσιν ἀπό σου. 

᾽ἾἂἌπαλγ έω, ἔ. ἥσω, ἴῃ ΟἸ458. ο στγίοῦε 
οἱ, ἷἱ. 6. ἐο οὐα86 ὕγοπι στγίουίπσ, ΤΈυο. 1]. 

1η Ν. Τ΄. ἐο οϑαϑὲ ἰο γδοί, νἘΘῖμΠοΥ 
στο, βδιηθ, οὐ οἴ δὺ βαββίοῃβ, ἔο δὲ τῆ- 

᾿Αόρᾶτος, ου, ὁ, ἡ, 54]. (α, ὁράῶν δοίης, 65Ρ. ὙΠ Ποὺ 5686 οὗὨ Βῆδτωο, ἘΡῆ. 
. [ἰν. 19. μΉ 86 6Ή, οΥἩ ἐδαέ φαπποΐ δὰ ϑθοη, Βοτη. 1. 

Οὐ. 1. 15, 58ᾳ. 1 Τίμι. 1, 17. Ηοῦ. χὶ. 27. 
δορί. δά Ο]δ88. 
᾿Απαγγέλλω, (ὦ ελῶ, 4ογ. 1]. 

ἀπήγγειλα, δοῖ. 2. ρ488. ἀπηγγέλην,) 
νὴ αδῖ. οὗἁὨ ῥΡδγβ. δῃὰ 866. οὗ τΐηρ, ΟΥ 
“περὶ “ιλῃ σοῃ. οΥ ὅτι, πῶς, ὅτα. οΥ Ἰηῆη. 
1. ἐο ὄγίπρ ιυογὰ, οοπῦον ἐπέοιϊψοποο ἴο ΔῸΥ 
ΡΕΙΒΟΙ, 77: ΔΏΥ Ῥεβοη οὕ ρἴδςθ, σόποοτη- 
ἸῺ ΒΗΥ͂ ΡΟΙΒΟῺ ΟΥ (Ὠϊηρ. 1) ἐο τοϊαίε, ἐοϊΐ, 
ὙΠδὶ ἢδ8 Ὠαρρθηθά, ν}}}} ἀαΐ, οὗὨ Ρ6Γβ.. οὗ 
εἰς Δῃηά δοο, Μαιί. νἱ]. 88, ἃ οἵϊ. 2) ἐο 
φιαΐο ἔποιῦπ, ἀπποιηοῦ νηϊναῖ ἷἰΒ ἄοη6, ΟΥ̓ ἴο 
Ὅο ἄοηῃο, Μαίϊ. χὶΐὶ. 18. 1... χν]. 87, δι οὗν. 
Ἡοὔ. 1.12, ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς 
ἀδελφοῖς μου.---11. ἐο ὀγίμῃ δαοῖξ τοογὰ 
7 οι Υ Οη6, ἕο γεροτγί, ἴο]]. ὉΥ ἀδΐί, οὗ 
ΡοΓ5. ἡ οσ σἱμοιζ ἃοο, οὗὨ {πϊηρ, Ναί, 
1. 8. χὶ. 4. ἴ,υ. νἱῖ. 22. χὶν. 2], Αοίϑ νυ. 
22. ϑερῖ. δῃά ΟἸ888. 

᾿᾽Απαγχω, ἔ. άγξω, ἰο ξἰγαηρία; Ὀπῖὶ 
σοηοῦ, ἃ8 ἴῃ Ν. Τὶ οἷἀ. ὠπάγχομαι, ἴο 
δέγαπσίθ οποϑοὶ πδτηοὶγ, ἐ ΔΏΡΙΠβ, ἕο 
λαπῷ οπεβο Μαῖϊ. χχνι. ὅ. ϑορί. δηὰ 
ΟἾδβ9. Οἡ Ασίβὶ. 18, 866 τὴγ Νοίῖβ. 
᾿Απάγω, ἔ. ξω, εοτ. 2. ἀπήγαγον, 

ΘΟΓ. 1. ρ485. ἀπήχθην, ο ἰδαά οΥ οοπαπμοΐ 
αἰοαψ, 1) χοῆοῦ. ἴμλι. χὶδ, 15. [0}1. ὉῪ 
πρὸς, Αοἰϑ χχὶϊ!. 17. ϑερὶ. ἀπὰ (1458. [Ι͂ὴ 
Ν. Τ΄ βεαϊά οἰ ον ἴῃ ἃ ᾿ἀ οἶα] Β6ηΒ6, ἕο 
ἔδαά αἰῦαν οΥ ὑγῖηρ, ἱ. 6. Εἰ πον Ὀεΐογο 8 
}υάρσε, οὐ ἴο ρῥτγίβοῃ, Μαίῖ. χχνὶ. ὅ7. ΜΚ. 
χῖν. 44, δ8. χν. 16, α]., οὐ ἴο ρυπίβῃτηβηΐ, 
Μαῖι. χχνί!. 81. Τἴλι. χχὶ. 26. Ζολη χίχ. 
106. Ηδηςθ 8080]. ἀπαχθῆναι, ἰο ὅδ ἰοά 
Ω ἴο ἀδαῖ, Αοἰδ χὶὶ. 19, ἀῃὰ ϑδρί. 2) 
πδοὰ οἷα ΨΥ ὙΠ ]Οἢ ἰσαάϑ (ὶ. 6. ῬοΪη8 ΟΣ 
1648) ἴο, [01]. ὈγῪ εἰς, Μαῖΐῖ. νἱ]. 18, 84. 
206. Απί. ἱν. 6, 10, ἀπ. εἰς μετάνοιαν. 
8) τοἱά. ἀπάγομαι, Ἰϊϊ. ἐο ἑαΐδ οποϑείγ ο}, 

᾿ο 00 αἰσαΐ, α'δοὸ τηοίδρῃ. ἐο σὸ αδίγανψ, δ 
μοοὰ ἰο ευἱΐ, 1 ΟοΥ. χὶ!, 2, ἀπ. πρὸς τὰ 

εἴδωλα τὰ ἄφωνα. 
᾽᾿Απαίδεντον, ου, ὃ, ἡ, Δα). (α, παι- 

..} 

᾿Απαλλάσσω, ἔ. ἀξω, ἰο γοπιοῖα 
οπι, ἰταῃ8. [0]]. ὉΥ τί, ἀπὸ τινος, Ο]888. 
απὰ ϑερί. Ηδηςο, ἰῃ Ν. Τ. 1) τηϊά. 
ἀπαλλάσσομαι, ἐο τόπιοῦε οπο50} 7 77Ὸπι, ἰο 
ἀοραγί, ἰραῦο, ἢ ὠπὸ, Αεἰδ χὶχ. 12. 
δορί. δπὰ (1886. 2) ρϑ88. ὈΥ ἵπηρ]. ἐο δὲ 
86 7786, οὐ αἐδηιέβδοα, ἴ,υ. χὶϊ. δ8, ἀπηλ- 
λάχθαι ἀπὸ αὐτοῦ, ἰο δδ ἰδὲ φο, ἱ. 6. ὉΥ͂ 
ΒΟΙῚΘ τον Δ) υδίτηοηΐ οὗἩ ("6 ἀεπιδηὰ : 
ταϑίδρῃ. ἐὸ ἐδογαΐα ὕγοπι; Ἡδοῦ. ἰΪ. 1δ, ἴῃ 
δοῖ, ἐο 7786 ὕἤγοπι ὕϑατ; 80 ἴῃ ΟἼ]8489. 88 
[9 ρῆγαβθ, απαλλαγῆναι νόσου, ἀπὰ ἀπ. 
ἀπὸ δουλοσύνης. 

᾿Απαλλοτριόω, ἔ. ώσω, ἰο δεΐγαησο, 
αἰΐοπαΐδ ; Ρ888. ἐο ὅ6 ὁϑγαηφεά, οὐ αἰϊοπαίοά, 
ἔγοτωῃ ΔΩΥ οὔθ, δἱἴμον [0]]. Ὁγ σεπ. ἘΡΆ. ἰϊ. 
12. ἐν. 18, οὐ. 8060]. 6}. 1. οἷ. ϑερῖ., 27.08., 
Ῥο].. ἀπά Ὠϊοά. 8ϊ[ο. 

ΤῸΡ. ψίοϊαΐησ ἰο 
: ΡΝ οὗ 

᾿Απαλὸς, ἡ, ὁν, δα]. 
ἐδλδ ἰοωοῖ, Ὀὰϊ ζΘΏΘΥ. 80 
1π6 γουπρ βιοοῖ οὔ ἴγεο, Μαῖϊ. χχίν. 82. 
ΜΚ. χῆ!. 28, 80 [μον΄ ἰϊ. 14, Α4ᾳ. ἁπαλὰ 
λάχανα. 
Ἄπαντάω, ἴ. ήσω οΥ ήσομαι, ΤῸΡ. 

ἐο πιϑοξ ὕγοηι ΠΡΟδες αἰγοοίίοηϑ, ἐο γαϊ τα 
εὐἱξῆ, πιοοέ ευὐῇ, [01]. Ὁγ ἀαϊ, Μαῖϊ. χχνυ]. 
9. ΜΚ. ν. 2. Φοδη ἰν. δ], 4]. ϑερί. δπὰ 
ΟἸαδ8. ϑιαϊὰ οὗ ἃ Βοϑιῖ]δ σϑησουηΐοσ, [,0.ὄ 
χὶν. 81]. 4180 ἰη ΨΔυά, νἱῖϊ, 2]. 2 ϑίδυω. ἱ, 15. 

᾿Απάντησις, εως, ἡ, (ἀὡπαντάω,) α 
ηιδοίϊηρ ΟΥ̓ Τοποομηΐοῦ,, ϑορί. οἴξοθη διὰ ἰαΐ, 
ΟἸαββ. [πῃ Ν. Ἴ. οος. οπἷν ἰπ (μῸ ρῇγαβθ 
εἰς ἀπάντησιν, ρμιιξ ὉγΥ Η6Ὁ. ἔον 186 ἰηῆῃ, 
ἀπαντᾷν, ἴο τηθεὲ ιυϊϊ, [01], Ὁγ χει. Μαῖίϊ. 
χχν. 1, 6. 1 ΤᾺ, ἵν. 17; ὉῚΥ ἀαί, Αεῖἴβ 
ΧΧΥΪΙ, 1δ, 

“Απαξ, αἂν. 1) ῥγορ. οποὶ, 2 Οοσ. χὶ. 
2ὅ. ΗἨδοῦ. ἰχ. 7, ἃ]. βορί. ὅς Ο]488. 80 
ἅπαξ καὶ δὶς, ΟΠ08 αραΐῃ, ἰ. 6. ΒΟΥΘΙᾺΙ 
{ἰπ)68, ῬῺὨ1]. ἱν. 16. 1 ΤΊν. 11. 18, ἃ δορί. 
2) τηβίδρῃ. οποϑ γον αἰ, ἨεὉ. νἱ. 4. ἰχ. 27. 
Χ, 2. Ζοβορὶ. δὲ ἘΈρεν 

σ 



ΑΠΑ 
᾿Απαράβατος, ου, ὃ, ἡ, δά]. (α, πα- 
ραβαίνω,) υρὰ ἴῃ Ἰαῖον ΟἼα58, δἰ ἐμοῦ δεῖ. 
κοΐ Ὠαβδίῃς ΟΌΕ, οΤ ἈΓΑΠΒΡΤΟΒΘΙ Πρ ἃ ]ανν, 
Ψόθθρι. Αηξ, Χνΐ!, 8, 2 - ΟΥ Ρ8838. ποέ υἱο- 
Ἰαιοα ἵ 6. ἑπυϊοίαξε, 88 καϊὰ οἵ 4 ]1αψ. [1η 
Ν, Τ. καϊὰ οὗ ΘΟ τοι τε μοοά, ΗΘ8. νἱΐ. 
24, 88 δοίης ποέ ἐγαπρίδηέ, οἵ ῬΑΒϑΙ Ωρ ἴο ἃ 
ΒιΟσΘβδοῦ, Ὀὰΐ ρογρείιαὶ, 
᾿Απαρασκεύαστος, ου, ὁ, ἡ, δἂ). 

(α, παρασκενάζω,) ὠπργεραγοά, 2 Οὐ. 
χ, 4, ὅς ΟἸ888. ᾿ 
᾿Απαρνέομαι, ξἔ, ἥσομαι, ἄδροη. 

((πουρὰ τὰ. ἤγει ξαξ, ράβθ. ἀπαρνηθή- 
σομαι οὐδ. ἰῃ ἃ ΤΠ 
ΡΙῸΡ. ἐο ἄδην, 0], Ὁγ ἱπῆπ. 1μι. χχὶϊ. 84, 
πρὶν ἢ τρὶς ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι με. Ηο- 
τοά. ὙἹῖϊ. 69, Ηθῃοο τηθίδρῃ. οὗ ρϑυβοῃβ, ἕο 
αἰἴδοιση. 1) 88 βαϊὰ οὗ ΟΠ τῖϑὲ δηὰ ἢϊ8 σβ]ΐ- 
ἴοῃ, Μαιί, χχνυί, 84, 85, 76. ΜΚ. χίν. 30. ] ὅτ 
ὁδη ΧΙ! 88, αἱ. ; 2) οἵ ρούβοπηβ ἀἰβοχηϑδὰ 

Ὀγ ΟἸτὶβὲ, [μ. χὶὶ. 9. βϑρί. ἄς Ο]488. 8) 09]]. 
ΌΥ ἑαυτὸν, ἔο ἄδην απᾶὰὶ γϑηῃοιρηοο ἰγξ 4}} 

ΒΟΠΑΪ ἰη θΓοδίβ οὗ ὁῃμδἶΒ ον, Μαῖι, χνὶ. 
δὰ ΜΙ. Ὑ}}}. 84. 1,ὰ. ἰχ. 28. 

᾿Απαρ τὶ, βοπιοιπηοβ ρυϊπίθα ἐπ’ ἄρτι, 
Δάν. οὗ ὅτηδ, “)πς ἐλὲβ ἐΐπισ, 1) λοηοοζογίδ, 
λογθαγίογ, Μαῖὶ. χχὶϊ. 89, Ζοῆη 1. δῦ. 2) 
ἈΘΑΣῚΥ οααΐν, (ο ἄρτι, Βαϊ ΒίΓοΉροτ, αὐ ἐλ 
ὕογῳ ἐέπιο, εὐθπ ποῖῦ, ΦοΒη χὶϊ. 19. χὶν. 7. 
ΚοΥ, χίν. 18. Ασίβϑιορᾷ. Ρ]αι. 8388, 
᾿Απαρτισμὸς, οὔ, ὁ (ἀπαρτίζω, ἴο 

Ἑοοπρ]οία6,) οοη!ρίοίϊοη, [ἀι. χίν. 28, πρὸς 
ἀπαρτισμὸν, ζὺγ οοπιρίοίίοη, ἱ. 6. οὗ 1ῃ6 
θυϊ]άϊηρ. Πίοη. ΗΔ]. 
᾿Απαρχὴ, ἥἢς, ἡ, (ἀπάρ μαι, ἴο 

24. ἤχει- μρ τι βδουῆςθ, 2 " ΤΟΏ. "Σ 
.) Ῥτορ. απ οδὝγίηρ οὗ 3 γϑι-)7ωΐέθ ; τῃδη 

Δἢ ἀπσαιὰ ζθηοΓ. ὯΝ, Τ᾿ Ῥγορ. ἐλ6 Ξγοί- 
“ιωϊ οἵ ΔῊῺγ (πΐηρ, πο Ἰγοτο 18118}} ν 
ζοηβθοταίρά ἰο αοά : δῃὰ ἤθῃόθ, 1. 88 βαϊα 
οὗ {πῖπρβ, ἐλ6 Πγϑέ ραγί, οὐ δαγηοβὶ οὗ δὴ 
μην, ἔοι. χὶ. 16, ἀπαρχὴ εεὶ]. φυρά- 
ματος, τηθδηΐηρ, “ [86 τϑέ ρογίίοη,᾽ ἰδῖκθὴ 
ουΐ οὗἨ {Π6 τηλ88, βαϊὰ τηθίαρῃ. οὔ (ἢ 
Το νῖβι Ῥαίσίαγοβ. 1η οτη, νὴ]. 23, τὴν 
ἀπαρχὴν τοῦ Πνεύματος 15 υβοὰ ἔξ. ἴο 
ἀοποία (6 ἢγβί ρἱβίβ οὔ [86 Ηοὶν ϑρίτγιξ, 
Οοηδίἀθγοὰ 88 [ἢ6 δαγηδβὶ δηὰ ρίθαρθ οὗ 
8.}}} ΠΡΉΟΥ ρἰξίβ ΠΘγοαιογ.--- 1. οὗ Ροῖ- 
ΒΟΏΒ, γϑέ ὑπ ἐΐηιθ, ἃ8. ἴο 8ῊΥ τὨΐπρ, 1. 6. 
ἔλ6 ιγϑὲ οὔ σψοπὶ δὴν {Ὠΐπρ ἸΩΔΥ Ὅ6 ῥγο- 
ἀϊοαιοά, ἃ "ιγείίἑησ, Βοτη. χνὶ. δ, ὅς ἐστιν 
ἀπαρχὴ τῆς ᾿Ασίας εἰς Χριστὸν, “1ὴ0 
ἤτϑυ σἢο δια Ὀγδοθὰ τη ΟΒρ6].᾽ 1 Οοτ. χυ. 
20,28, (οἵ ΟὨτῖβι,)} ὠπαρχὴ τῶν κεκοι- 
μημένων, “186 τοί ψῇο δά ἀγίβθηῃ ἔγοηι 
ἴμ9 ἀοαά,᾽ 1 Οοτ. χυὶ. 1δ, 74. ἱ. 18, ὠπ. 
τῶν αὐτοῦ κτισμάτων. 

Ἅπας, ασα, αν, 8]. (ἅμα, πᾶς.) 
ὨΘΑΥΪΥ (Π6 Βατη9 89 πᾶς, Ὀιξ ΒίΤΟΉΒΟΙ ἴῃ 
δ6η86., ἐδ τυλοΐδ, ἐΠΕν, αἰξ ἐοσείλον, Μαῖι. 
Χχίν, 89, ΜΙκ. χνὶ. 16, ἃ οἵ. 

.᾿Απατάω, ἔ, ἡσω, ἰο ἀδοείυε, ἰτατϑ. 
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"λον, Ὀὰὶ ἴῃ 

8680, [μὰι. χίΐ. 9.) 3 

ψαίδ, ὈΥ ὠηδοίλος Βοτα, χὶ. 80, 30. 

ΑΠΕ 
Ἐρἢ. ν. 6, 1 Τίπ. ἢ. 14. 74, ἱ, 96. δορὶ. 
δηἀ ΟἸΔ88. 
᾿Απάτηςης, ἡ, (ἀπατάω,) ὰ 

αἰδοῖ, βολᾷ θοὶἢ οὗ }ΈΥ80Ή8, ἃ τη  Κἰην [2]56- μοοά ρμᾷ88 ἔου ἰγυΐῃ, 2 Ῥοὶ, ἵϊ. 13, δῃὰ, 3: ΤΩΟΒΙΪΥ ἴῃ (Ἴ4858., οὗ δὴ γ ἐλύι,, ἀδοαριΐνο οἱ βοάυοιϊνο ; δὰ βὸ Μαὶι. χιὶ. 90, ΜΚ. ἦν. 19. ΟοἹ]. ἰϊ. 8. Ηδδ. ἢ. 13. ἘρΆΏ. ἵν. 22). ἐπιθυμίας τῆς ὡπάτης, ἴοι ἀπατηλίας. 
᾿Απάτωρ, ορος, ὁ, «{)]. (α, πατὴρ, 

ρϑμς ξαρ των οπὲ εὐῦο ἢας ἰοεί ο 
. ΤῸ “6 ὙὮΟΒ6 ΓλΈΠΟΣ ἰς ποῦ τεοκοπϑὰ ἴπ (ἢ6 ροπεδϊορίθβ,, Ηϑδ. νῇ. 

866, ΒΟΥΤΕΨΟΣ, ΤΩΥ ποία. 
᾿Απαύγασμα, ατος, τὸ, (ἀπὸ, 

ϑρίὁπάουτ ἡ 11, ογεολέπίησ, Ῥτορ. Ζἦδ ἔργα 
γ "θοπε αν ἱμοίά δοάψ, αην φεχϊεοίοά 

᾿ Σ δα ἱπ ΗθὉ.:. ὃ, ἀπ. τῆς δόξης τοὺ Θεοῦ, τ βαἱ ἃ οὗ ΟἸτίϑι,} ρ΄. ἔογ ὁ ἴῃ νυ θοῖ [ἢ 6 Πὐνὶπα τη δον ἰ8 σοηδρίςπους, 
ἴΠ6 ἢ Ό]χοηοο οὗὁἨἁ Η8 σου, Ἰταρ γἱην Ηἰς Ὀϊνίπο παίυστθ. ΤῊΘ ἰδγῆι ἴβ δαυΐν. (ὁ εἰκὼν ἰπ Οὐ]. ἱ. 15. 
᾿Απεῖδον, (δον. 2. 5πῸ]. 

88 δοΥ. οὗ ἀφοράω, νοΐ 866. ῬΓΟΡ. ὦ ἰοοῖ ἢ )ῆονι οπβ οὐ᾽βοῖ, δηὰ Ὀν τρ]. 
ὍρΟῺ δπούλμον, [0]]. ὉῪ πρὸς οὐ εἷς, ἀηάὰ 
τη θίδρ᾽.. ἐο ἰοοΐ αἵ, οὐ τοραγα υυἱξᾷ ἀαὐξογιίέοῃ. 
ΑΙβο ἴῃ Ν, Τ΄ ἔτοτη (8 δάϊυποῖ, 2ο ρετ- 
οοΐυα αμὰ ἤποισ απ ἰδὲ μἰΐν, ἀξιον ἄπο 
οοηβίἀογαξίοη, Ῥῃϊ]. ἰϊ, 23. ὡς ἂν ἀπίδω 
τὰ περὶ ἐμέ. 8. ΦΖοῃ. ἱν. δ, ἕως οὗ ἐπ- 
ίδῃ τί ἔσται τῇ πόλει. 
᾿Απείθεια, ας, ἡ, (ἀπειθὴς.) Ῥτορ. α 

γοϑέβία 06 ἕο Ὑ σοπίαγηδον. ἴη 
Ν. Τὶ. βαϊὰ οἱ δα τσαπὲ 077 ἐΐια ὀδρατοποῤ οἱ 

ἷϊ, 2. ν. 6. Ηδθῦ. ἵν. 6,11. ΟἹ]. πἱ. 6. τ Αηΐ, 1.15,2, ἃ Ἑδίμοτθ. ΙΕ ἰβ ἃ βέγοηροι 
ἰεῖτα ἰμ8η ἀπιστία, ἀθποίίηρ οὐρέένασν οὗ 
τρδοίδο, 
᾿Απειθέω, ἔ, ήσω, ἀπειθιη)ς,) Ῥτογ. 

ποΐ ὡς ἀῶ οπμδϑο γ᾽ ἐο Ὁ Ῥονϑιααοεῖ, ἴν 
γΈι86 δείϊογ" ἐο ἀὐδδοίέουδ, οὐ Ὀ6 ἀϊδοδαάξδηξ. 
ἴῃ Ν. Τ'΄ 11 18 υϑοὰ 1) 4050]. οὗὨ ὠηδοζέρυογς 
ἴπ ΟἸγῖβὶ, Αςἰβ χίν. 2. χνίϊ. 5. χίχ. 9. 
Βομ. χν. 8]. 1] οί. 1. 7: δῃὰ οὗ δοβε 
0 ἅτ αὐθοδεαϊδηξ ἰο Οοα, Ηδδ. ἰΏ. 18. 
1 Ῥοι. 1. 20. Εοιι. χὶ. 81]. χ. 2]. ϑθρι. ἃ 
οβορῃ. 2) [0]]. Ὀγ ἀεί. οὗἉ ροῖϑ. οὐ ἑ ἴπιζ, 
6. ὅτ. τῷ Υἱῴ, ΨΦοδη ἢ]. 86. τῷ Θεῴ, Εοιῇ. 
χὶ, 80. τῇ ἀληθείᾳ, Εοπι. 1. ὃ. τῷ λόγῳ, 
] Ῥοί. 11, 8. τῷ εὐαγγελίῳ, 1 Ῥεῖ. ἰν. 17, 
᾿Απειθὴς, έος, ὁ, ἡ, αἀ]. (α, πείθω, 

μπτυλϊέης ἰο δ6 ρμογδμαάοά, το μδίισ δοῖϊε ἡ 
Δ σΟΠΒΘαΙΘΠΟΥ οδοαΐθηοθ,; 4080]. Τὰ, 
ἰ. 17. Τίς, τ. 16. ἢ]. δ. [0}1. Ὁ. ἀαϊ. οὗὨἨ Ῥδγβ. 
ΟΥ̓ {πίηρ, Αοίϑ χχνὶ. 19. οι. ἱ. 80. 9 ἴτω. 
1. 2. ἄδρε, δηα ΟἸδ888. 

᾽Απειλ έω, ἢ. ήσω, ((ῃ6 ΘΕΥΤΩΟ]ΟΩῪ ἴβ 
ντου8]γ ἀθἀυοσεά, Ὀὰϊ ὙΠ 110}16 βυοςθβ5, 
1 ϑυβρθοῖ ἰδ ἰο θ6 {Π6 βατηθ ποσὰ τὶ ἐπ. 
εἰλέω, ΜΠ ΐο]} Ῥτορ. τηθαη8, ἐο ἀθηὶ ἴῃ, ἄστει, 

αὐγὴ, 

ἀπίδω.) πβοὰ 



ΑΠΕ 

ΟΥ ἀγίυθ ἑπίο α σογπεῦ, Ἡδοῖ. ἰχ. 9, δὰ 
ΣΩΘΙΔΡἢ. ἐο ἀγῖσο ἑημίο βέγαῖϊίβ.ι 8.6 Ἠάδοί. ἱ, 
24. 11. 14]. νἱ]. 109.) ΤΏΘηοΘ ἰξ οᾶτηθ ἴο 
ΤΟ ΠΘΏΘΣ, ο ἐῤγεοαΐδη,, ἷ. 6. ἴο ΘΟΙΙΡ6] ἰο 
410 Δ1Υ δοίίομ, οὐ ἐ0 δδ᾽ϑέ ἴτομλ ΔΗΥ δοίίοῃ. 
Χοη. ϑ'γιρ. ἷν. 8]. οὐκέτι ἀπειλοῦμαι, 
“ ἀείοιτοα ὈΥ {πτοϑῖβ.᾽ ΤῊΘ σοπῃβίγ, 18 δος. 
Οὔ Πΐηρ,, ΟΥ̓ ἃ νοῦ ἰπ ἰπῆη. δηὰ ἀδὶ, οὗ μ6 18. : 
80 Αοἰϑ ἰν, 17, ἀπειλῇ ἀπειλησώμεθα 
αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν, Π6Γο [Π6 110. Β6Ώ586 
ἦδ. “τη ἶβ ἀδίουσθαιιβ η6,᾽ ἄτα. ἢ6 1}}} 
Β6Ώ86, “ ΒΟΥ οἰαγρο [Πθῖ, ὑπάθυ τηθ- 
Δ80θ οὗ ρΡυπὶβιηιθηῖ, ποῖ ἴο Βρθακ, ὅζο. ἃ 
8680 οὐ ἀπ. ὙΘΙΥ͂ Το, Ὀυϊ οὗἩ ψΠΘΝΙ 
οδη εἶθ ἴνχο δχϑηιρ]θβ. “80Ρῆ. Αηίΐ. χ. 
7, 4, ὁ δὲ ἀπειλεῖ (αὐτοῖς) πρὸς τοὺς 
“πολεμίους φυγεῖν. ΤΏΘοοΣ. 1ἃ, χχίν. 16, 
ἀπειλήσασα φυγεῖν βρέφος Ἡρακλῆα. 
Ιη 1Π6 ΟὨ]Υ ΟἿΟΣ ραϑβαρθ Π6ΤΟ [6 ποτὰ 
ΟΟΟΙ8 ἰῃ Ν. Τ΄ Ὁ 18 δορά 8080]. ἰῃ (ἢ6 
86186, ἔο 86 ἐῤγοαξοεπῖπο ἰαησώασο, τοργοαοῖ, 
1 Ῥεῖ, 11. 28, πάσχων οὐκ ἠπείλει : 88 'π 
Τθοραοβῖῃ. Ρ. 42, ἀπείλει. Ἠάοίὶ, ἰἰ. 77, 
τοῖσι π. ἀπείλεον. ἘΪΘΟ]υ8. χίχ. 17, 
ἔλεγξον τὸν πλησίον σου πρὶν ἢ ἀπ- 
ειλῆσαι. 

᾿Απειλὴ, ἢς, ἧς ΡτῸρ. ἃ ἐγεαξ, ΑοἰΒ ἷν. 
17, 29, ἰχ, 1. ἀπά ἤδῆςςθ, τοργοασῆ, τ}- 
ὀγαϊαάΐησα, Ἐ;ρὶι. νἱ, 9, ἀνιέντες τὴν ἀπ., 
τη 80 ἀπειλέω, 1 Ῥοί. ἰϊ. 283, δηά οἴϊεη 
ἴῃ ϑερί., Ὀὰΐ Β68 ΤΥ ποίθ. 
ἼΛπειμι, ἔ, ἔσομαι, ἰο ὅδ αὖϑοηί, 1 Οον. 

ν. 8. 2 Οον. χ, ], 11, δῃὰ 6(]δ88. 
᾿Απεῖπον, δου. 2. ἔγ. οὔβοὶ. ἀπέπω: 

ὙΒ1ΟΣ ῥγΐμλ. πιϑαηΐ, 49 ἰη Ηοτῃ, ἕο ϑρεαΐ οι, 
(οᾳυΐν. ἰο ἐξείπω.,) 45 ἴῃ ρυζεπρ ἔρτι]ι ἃ 
ΤΆΘΒΒΑρΟ, Ὀπὺ δἴξογνναγαὰβ ἰο δροαΐ ΟΕῈ, ἱ. 6. 
7608] ΟΠ6᾽8 ΜΟΓάΒ, πα τηϑίδρῃ. γομονη 8 
ΔΩΥ͂ Ῥυτροβοά δοίΐοῃ, δηα ζϑῇδι. ἐο γελεσί 
ΔΏΥ ῬΙΓΌΡΟΒΑΙ, γ,μ86 οὐ ἑηέογαϊοί, γογόϊά 
ΔΗΥ͂ ἰὨΐπηρ' ργοροβϑά ἴἰο 6 ἄἀοπθ, Τῆιιο. νυ. 
23, 82, 48. νἱ. 89. νἱ;. 60, ὅς οἷ. πῃ (]858. 
1 Ν, Τ΄. 10 ὀσΟΌΣΒ ΟἽΪΥ ἴῃ τά, τ ΐοῖ 11. 
ΤΩΘΔΏΒ, ἔο ϑροαΐ φ᾽ ἔτοτῃ δὴν ἰὨΐηρ, 
1. 6. ἐο γεμοιῆοθ ΟοΥ αἰϊβοιῦῃ, δῃ!ὰ ζϑηοΓ. ἕο 
λαῦθ ποίπέησ ἰοὸ ἀο εἰδῶ; διὰ ἴβ οἔϊϑη 
υιδοά ὈΟΪἢ 88 Γοραγὰβ ρϑγβοηβ δηὰ ἰμϊηρβ : 
186 Ἰαϊοῦ δίοῃμο οὔο. ἴῃ Ν. Τ᾿. 2 ὅτου. ἱν. 2, 
ἀπ. τὰ κρυππὰ τῆς αἰσχύνης, “ἴο δδνθ 
ΠΟΕΤΩΕ ἴο ἀο ψῖῖ, Τοποιῃο6 (ἢ Ῥγδοίίοθ 
οὗ. 
ἢ πρν ὠμϑα τ δ; ὉΠ, κΡὐν ρὲ μι 

ω.) ΘἰΌΠΟΣ Ρ488. ὠπέγί δα, ὠηίθηι ΣΟΥ 
δα δα ἐν ἐγίθα ΟΥ ὲ : 
ΘΔΟἢ οὗἉ [8680 ὕνχο 86η868 ἴῃ τσογὰ ἢδ8 Ὀ6θῃ 
1 Κοὴ ΌῪ οπε οὐ οἵα οὗ ἴῃθ Οοτητηθηΐα- 
ΤΟΓΒ δἱ 974. ]. 18, ὁ Θεὸς ἀπ. ἐστι κακῶν: 
δῦ τπουρῆ ὑπ Ἰαιίον 18 αι ἀσγθ6 86 ἰο 
[06 ϑῶϑ8 ἐοφμοηαὲῇ, [1}|ὸ ΓΟΥΠΊΘΙ ἷβ ΤΊΟΓΘ 
ΒυλίαὉ]6 ἴο 1π6 σοηίοχί: πὰ ἴῃ [Π6 Β6η86 
“5 ππίοταρίθα,᾽ (ἢ 6γ6 βθοθιῃβ τ ρ] 164 ἰῃδὶ 
οὔ " 18 ποῖ ἴο ὃ6 οπιρίοα." 
ἽἍπειρος; ουὅ, ὁ, ἡ, δα]. (α, πεῖρα.) 

ῬΙῸΡ. τπθα οΥίοποθα, ἴτοτα τοῦ μανΐηρ ταϑὰθ 
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Π [)γοράπιαη, 1 Οον. νἱϊ. 22, δπᾷ οἷν 

ΑΠΕ 
{τῖ4] οὗ, δῃ!ὰ σοηβοᾳ. ὠπέποέγμοίθα, ἱσπογαπί, 
ϑορί., ΨοΒθρἢ., τὶ ΟἸδ858. Απὰ 80 ἰῆθ 
ΟΣ 8 ζΘΏΘΓ. ΧΡ] αἰποὰ δὲ Ηθῦ. νυ. 18. 
Βυ} 1 ῥσϑῖοῦ ἴ86 ἱπίθυργ. “ὑπῆϊ ἔοσ, υπ- 
θα 08] ἴο, 1 88}}6 ἴο σοταργθῃθηῃά᾽ ([π6 ἀος- 
{Σ1π68 οὗ {π6 Θοερεὶ. 

᾿Απεκδέχομαι, ἴ. ξομαι, ἄδθροη. 11{. 
ἐο τυαΐξ οἱξ ἴῃ ἔπη οὗἩ ΔΗΥ ΟἸ Θ᾽ Β ΔΌΒΘΏΘΘ, 
Ἶ,6. ἴο ψγαῖϊξ Ἰοηρ ἔογ, ἐο ατοαΐΐ, οὐ δαροοΐ 
αγαομέΐν, ἴτατβ. Βοτη. υἱϊ. 19, 28, 25. 
1 σον. 1. 7. 64]. ν. δ. ῬἘ]]. 1). 20. Ἡδῦ. 
ἷχ. 28. 1 Ῥοί, 111, 20. 
᾿Απεκδύομαι, ἴ. ύσομαι, ἄδροῃ. τηΐά. 

}} ῥγορ. ἐο 8έγὲρ Ὁ" ἀπὰ ἰαν αϑὲ(δ, 88 οὐιθ᾽β 
οἰοίμοβ; 2) βἤζψ. ἐο αὐνοδὲ οπθϑοῖ οὗ, δὰ 
γΟΠΟΌΜΟΘ ΔῺΥ ὨΔῸΪ οὐ ργδοίίςθ, (0]. ἐϊ]. 9, 
ἀπ. τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, ἷἱ. 6. [86 οοΥ- 
Τυαρὶ παίυγο ψγὸ ἀογϊνοὰ ἔγοϊη ΟἿ ἔδίΠου 
ἐγ θα βἴ}}}, Ηδβγοδίαθ. ῬΆΪΠ]ο, ν». 69, 
χαλεπὸν ὁλοσχερῶς ἐκδῦναι τὸν ἄνθρω-. 
πον, 1010 τηδῃ,᾽ 1. 6. [86 ἀἰδροβί(ἴοῃ, οὗ τηλη, 
αἶβο Ρ. 1081], ἐκδυόμενοι τὰ ἁμαρτήματα, 
Δη4 Φ9όοβορῃ, Απί. χίϊ. 7.1, ἀπεκᾶ. τὴν 
ὑπόκρισιν, ἴῃ ΔἸ] υδίοῃ ἴο0 δοίογβ ρθη ΟΗ͂᾽ 
[Π6 ἀγεβ8 δῃηὰ τηδβὶς οὗ οῃς οδμαιδοίθσ, δπᾷ 
ΔΘΒΌΤΩΪΠρ ἰμαὲ οὗἁὨἁ δηοίῃοσ, 8) ἰο βἰγίρ, 
Ἶ, 6. αὐυοθέ Ὁ ῬΟΎΤΕΥ οὐ δι μουίτγ, Ο]. ἢ]. 
1δ, ἀπ. τὰς ἀρχὰς, “ βανίηρ ἀδδροϊ]οὰ 
{μαι οὗἁὨ {Πδἱγ βουνοῦ "᾿ ΒΥ δὰ 8]] υβίοη ἴὸ 
ΒΕΓ ΡΡΙ Πρ νδηαυ βῃθά ἴο68 οὗὨἉ {ΠΟΙ ΔΥΙΠΟῺΣ 
δηὰ δὐηβ, δῃηὰ {ΠΟΥΘΌΥ τηλκίηρ τῆθια 
ΡΟΨΘΙ]688. 
πὰρ ρα ΕΣ Εἴ, ἡ, ἐς πε θῦμι} 

ῬΙῸΡ.α 15 ΟἹ οἵ ζαυτηθηΐβ, δηα τηρίδρῇ. 
ἀλλο νιν ΟΥ αδαπαοηπηιθηΐ οὗ ὨΔΌἱ 8 τα 
Ῥγδοιίοθβ, Οὐ]. 13. 11, ἀπ. τοῦ σώματος 
τῆς σαρκὸς, " ΌὉΥ ἃ Τεπουηοίηρς οὗἩ ἴΠ0 8[η5 
ἴο ψ βίο 16 θοὰγ δηὰ ἤθβῃῃ ἃγθ ῥσοπβ. 
Οομρ. ΟΟ]. 1]. 9, ἀπεκὸ. τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, 

᾿Απελαύνω, 8ογ. 1. ἀπήλασα, ἴο 
αγίυδ 7} οὐ αἰσαν γγοπι, Αοἰδ χυὶϊὶ, 16. 
ϑερῖ. δῃηά Ο]888. 

᾿Απελεγμὸς, οὔ, ὁ, (ἀπελέγχομαι 
ἴο ὃ6 ἀφ ΚΑῚ ῬΓΟΡ. ὰ ἐκὰτ γὐαίέϑε; Ο᾽ 
ΕΥ̓ΤΟΥ͂, δὰ ὮΥ 10]. ἐλ6 αἰβγοριίδ τἈθπθδ 
ΓΒ] ἢν, Αοἴϑ ΧΙΧ, 27, σθοτο εἰς ἀπε- 
λεγμὸν ἐλθεῖν 18 ὁαυΐν, ἰο ἀπελέγχεσ- 
θαι, δηὰ {παΐ μΓ8}]6] ἰο εἰς οὐδὲν λογι- 
σθῆναι. 

᾿Απελεύθερος, ου, ὃ, ἡ, εἀ). (ἀπὸ, 
ἐλεύθερος,) 11ξ. οη6 τοῆο ἦκα8 οφαβοα ἐο ὧδ 
(ἀπὸ) α εἰαῦα, ἀπιὰ Ὀθοοῖμθ ἃ ἐἀηϑρέη α 

. ἴῃ ΟἸδξβι 
᾿Απελπίζω, . ίσω, (ἀπὸ, ἐλπίζω, ] 

ΤῸΡ. ἐο ἤορδ οἱμέ, ἱ. 6. ἴο παν ἀοποὸ ψἱτκ 
ΟΡΙΏΚ, ἐο δὲ δοροῖίθ58, ἴοβα αἱϊ ,» ἕο 

αἀοϑραῖγ. ϑιορὶ. δῃηὰ ΟἸ688. οὔϊ, [πὰ ἴα. νἱ. 
8ὅ, δανείζετε, μηδὲν ἀπελπίζοντες, 186 
ΒΘ0η80 Ἶ8, “ ἜΧΡΘΟΙΐηρ ποι μίηρ ἴῃ χσοίαση, 
8.66 ΣΩΥ ποΐο ἴῃ Ἰοοο. 

᾿Απέναντι, κἂν. (ἀπὸ, ἔναντι.) 110. 
“οπι οὐόν ἀφαΐησὶ, ᾿ ὦ ΟἸ488. ορροδίξε ἴο, 



ΔΠΕ 

οὔΘΥ αραϊΐπδέ; Ὀὰχϊ ἴῃ ϑερί. δῃὰ Ν. Τι ]) 
ῬΙῸΡ. οὐδὴ' ἀσαϊηϑί, ἐπ Ῥγέβοποθ Οὗ, 88 
δαϊὰ Ὀοϊῃ οὗ μοβοηβ, Μαῖϊί. χχὶ. 2. χχυ]]. 
24, ἀπ. τοῦ ὀχλοῦ. Αοἰϑ 1. 16, ὅς βερὶ. ; 
αῃά {πΐηρβ, 848 ρίαοοβ, Μαῖϊ. χχνὶϊ. 6], ἀπ. 
τοῦ τάφου, απὰ ϑερί. ἘΝ ἢξ. Ηεδε. 
88 5814 οὗ ψἢδί 18 δοζογα ἐλ πιῖϊπά, Ἐοῃ). 
1. 18, ἀπ. τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 8) ὉΥ 
Ηθῦτν. οὐον' ἀραϊηϑέ, ἴῃ 10:6 Β6η86 σοπέγα 
έο, Αςῖδ χνὶϊ. 7, ἀπ. τῶν δογμάτων Καί- 
σαρος, δαῃὰ ϑερί. 

᾿Απέραντον, ου, ὃ, ἡ, αἀ]. (α, πέρας, 
Ἰτ11,) ὠπἰ πξοα, ἐα πολ ιμαν 1 Τίμ,. ἱ. 
4, γενεαλογίαι ἀπ. ϑερῖ. ἀπά ΟἾα488. 
᾿Απερισπάστως, δάν. (α, περι- 

σπάω. ἴο ἀγὰν τουηά, ἷ. 6. ἴῃ ἃποίδονῦ ἀϊ- 
τοοίϊίοη.) 110, το λοιέ δοῖπς μωρά πα αἱ. 
7) νοηΐξ αὐγοοίίοπ ; πὰ τηοῦς τοἠλοιὲ αἰθίγαο- 
ἔἴζοπ, οὐ 80]]1οἱϊμ 46 δϑοιιΐξ δαυ τ} Ὀπΐηρθ, 
1 Οον. νἱϊ. 8δὅ, δμά Ο]αβξβ. Το δά]. ἀπε- 
ροίσπαστος οἴϊθηῃ ΟσΟῸΓ8Β ἰῃ (86 Β6η86, “ ὩΠ- 
αἰδισαοίθα ὈΥ͂ σᾶγ68 ΟΥ̓ Ὀ.ΒΙΠ 688, ἰπ ῬΟΪΥΡ. 
Δη4 ῬοΟΙΡΕΥΓ. 
᾿Απερίτμητος, ουὅ, ὁ, ἡ, 5]. (α, 

περιτέμνω,) ῥτορ. τποιγομπιοίϑοά, Οἴδπ. 
χυῖϊ. 14, οἱ 4]. 1π βορί. Ιη Ν, Τ'. τοοϊδρῇ. 
Αοίβ νἱῖ. δ], ἀπ. τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσὶν, 
ἃ8 βαϊὰ οὗ ἰβοβοὸ ψο, ἔτομπι οᾶσηαὶ ἀκρο- 
βυστία, ἴατῃ 4 ἀδαῖ δῦ ἴο 8}1] .8}1]8 ἴο 
τοροῃίδηςο, Εεὶς. χ]ῖν, 7, 9. Ψεν. υἱ. 10, 
Ἰθποα οδάμωγαΐδ, ρογΌοΥ86. 
᾿Απέρχομαι, ἴ. ελεύσομαι, (ἀπὸ, 

ἔρχομαι,) ἰο φο αὐσαν 7οπε πὸ ρἷδςθ ἴο 
ΔΠΟΙΏΘΓ. 
αὖ50}. ἀπά ἬΝ οὗ φοιβοῃβ, Μαί!. υἱῇϊ. 2], 
οὗ αἱ. ΟΥ [01]. ὉΥ ἀπὸ, ΜΙκ. ν. 17, εἱ 4].:; 
δι ἔρ. οὗ [ηΐηρβ ἘΠ Οἢ }α88 ατσαν, ο6α86,. 
οΥ »ογίεῆ, ΜΙκ. ἰ. 42. 1.ὰ. ν. 18. ἔδν. ἰχ. 
12, χὶ. 14. χχὶ. 1. 4. (ὐδηΐ. 1Ἰ. 1]..-- -ἰ 1, βρϑς. 
ἕο 50 αἰσαΐ ἴο α ρίαοο, ἴο εὲ ο) ἐλέλον, δχα. 
πδοὰ 1) ἰμὰν δῃἀ [01]. ὈΥ͂ ργΓεροβί [008 ΟΥ 
δάνεγθβ οἵ τηοϊΐοη, Νίαιι. 1). 22, νἱ}}. 19, 
εὐ 4]. δῃὰ ΟἿἷαβθβ. 2) τῃηδίδρῃ. οὗ {δίηρδ, 
ψὨἱοὶι σὸ ἠογίδ, ΟΥἩ αγὸ , 38 8 
τοροσῖ, Μδἷΐί. ἱν. 24, ἱποϊυάϊΐπρ [π6 ἰάδα οὗ 
ΔτΥνα] δ, 88 Ὑ611 88 ὑγᾶν Πρ ἰοναγάδ, 
Ζμι. χχὶ. 88. θη. χ]ὶ. 2]..--111, ὃγ 
ἀὐμὰ χ: τ ἀπέρχ. ἐπῖσο σῆς 
οφοα Οἰίοισ, 88 ἃ. ἀἸδοΐρ]6, ΜΚ. 1. 20. 
ἜΑ χυΐ. ἀξ, Φοἢα χίϊ. 19: δε 88 ἃ ἸΟΥ͂ΟΙ, 
Ψυ. 7.---ἶ͵Ἰ. ἴῃ τ[ῃ6 βθῆβ8θ ἕο εσήλάγαιυ, σο 
αρατί, Μαῖι. χχνὶ. 86. Αοἰϑ ὶν. 1δ; οἵ ἔων 
δαοΐξ, τοίωγπ, (011. ὉΥ εἰς.) Μαῖί. ἰχ, 7. 
μ.1. 28, ἃ]. 4180 ϑιερῖ. δηά (]488, 
᾿Απέχω, ἴ. ἀφέξω, (ἀπὸ, ἔχω.) 1. ἕο 

λοϊά  ὕγοπι, δ8. ἃ βῃϊρ ἔγοτη (ἢ 6 βἤογο, 
Ηοπ. Οἀ. χνυ. 88; δηά ἤδῆοθ, ἐο ανοεγέ, 
γϑϑίγαΐη, Ἡοιη. δπὰ Ἠάοῖ. [ἴῃ Ν. Τ. 1) 
τοὶά, ἀπέχομαι, ἐο λοι δαοῖξ οπαϑεῖ ἤγοηι, 
(Αρρ. 1]. 82,) 1. 6. ἐο αδϑίαϊπ )7γοπι, Ἰτἢ σοη., 
ΟΥ [0]]. ὈῪΥ ἀπὸ, Αοἰβ χυ. 20, 99, 1 ΤΉ. ἱν. 
ὃ. ν. 22. 1 ΤΊην. ἱν. 8.1 Ῥεῖ. ἢ. 11. βεριί. 
8η4 ΟἸ489. 2) ἱπίγαμῃβ. ἐο δε ἀἰθέαπέ ἤγοηι, 
ὑ6 αὐϑεπέ 7)ηοπι, ΒΌΡ}]. ἑαυτὸν, 1μι. υἱὶ. 
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χνυ. 20. χχὶν. 18. ϑερί. δὰ (7.59. 4189 
ἢν. βα]ὰ οὗ [π6 ᾿δατὶ, Μαῖϊ, χν. 8. Ν]ς. νἱϊ. 
θ, πόῤῥω ἀπέχει ὠπ᾽ ἐμοῦ, " ᾽Δ8 πὸ τό 
ξαγὰ ΟΥ ΓΟΥΘΓΘΏΘΘ [ὉΓ π16.΄---Ἰ]. 111, ἐοὸ λαῦθ ἢ 
οἰ οΥ ατσαΐ, ἷἱ. 6. 4}} {πὶ ἰδ Ομ 68 ἄιι6, δηὰ 
1Β6η ἐο γϑοεῖσθ ἐπ ζμἰὶ, καϊὰ 1) οὔ Ρθσβοιβ, ἴὸ 
ἴδνα, ἃ8 Ὑ6 δᾶγ, ἡ ἴογ σοοά δηὰ 4]},᾽ ῬΆΣ]Θτ. 
18. ἄδη. χὶδ!. 28. Νυμ). χχχὶϊ. 19. “08. 
δηὰ Ο]488. 2) οὗἉ {μΐπρβ, 88 τουγαρὰ οἵ 
νγαροδ, Μαίί. υἱ. 2, δ: βαιβίδοιϊοπ, [ωὰ. νἱ. 
24. ΟΥ̓ σεΘΏΘΥ. ΡΏὨ]]. ἐν. 18. Ηδηςοο [δα 
ἰάϊοπι ἀπέχει, " ἰδ 18. Θηουρῇ," δαυΐν. [0 
ἱκανόν ἐστι, ΜΙκ. χὶν. 4]. 
᾿Απιστέω, ἴ. ήσω, (ἄπιστος) 1) 

ἤϑῃοΓ. ἐο τοϊλλοϊα οΥ ὃς ἀευοϊά οΥ δείίογς, ἰο 
αοιιδέ, αἰδέγιβέ, 4050]. Αςἰβ χχνὶὶ. 24. Μὶ. 
χνὶ. 11, 1.α. χχίν. 41. ψῖ} ἀαϊ. χχῖν. 1]. 
ϑορί. δπὰ Ρ.}1]1ο. Ηδηςο, 2) βρες. ἐο αΐ- 
δοίϊουο, ὅδ ὠηδοίἰουίπσ, “ἰϊουϊ ἔα ἰὴ 
αοά ογ ΟἸτίδι, ΜΚ. χνὶ. 16. οι. ᾿ἰϊ, 8. 
δά. χ. 7, δπὰ ὉΥ ἱπιρὶ. “ἴο ὈΓΟΔΙς Ομ ς᾽ 8 
ἐμῖνς ἴο αοἀ οΥ ΟΒτῖβι, ργονϑ ἴα]βε, 2 Τίτω. 
1ϊ. 18. 
᾿Απιστία, ας, ἡ, (ἄπιστος,) τοαπέ οὗ 

,γΜαϊδ, οὐ δοίϊο, ἴῃ 106 ἀοοίγπεβ οὗ 16 
ἴοβροὶ, Μαῖῖ. χὶ. δ8. χνὶϊ. 20, δὲ οἶϊ. 
βοτηοίϊηιθθ υϑοα οὗ ψ]0] ἀβθο 16 5 δηὰ 
δροβίδβυ, 88 ΗθΌ. 11]. 12,19; δ οἵ βοῖβ οἵ 
ἱζπογαηΐ υὑπδοϊϊοῖ, 1 Τί. ἱ. 18. '. 6. ἃ 
δβίδίθ οὗ υῃθε]ϊοῖ, Ὀεοΐοσο Κπουϊηρ ΟΣ οἵα- 
Ὀγδοΐπρ ἴῃ 6 Ο΄οΒρεϊὶ. 
Απιστος, ον, ὃ, ἡ, ἀ6}. 18; “πιστὸς, 

ογϑάϊ8]6,}) 1) ρ888. 88 βαϊά οἵ {πῖηρβ, ἑπογο- 
ἐδί6, Αοἰθ χχυὶΐ. 8. ΨΦοόθερῃ. δηὰ ΟἾδβδ. 

2) εεί. 88 βαϊὰ οἵ ρογβοῃβ, εσϊλοια ἵπρ δο- 
ἢ, ἑπογοάμίοιϑ., Μαῖϊ. χνὶ!. 17. Μ|Ὲς. ἰχ. 
19. [μι. ἰχ. 4], 4]. 2 Οὐοσ. ἱν. 4, οὗἨ δοϊϊεῖ 
ἴῃ ΟἸγῖβι. Ηδηοο ΌΥ͂ ἰ}}}. α λδαίδϑη, οπα 
Ὑ0 ἀοεϑ ποῖ Ὀε]ονα ἰπ δπὰ ψοσβῃῖρ δ 
ἔτυθ αοἀ, 1 ον. νἱ. 6, ἄς οἷὗ.: 5ο τὲϊὰ 
[89 ἰάοα οὗἉ ἐπερίοίῳ, Τίϊ. 1.156. ΗΑΥΓΠΟΥ Ὁγ 
ἱταρ]. 85 βαϊὰ οἵ δροβίαίεββ, ,ωὐλέδθδβ, γαΐϑε, 
τιν χὶϊ. 46. εν. χχὶ. 8. ; ᾿ 

“Απλόος, οὖς, όη, ὅον, δ]. 111. τρρῃοοηι- 
»ΐου;, α180 βἰηιρῖο, δἴηοουδ, ϑομμά, ἃ5 δβαϊὰ οὗ 
186 ἐγο, Μαίί, νἱ. 22. 1κα. χὶ. 84, 

᾿Απλότης, ητος, ἡ, (πλόον, ἐῬτο 
δἰηιρίοϊέψ, Ὀὰϊ ταοβ]Υ υβορὰ ἜΡΟΝ : ἢ 
ἄθποῦ. διποογῳ, ργοδιΐψ, ὦ Οοτ. ἱ. 12. ἘΡΏ. 
Υἱ, ὅ, 0]. ἢ]. 22. ϑερί., 908.. δῃὰ Ο]δββ. 
2) δρθο. οὗ ΟἸ τ βείδη ϑεπερίἐοϊίψ, ἱ. 6. ἔτδοκ- 
688 ἃπά βάε)ἰγ. ΟΥ ἃ5 βῃονίης 1186} ἴῃ 
ἐϊδογαζίν, Βοτα. χὶϊ. 8. 2 ον. νἱῖϊ. 2. ἰχ. 
11, 18. Φοβερῃ. Απὶ, υἱὶ. 18, 4. 

᾿Απλῶς, εἄν. ἐξ πλθο} 111, εἰρερίῳ, 
8ἃ8 ορροβοὰ ἰο ἀοιιδῖὶυ. Ιὴ Ν, Τ΄. ἐπ βέης- 
ΟΝ δὲ φοαίέίψ, 88 ορροβοά ἴο ἀυρ]} οἴ, 

8. ἱ. δ. 
᾿Απὸ, Ῥτερ. ρον. ἴπ6 σεοηὶξ, ἀδποίΐῃσ 

[π0 φοΐησ Τογίδ, οὐ τγοοοοαΐπσ, οΥ οῃ86 
οὐ͵]οοῖὶ ΒᾺΟΜ 8ποίδπου, δπὰ υϑοὰ οὗ βυςὴ 
ΟὈ]οοῖθ 848 δεοΐοτο ΕΘ ομ, ὄψ, ΟΥ̓ εὐέξῇ 

7 οπι δὐὰ 
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βίδαπά αραγὲ ὕγγοηι ἰδ. οἰ ΈμοΣ οὗ ρ͵δοθ, ἐἶπη6, 
ἀηᾷ οΥἹρίη, ΟΣ ΒΟΌΤΟΘ ; 1[8 ΖΘ ΠΘΓᾺ] τηθϑηΐηρ 
Βοΐηρ ἥτγοηι, τον ὕοπι, οί ἅς. 1. οἵ 
ΡΙΙΑΟΘΕ, 1) 88 ἱπρ᾿ γἱηρ τηοϊΐοη, πὶ, αἰσαν 
οπι, Ὀοϊὰ ρόποῦ. δηὰ ρυΐ ἴον σψογάβ ἀ6- 
ποίϊηρ' οἰ ΠῚ ἀδραγίατο ἔγοτῃ ἃ ῃἾδ 66, Ῥ6ΓΒ.. 
ὅς. ΡγῸΡ. ἃ8 “Μαιῦ. υἱ}]. 84, ἃ οι. οΥ ἤρ. 
88 Νκ. 1. 42, ἃς οἷ. ΑΪΒβο, δἴϊοτ σψοσὰβ 
ὑτηρ  γίης ἀγ Κιηά οὗἉ τηοϊΐοη σισαν 7 πη ἃ 
ῬΙδοθ ΟἹ Ρεῖβ. ; δηὰ βοιηθίϊτηεβ. Ὑ}0} (86 
ΘΟΟΘΒΒΟΥῪ ἰάθα οὗὨ ἀοιση ἤγοηι, δου Ὑογθ8 
οὗ πιοϊΐοη, Μαΐίί. υἱϊ]. 1, οἵ 8]. ΑἾβο, 88 
Ἰηἀϊοαϊίης [86 »ίαοθ εὐἴθποθ ΔΌΥ μην 
ΘΟΙΏ68 ΟΥ Ῥτοοοεάβ, Αοἰβ χὶϊ, 20, χν. 88, 
1 ΤῊ. ἢϊ. 6; δέ. νϑυδβ οὗἨ δοϊῃΐηρβ ΟΥ 
ποίηρ ΟΗ͂ Μαῖί. 1]. 1, οἵ 4]. : οὐ οὗ ογάϑσγ, 
Βυσςοδβδῖοπ, ἄρχομαι ἀπό τινος, " ἴο Ὀερίη,᾽ 
Μαῖι. χχ 8. 2) ᾿πρ  γίπρ ἴπ6 δοραγαξίοη 
οΥ τοπιουαΐ οὗ ομα {Πϊπρ' ἔχοι δῃοίμου, ἀπά 
Ῥυϊ αἴνοσ ψοσάβ {πα ἀθηοῦο {}18, ἱῃ ὙΜΒδῦ- 
ΟΥ̓͂Σ ὙΑΥ͂, 6. 501. 816} γι β ̓ ΡΙ γἱηρ Βορα- 
ταϊΐίοη, Μαῖίι. χχν. 82. Βοπι. υἹ]}. 88, 89, 
δηὰ ΟἸ]288.: δον υϑυδβ οἵ ἀθρυϊνίηρ, τϑ- 
ΤΟ ὨΖ. ΟΥ ΤΑ κίηρ ἀν ΔΥ, Μαίί. ἰχ. 1δ. 1[λι. 
Χ. 42, οὐ ψ το ἴμαὲ Ἰάθδ 18 ἐταρ]]θὰ ἰῃ {Π6 
σοπῃίοχί, 88 αἴτεον νοῦῦβ οὗ σοῃοθδ] ηρ, Μαῖίί, 
χὶ. 25. ἴμι. ἰχ. 45. βερῖί. δὰ (488. ; δύο 
σοῦ οὗ ἀθιηδηάϊηρ,, ἀοβἰ βίην, ΟΣ τοϑίγαϊη- 
ἴπρ, 88 ἀπαιτεῖν, ἴ,υ. νἱ. 80. ἐκζητεῖν, Χὶ. 
61, ἀφιστάναι, Αςἰδ ν. 88. ἀπέχεσθαι, 
χν. 20. καταπαύειν, ἨΘοΌὉ. ἱν.4. ἐκδικεῖν, 
εν. νἱ. 10 : αἴϊον νϑγθβ οἵ Ἰοϑίῃηρ, 88 λύειν 
Δηά ἀπολ., καταργεῖν ; α͵80 ΔέΓΟΓΥ γατῦβ οὗ 
ἐγϑϑίηβ, ρυγ γηρ, ὅζο. 88 Σϑἀδοτηϊηρ : δ6 Ὁ 
νΟΥΌΒ πη ρ] γἱπρ ἴδασ, σδυϊίοη, ὅθ. 8) ἴῃ 
ψ ΥὉΒ ἐμ γἱηρς ἀϊδβίδποθ οὗ ομθ οὐ]θεὺ ἔγοτα 
δηοίδον, Ηϑν. χὶϊ, 14, οἱ 4].-- -11. οἵ ΤΙΜΕ, 
ν]2. 727ἴοπι ΔῺΥ (ἶἴτηθ ΟὨΔΓΒ, ποθ δὴ 
ἄταθ, 1) Ὀοίοτα 8 που, 88 Μαίϊ. ἰχ. Ὁ, 
χὶ. 12. 1ὰ. 1.70, εἴ ἃ]. 2) Ὀοΐοτο ἃ ῥσοῃ. 
ἃ8 ἀφ᾽ ἧς 56}}. ἡμέρας, “ 5Βποο,᾽ [μὰ. νἱ), 45, 
2 Ῥοῖ, 1. 4, οὐ ἀφ᾽ οὗ ες}}. χρόνου, 
“βἷποο,᾽ [μυ. ΧἸΪ. 256, Βον. χυὶ. τᾷ δορί. 
δηαὰ Ο]α88. 8) Ὀοίοτο δανογὺβ οὐ ἐΐπ|6, 
ὙΠ ΟΥὁ ὙΪΒουΣ τοῦ, 88 ἀπὸ τοῦ νῦν, ἀπ᾽ 
ἄρτι, ἀπὸ πέρυσι, ἀπὸ πρωὶ, ἀπὸ τότε. 
--Π|. οἵ 186 ΟἈΙΟΙΝ, οΥ ΒΟΌΒΟΕ, οὗὨ δΔηγῪ 
Πϊηρ; σοῦ απὸ τοῦ ΤΠ ΒΘΟΟΠΔΤΥ, 
Ἰηαἰγοοῖ, τηθάϊαίῖο οτρίπ, σ ἢ }]6 ἐκ ἀθηοῖθβ 
1Π ὈΥΪΠΛΔΓΥ, αἀἰτοςί, υ] ἰτηαΐθ βοῦυγοθ, δηά 
ὑπὸ ἴδο ᾿τηπηοαϊαῖο ΟΠ οἰαπί ἀροηί. 1) βαϊὰ 
οὗἩὨ ἐδ »ίαοο ΜΙ ΏΘΠΟΟ ΔΗΥ ΟἿΘ ͵ἰ8 ἀοσίνθα, 
δηα ὙἜΘΓΘ πο ὈοΙοηρθ, τ ἢ {.6 τὶ. Μαιῖ. 
χχὶ. 1]. ΜΚ. χν. 48. Αςεἰβ νἱ. 9, οὐ νἱτἢ- 
ουῦ ἰδ, ἴκι. ἰχ. 88. Φοδη 1. 45, ἀπά (]488. 
2) οὗὨ ἐδ βομγοθ, 1. 6. [ἢ ΡΘΓΒΟῚ οὐ ἐπΐπρ 
γῸπι ΜΕΘ ΔῊΥ πϊηρ ργοσθθάβ, οὐ 18 ἀθ- 

τἰνοά, Μαῖί. χχὶν. ὅ2, ἀπὸ τῆς συκῆς. 
2 Τί. ἴ. 8, ἀπὸ προγόνων, “" Ἰη μοι οα 
ἔγΟΥΩ ΤΟΥ͂ Δ ΟΟΒίο 8 :᾽ 5Β814 οὗὁἨ ρΘυβο 8 ἔγοῃ) 
ὙγΠοῖα ΘΠΥ ΟἿ ἤΘΆΓΒ, ἰΘΆΓΏΒ, ΟΥ̓ΑΒΙ(Θ ΔΗΥ 
τπΐηρ, Μαῖίι. χὶ. 29, 6]. 1. 7; Βοΐοτθ [6 
ἱποπηρ σᾶιδ6 ΟΥ̓ πιοίϊνο, Μαιί. χίϊ. 44, οἱ 
81. ; οὐ Ὀεΐοτα {Π6 βεοοῃάδνυ οἰ Ποϊθηΐ οδιι86, 
ΟΥ̓ ὑπαᾶῦ ὙΠ ΟΝ Ρῥγοάϊιοοβ ΟΣ ὈΘΒΕΟΥΒ ΔΗΥ͂ 
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τηΐηρ, Μαῖίϊ. χὶ. 88. 6.4]. ἱ. 1; δἔϊεσς νοσῦε 
οὗὨ Βανὶηρ οὗ τσοὶ νἱησ ΔΩΥ͂ {ΠΙῈΡ ἔγοτα 8ῃ- 
οἴδοσ, ἄς. 1 Οοτ, νἱ. 19: ρὺΐ δἴξεῦ ἡϑυΐ. 
Ῥ888. ΥΘΙΌΒ. ὑο τ δὺς (Π6 Δι ΠῸΓ Δη ἃ ΒΟΌΤΟΘ 
οὗ ἴΠ6 δοίίοῃ, θὰ ποῖ ψ Θγ6 [Π6 δα ΟΣ 18 
ἴο Ὀ6 σοποοὶγοα οὗἩ 88 ῬΘΥΒΟΏΔΙΪΥ ἀπὰ ἴτη- 
τη ἰδίου δοίϊνο, (018 Ἰαϊίοσ ἰάρα δοίη 
ΟΧΡΙΘδβοα ὉΥ ὑπὸ δηὰ παρὰ,) Μαῖϊ. χΥ]. 
21. Αοἰβ ἱϊ. 22. 724. ἱ. 18, 8) 5εἰὰ οὗ 
186 ῬΙαΉΜΟΥ ΟΥ̓ πιοῦδ ἴῃ ΟΝ ΔΥ της 
ἷβ ἄοῃμθ, ὅς. 6. γτ. Μαῖίί. χυλ[. 85, ἴο 
ἔοτρῖνε ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν, 1,. Σὶν. 
18, ὃ 1458. 4) βαϊά οὗ ἐΐ6 ἐπδέγμγηθηξ, ΟΥ 
ἰηβίτυτη θη]! ΒΟΌΓΟΘ, “πηι, ὧν πιθαῃβ (7. 
εσἱίλ, 1,ὰ. νἱ. 8. χν. 16. Εον. χυνῇ!]. 1δ, ἃ 
ΟἸα8β8. δ) οὗ 186 τηδίοσίαὶ, ἱ. 6. ζγοηι, οὶ 
Μαίί. 11].4, ἔνδυμα ἀπὸ τριχῶν καμήλου, 
ὅς ΟἸδβ8. 6) βαϊὰ οἵ ἀοροημάθηοο ὕγοηι ΟΥ οἱ 
ΒΗΥ͂ ΡΕΥΒΟῚ ΟΣ ἰξίηρ, 1. 6. δἰ ἰδοτηθηΐ [0 ΟΥ 
σΟΠποχίοη ΜΠ ΔῊ ΟΠ, Δοίβ χὶὶ. 1. χν. 
ὅ, δηὰ Ο]455ὅ. 7) ἱτῃρ] γἱηρ α ρατγί ἴῃ το]ὰ- 
θη ἴο {Π6 “Ἐ0]6, ἃ ρατί ,)]Ὴοπι ἃ 016, ἴῃ 
{Π6 56Π886, “γοπι, 7; 80 δος ἐσθίω ἀηᾷ 
“πίνω, ΟΥ ΟἴοΥ σου ῦβ ΠΘΙΘ 8η δος, ψου]ὰ 
ἸΏΡΙΥ [86 “2016, ΜΚ. νἱ. 48, οἵ 4]. : 8814 
Οὗ ἃ οΪα88 ΟΥ ΠΌΤΩΌΘΥ ΟΥἁἨ ΡΘΙΒΟΙΒ, ἔΓΟΤΩ 
ΠΟ ΔΗΥ͂ 016 18 56] οοἰ6α, δηὰ οὗ Ἡ Πίος Π6 
ουτΩΒ ἃ ρατί, Μαῖίί. χχνυ]. 9. Τια. χνὶ. 80. 
ΗδθὉ. νἱϊ. 2, αηὰ ΟἾδβ8. [πῃ οοπηροβίτίομ, 
ἀπὸ ἱταρ θβ, 1) βοραγβίίοῃ, “)οηι, οὔὝ 88 
ἀπολύω, ἀποτέμνω. 2422) τογηοναὶ, αἰσαν, 
88 ἀποβάλλω, ἀπάγω. 8) αθαιοῃηθηΐ ΟΥ 
ςοββδίίοη, ἃ8 ἀπαλγέω. 4) οοχῃγ]οίίοῃ, 
ἔῃ Κεἰ, 86 ἀπέχω, ἀποθνήσκω. 5) ἰη- 
ἴθη8. 88 ἱῃ ἀποθαυμάζω, ἀποτολμάω. 
7) τοβίϊξυϊοπ, τϑαυλῖ8], 88 ἀποδίδωμι. 
7) ᾿'κὸ α ῥεῖν. ἱξ σϑῦλονββ [8 ἔοσοθ οὗ {86 
ΒΡ] ψοχὰ, δ ἀποδοκιμάζω, ἀποκα- 
λύπτω. 

᾿Αποβαίνω, ἴ. βήσομαι, δοτ. 2. ἀπ- 
ἔβην. 1) ῥτορ. ἕο σὸ αὐσαψ, ἀοραγί ὕγοηι, 
ΔΗΥ͂ ῬΪδοθ, ρϑηθῦ, : δυΐ οὔϊοηῃ ἐο ὠεβοοπά 
Όπι, ἃΒ ἴτοτη Βογβθῦδοϊς ἰο 16 στουπά, οΥ 
ἔγοσῃ 8. γ 6886] ἰο Ἰδηά, ἐο αϊδογηδαγζ, ἴΔι.ν. 
2. Φοδη χχὶ. 9, δῃὰ (]488. 2) τῃθίδρῃ. 
ἕο ων ομέ, γεβωϊί, δαρρόηπ, ἴἸκὸ Τιαὶ. 
ουοηῖγο, [01]. ὌΥ ἀκα. οὗἨ ρ6γ8. δῃὰ βοϊης- 
ἐἶτηθ8 δοα. οὗἨἁ [Ὠϊηρ ῥτοοθάβα ὈΥ εἰς, ἀ6- 
πούϊηρ [ῃ6 επὰ οὗὨ δοϊΐοῃ, 48 αὐἱοιῃϊά, 11], 
67, εἰς κακὸν ἀπέβησαν χρῆσται φα- 
νεῖσαι ἐλπίδες. Ξ'ο Ὅ17Ο Τηδγ δοσοιπί [ῸΓ 
1Π6 Ἔχργοβδίοῃ ἱπ Ῥ}]]. '. 19, τοῦτό μοι 
ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν, σἰϊὰ ΠΙΟΝ 
οοτρ. ΦοὉ χἰΐ;. 16, ΑἸ]εχ. καὶ τοῦτό μα. 
ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν. 

᾿Αποβάλλαω, ἔ. βαλῶ, 8ογ. 2. ἀπ- 
ἔβαλον. 1. ῬγῸρ. ἐο οαϑέ αἰσαν ΔῸΥ ἰμΐηρ 
88 ΔΙΤΩΒ ΟΥ̓ ΐΘΠΒ1]8:; 8180, ἐο σαϑέ 077) ἃ ψαγ- 
τηρηΐ, ΜΙ. χ. δθ0. 18. 1. 806. 2Ε]. ν. Ἡ. 

»Ἷ χιὶ, 88.---ἼΠ. τηείδρῃ. ἐο ἰαν αδαδ, αδαρ- 
ἄοπ, ἐπ. τὴν παῤῥησίαν ὑμῶν, Ἠδφδ. χ. 
8ὅ. ῬΏ1]1ο, Φοβορι. δῃὰ Ο]88β. 

᾿Αποβλέπω, ἔ, ψω, 1. Ῥτορ. ἐο ἰοοζ " 
᾽ (ἀπο) 7ἴοπι "7 Ὡνΐπρ, ἃηὰ τοτταγὰβ 
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(εἰς) δποίμογ, Ῥοΐγυν. νἱ. δ0, 8.---11. ἐὸ 
Αὐὐβς δαῦθ τοϑρθοὶ ἐο, γαξίοπεηι ἤαδογε, 

ΘὉ. χίὶ. 26, ὠπ. εἰς τὴν μισθαποδοσίαν, 
“ Πρή χοραγά ἰο ἔθ τουναγὰ μῃ6 ποροὰ ἔογ. 
δο ΡΒ1ο τ. 8562, εἰς τὸ τοῦ Θεοῦ μέγεθος 
ἀποβλέπων. 

᾿Απόβλητος, ου, ὃ, ἡ, τἀ). (ἐἀπο- 
βάλλω.) ρῬτορ. τυλαΐ ἐβ Πὲ ἰο δὲ σωϑέ αὐσαν 
ΟΥ̓ τε)εσίφα, ἰοαδίο, 8ο οἵϊ. ἴῃ ΟἾδ858. 
Τῃ βορί. 10 8 οὔζθηῃ υδβοὰ οὗ ταὶ 18 αδο- 
φεϊπαδίο, 15 Ὀεὶτρ ἰηϊοτάϊοϊοἀ Ὁγ [ῃ6 Μοκαῖο 
ἴανν, Ηοβ. ἰχ. 8. Απά 80 1] ΤΊ). ἰν. 4, πᾶν 
κτίσμα Θεοῦ καλὸν, καὶ οὐδὲν ἀπ. Τκι- 
οἶδη Τί. ἃ 837, οὔτοι ἀπόβλητά εἰσι 
δῶρα τὰ παρὰ τοῦ Διός. 

᾿Αποβολὴ, ἢς, ἡ, (ἀποβάλλω,) 1) 
ΡΙῸΡ. α οαϑέϊης ΟἿ οΥ αἰύαν, 88 οὗὨἨ ἃττηβ. ΟΥ̓ 
ἉΡΙΟ168 οὐὗὅὨἨ ἀγτεβθ. 2) ἐΐδ ἴοβ8 (7 οί. γα) οὗ 
ΔῺΥ μοοάϑ, οὐ ἐΐό ἱυαΐζοη οὗὨ ὈΘΥΒΟῚΒ 
ἄἀδθᾶγ ἴο τ18, 88 σὨ]] ἄγθη, Ψοβθρὰ. Απΐ. ἱν. 8. 
46, οἵ 4]. οΥ οὗ 116 ἰβο] ἤ, 85 Αοΐβ Χχυῖὶ. 
22. ἀποβολὴ ψυχῆς οὐδεμία. 8) πηεϊαρἢ. 
γο)θοξίοη, 88 ΟΡ. ἴο τϑοθρίίοῃ ἰηΐο ἔδυ υγ. 

᾿Ατογίνομαι, δογ, 2. ἀπεγενόμην, 
ῬΙῸΡ. ἕο ὅδ αὖϑοπέ 7γῸὺηι ἃ γἷδοθ ψῇθγο ΒΏΥ 
τοίη [848 Ὠδρροπδά : δ]8βο, ἐο δὲ γοπιουθά 
ΟΥ ἐὸ γϑιρηοῦθ ΟὨ68617 “οηι, ἐο ἀδρωτί. 
Ἡξηοθ, ἰπ 8 ἢγ. β6ῃβο, ο ἀθραγέ ηι Ἰϊξο, 
ἰο αὐδ, 4ἃ8 Το. ᾿ϊ. 84, 8]. ληὰ οἴϊθῃ ἰῃ 
ΟἸδ89. Ἠρποο, Ἴη Ν, Τ᾿ τηοϑίδρῃ. [01]. Ὁ 
ἀαῖ. ἐο αἱδ ἴο ΔΗΥ͂ {πϊηρ, ἐο γοπμοιηοα ἰῖ, 
1 Ῥοῖ. 11, 24, ἀποΎ. ταῖς ἁμαρτίαις. 
ΟοΡ. Βοτα. Υἱ. 4. 

᾿Απογραφὴ, ἥἢς, ἡ, (απογράφω, ἴο 
ὙΧΪζο ΟἿ, Θηῖοῦ ἰῃ τυϊθηρ,) απ δηγοϊηιοηΐ, 
ὉΓ γοόσίδίον, ἃ8 οὗ οἰ ζθηβ, ὉΠ 6ἷγ ὨΔΤΏ 68, ρτο- 
Ῥοτῖν, ὅζτο. ἴον {16 ΡΌΓΡοΒΟ οὗἉ ταχαίίοη, ὅζο. 

τ. 1... 2, Αοίϑ τ. 8Γ, [6 ΦΌΓΙΙΘΣ ΡᾶΒΒΆΡῈ ἰ8 
ΒΌΡΡοΟΒΟα (0 Γαΐ ἰὸ απ οπωπιογαίίοη οὗ 
ῬΘΙΒΟΏΒ, δηά (ἢθ Ἰαϊίεῦ ἴο ὦ οδηϑιιδ, ἱ. 6. 
οὗ ΡΕΓΒΟῺΒ 8δηἀ ῬΓΟΡΟΓΙΥ. 

᾿Απογράφω, ἔ. Ψψω, Ῥτορ. ἕο ευγῖξα 
Ὁ οὗ ἐν ἐπι ᾿ ἈπμαλΗῈ ηϑογῖδο, 
83 ἴῃ 8 τορίβίοσ, Ηαοί. υἱῖ. 100. Ῥο]. χχχ. 
10, 7, δμὰ ΗϑὉ. χὶ!. 23, ψῇογο ΟἸ τ βυ 88 
ἅτ βαϊά ἰο Ὅθ ἀπογεγραμμένοι ἐν οὐρα- 
νοῖς, “Μ᾿ 41] υ8ἰοη ἰο ἔῃ Ὀοοῖ οὗ ]1ΐο, ῬΒ. 
Ἰχίχ. 29. ὙΠΟ τηΐά, ἔοττη ἀπογράφομαι, 
“ [0 ΘΓ͵ΓΟ] ΟΠ 6861. ΟσσῸΓ5 ἴῃ ἴμι. 1ἱ. 1. 8, δ, 
Δηὰ βοτηδίϊτηοβ ἰῃ ΟἾΔ88. 

᾿Αποδείκνῦμι, ἔ, δείξω, 1. ῬτοΡ. ἔο 
{πε Οἰμδ ΔΏΥ͂ ῬΘΙΒΟΏ ΟΥ {Π|ηρ ἴο ΠΟΙΟΘ ; 
6Π06, ἕο ροῖὶπηξέ οτεέ ΒΗΥ͂ 0Ππ6 88 Νϊ [ὉΓ ΔΏΥ 

οβῆςο, ἐο ποηιϊπαΐα; αἷ8ο Ὀγ ἰπιρὶ. ἐο αρ- 
»οϊπέξ, ἃ8 οἵξθη ἴῃ ΟἾλ88. ὅ. ἰπ 1 Οὐονυ. ἵν. 
9, ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχ. 
ἀπέδειξεν, " οἤδοϊί, σοηϑελιι.᾿.--11. τηοῖ, 
ἐο ροϊηέ οἱ, οὐ δβἤοισ, ΔῺΥ {Πΐηρ ἢ 6 80 ΟΥ 
80. ἕο ργοῦδ, 85 οἴϊδη ἴῃ (1188. ὅο Αοίβ 
χχνυ, 7. ἃ οὐκ ἴσχνον ἀποδεῖξαι. Ἰϊ. 22, 
ἀποδεδειγμένος δυνάμεσι. “ ρτονοὰ ἴο Ὀ6 
ἴὰο Μοββίδὶι Ὀ. ταΐτϑο θβ.᾽ 2 τῇ, Ἀ, 4, ἀπό- 

86 ΑΠΟ 
δείκνυντα ἑαντὸν ὅτι ἐστὶ Θεὸς, τ ῇοτὸ 
186 δείξοῃ 8 Ρυὶ ἴογ [26 δηἀθανουῦ. 

᾿Απόδειξις, εως, ἡ, (ἀποδείκνυμι.) 
πιαπὺ δϑίαϊίοπ, Ῥγοο 1 Οον. 'ἱ. 4, ἃς ΟἸδ58. 
᾿Αποδεκατόω, ἔ. ὦσω, 1)) ἐο ἰαζε 

ἐϊδιέδ οἵ δὴγ οπϑ, Ηοῦ. νἱῖ. δ. ϑορῖ. ἴῃ 1 
8,8). υἱϊ]. 15,17. 2) ἐο ραν οὐ σίσα ἐἰϊε8 
ο΄, Μαῖῖ. χχῖϊ. 28, [.ὰ. χὶ. 42. χνὰ, 12, 
δηὰὶ ϑορί. 
᾿Απόδεκτος, ον, ὁ, ἡ. 84]. [ἀποδέ- 

χομαι,) 1) οὗ ρΡεγβοηβ, αὐπιΐδεϊδέδ, τοτῖὴν 
οὗ δἀταϊββίοη οὐ δρρτοδδίϊοῃ, Ρ]αϊ. σ᾿ 380. 
2) οὗ {πίηρβ, αοοορίαδίθ, “ΟΥΊΌΥ οΟΥὮὈἨ ἀρρτο- 
Ὀδίϊοη οὐ ῥτβαίβο, 1 Τίμ. 1ἷ. ὃ. ν. 4. 
᾿Αποδέχομαι, ἴ. δέξομαι, πλϊὰ. ἀε- 

ῬΟΏ. Ρῖὸρ. ἔο ἑαζο )οπι αποίλεγ, δηὰ ἴο 
ΟΠΘΒΕΙ: δηὰ ρϑηθυ. ἐο γϑσεῖυο, αὐπιῖέ, ὑταῃ. 
ἴῃ Ν, Τ. υδοὰ ἴῃ ναγίουϑ βῃ8468 οὗ β6η86. 
Ἰ. βαἱά οὗἁἉ ρϑιβοῃβ, ἐο γϑοεῖσδ απ οη6 ζπαΐῳ, 
ἷ. 6. 88 8ἃ ἔτγϊδηὰ οὐ γυρβί, ἐο ῥα Ἴ6, 
κι. νἱ]. 40. Αςεἰϑ χν. 4. χυ]ὶ. 27. χαν . 
80, δπὰ 80 ΟἾα88. οἵϊ..--- 1. οὐ τοΐϊηρβ, τοο- 
ἴδρ. 1) ἐο , ϑρρίδυαὰ δὴ δοιΐοῃ, 
Αείβ χχὶν. ὃ, ἀποδεχόμεθα βε. τοῦτο : 50 
“οβορἢ. Απηί. νἱ. 4,4, ἀπ. τὸ ἔργον. 32) 
ἐο ααηιξ, ,) 88 Βαϊ4 οὗ 4 ἀοείτίησ, 
ης ἱ:. 41. Φοθθρῆι. Αηΐϊ. ἰσ. 8, ὅ. Ῥὸο]. 1. 

᾿Αποδημέω, ἴ. ήσω., (ἀπόδημος,) 1) 
ῬΙῸΡ. 85 ἰῃ Ο]488. ἐο ὅδ αδοηέ ὕγοπι οὐιοἶϑ 
οὐ ᾿οορίδ οὐ σουηίγγ. 2) ἴῃ Ν, Τὶ, ἐο φῸ 
αὐγοαά, ἐγαυεοῖ ἔπ γογεῖση οομηγθϑ, ῖι. 
χχί. 88, χχνυ. 14, οἵ 8]. 208. Αηΐ, νῇ}]. 18, 
δ. Χοη. Ογτ. τυἱϊ. ὅ. 1. 

᾿Απόδημος, ουὅ, ὁ, ἡ, δ)- ἡαχὸ 
δῆμος, Ῥ6ορ}]6,) αὖϑοπέ “γοηι ἦοπιδ, αὈτολά 
ἴῃ ὍΝ οουμπίτίοθ, ΜΚ, χ, 84, Ατίο- 
τηϊὰ, 11. ὃ. 

᾿Αποδίδωμι, (ἴ. δώσω, 80ογ. 1. ἀπέ- 
δωκα, δοῖ. 2. ἀπέδων, ορί. ἀποδιῴην.) 
Ι. ἐὸ φῖυο αὐσαν 7γοηι ομ θ᾽ 8 86] ἢ, ἱ. 6. ἐο Ἂ6- 
ἴον οὔοΥ, Ἧς Ὁ». δοδίοιυ, ἰΤᾺ 8. ΟΥ 8.80]. 
1) χοηθν. Μαῖι. χχνὶ. ὅ8, ἀποδοθῆναι τὸ 
σῶμα. 2 Τί. ἷν. 8. ϑαρί. δἀπὰ Ο]888.: 
τιϑίδρἢ. οὗ ουϊάθησο, Αοίβ ἵν. 88; 8ο ἀπο 
διδόναι λόγον, "ἴο ρἷνο δοοσουηΐ, ταπᾶοῦ 
δοοουηΐ,᾽ Μαῖι. ΧΙ. ὅ6. Τ,ὰ. χνὶ. ὦ. Ατοεἴβ 
χὶχ. 406, Ηδθν. χἧϊ. 17. 1 Ῥεῖ. ἰν. ὅδ. 2) 
βδὶ ἃ ἴῃ τϑίεγθμοα ἴο ΟὈ] ραϊίοη οὗὨ ΔῺΥ Κη, 
ἐο σίυο ἑη εἶ, ἰο τομάθνυ, ραν οὔδὺ' οὐ οὔ, 
6. 51. ψαροδ, Νίαιί, χχ, ὃ. ϑδρι, ὅζ. Ο] δὲ. - 
οὗ τοηΐϊ, ἰτδαΐϊθ, Ὄχρθηβεβ, Μαϊϊ. χχὶ. 4]. 
Χχὶϊ. 21, [κι. χ. 8δ. ὅδρι. ἅς Ο]888. : οἵ 
ὙΟῊΝΒ ΟΥ̓ Οοδίῃβ, Μαίϊ. ν. 88: οἵ ἀυεῖεβ ἴῃ 
οηογαὶ, 1 Οὐον. νυἱῖ. 8. 8) Ββαϊά οὗ ἰγϑοβ, 
ἔγα 8, ὥο. ἐο γίοϊά, ον. χχὶϊ, 2: τηϑίβδρῇῃ. 
Ηθ5. χίϊ. 11, 4) πιϊά. ἐο ἀοἰζθον' Οοὐδν" 707 
Οη6᾽8 8οἰ᾽ 1. 6. ἐο αἱβοβ6 ΟΥ7 ὃν 8616. ἔο ϑοϊϊ, 
ἔγᾶη8, ἀοίβ ν. 8. νἱϊ. 9, Ηδδ,. χίὶδ, 16. 
ϑορῖ., 708.. ῬΆΪο, δῃὰ 6]488.---11, ἐο σέρο 

ασαΐπ,, γοϑίογθ, ἰτὰῃΒ. ΟΥ 8090]. 1) 
φθπαγ. ἵμι, ἷν. 20, ἰχ. 42 ; βροκθῃ οὗ ἀδθίβ, 
ΟὈ] αι φη5, ὅς. ὦρ πέραν, νοιά, Νίαιι, ν. 
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26, Α]. ϑερί. δηὰ ΟἿδ58. 2) βρεὺς. ἴῃ [89 
Β6ἢ86 οὗ ἕο γοπάδν' δαοῖ, τοφωΐία, γοίαζίαξδ, 
δἰτ μοῦ ΟΥ̓ ΕΥἹ}, ΝΜ αἱί. νΥἱ. 4, 8]. οἵϊ. δὶ 
δορί. Ἐυν. Μεὰ. 180. 

᾿Αποδιορίζω, ἔ. ίσω, (ἀπὸ, διορίζω, 
ἴο Βουπά,) ῥτορ. οὗἉ {πΐηρδ, ἔο δοέ οὐ αἰυϊάθ 
4» ΔΏΥ τὈΐηρ ὈΥ Ὀουπάβ, ἔγοτα βοπιθιΐη 

86, ΙΝ. Τ΄. οὗ ῬοΙβοηΒ, ἕο 8δέ Οἤ686 
φΥ;, ϑοραγαΐε οπεϑοῖ ὕγοη δποῖμοσ, Ψα. 19, 
οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες ἑαυτούς. 

ἾΑποδο ἴα πο μον ἔσῶ, (ἀπο, ἀρ 
άζω. ἴο ἄρρτονὸ οὗ) ἕο αἶβα ο, 
Ἂ δ : ἀμαρ μα ὑπ (Ὠΐησϑ, ζει. χχὶ 
42. ΜΚ. χίϊ. 10. 1.1. χχ. 17: ΟΥ ῬΘΓΒΟΏΒ, 
ΜΙ. νἱῖ. 81, κα. ἴχ. 22. χυῖ). 25, 

᾿Αποδοχὴ, ἧς, ἡ, (ἀποδέχομαι, ἴο 
χοροῖνα, δάνϊῦ, ΔΡΡτονθ,} ῬΓΌΡ. ἵοη, 
ααηιξδοίοπ, 85 βαϊὰ οὗ ἃ ριιεδὶ οὐ ἔτ ϑηά ; δηὰ 
ΣαΘίΔΡἢ. αρργοϑαίίοπ οὐ Ῥγαΐϑο, 1 ΤΊμι. ἰ. 
1δ. ἰν. 9. «οβορἢ. ἀπά Ο]α88. 

ἸΑπόθεσι ᾿Ξ δὲ; ἢ ΓΠΤΟΤΊΜΟῚ 
οὐ θορὴκ οΥ̓ ἰαγὶ 16. 38 οὗ ὁ] οἴ 68 

᾿ὐϑρὰρ δίας δὴ τ ββόῥαρέ ̓ ωλ (} οὗ ἰῃ9 
1αθοσηδοΐθ οὗ [86 ἐοὴν Υ ἀθαίῃ, 2 οί. 
1. 14, ἀπ. τοῦ σκηνώματός μου, ὙὮΟΥΘ 
(48. ἰῃ 2 ον. ν. 2, τὸ οἰκητήρι πεν- 
δύσασθαι) ἴ᾿ογο δ 8 ἀοιιὉ]6 4} υβίοῃ : υἱζ. 
ἴο [86 Ὀοάγ, 88 ἃ ψατιηθηὶ ἴο, δῃά α [806 1- 
1186]6 ΟΥ μαθὶϊαίίοι οὐς [86 8ο]. 1η 1] οι. 
11, 21], σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου, ἴῃοτο 8 δῇ 
Δ] ]Π δῖοι ἴο 186 ροιηρ τὰ οὗ υἱοΐουδ Ποῖ .8 
ἢ ἀ6816 1Π6 δου], (Μαῖί. χν. 18,} 186 
16 Π}0]6 οὗ αοά, (1 ον. 1]. 17,} νι τοῖο- 
ΤΟΏΘΘ ἴο ἴΠ6 {ΓῸ6 Βρ᾽ γἱ[8] Ὀαρίΐδτηη, [μὲ οὗ 
100 δοιὰ], ὉΥ ἴπ6 Ὀοΐηῦ Ὑναϑῃθα ἔτοϊῃ ΟἹἿΓ 
Β'ὴΒ ἰπ ἴηο Ὀ]οοὰ οὗ 4688: [Π6 δβδ:ὴη6 
(ἴου ῦ]ο Δ]] δΐοη οχὶϑίβ δἱ Ηοῦ. χ, 22. 

᾿Αποθήκη, ης,. ἡ, (ἀποτίθημι,) Ἰἰϊ. 
α ὙΞΠΘΙΘ ΔΓ[16168 οὗὁὨ ΘΥΘΡῪ Κίηὰ 870 
ζαϊά τ, ΜΒΘΊΠΟΥ ΔΥΤΏ8, ΟΥ ἰΥΘΆΒΌΪΓΘ, ΟΥ̓ 88 
ἴῃ Ν. π σταΐῃ ; ἃ δαγῆ οὗ σγαπατ, αι. 
δ. 12. νἱ. 26. χίϊ. 80, 1μι. 111. 17. χίϊ, 
18, 24 | 
᾿Αποθησαυρίζω, ἔ. ίσω, Ῥτορ. ἕο 

ἐγθαϑιγα τ, ἴαν ν. πη Ν, Τ. ἢ. 1 Τίμι. 
νἱ. 19, Ἰμυοίδη ἴΔΡ. ὃ 1ὅ. 

᾿Αποθλίίβω, ἔ. ψω, (ἀπὸ ἰπίθῃβ. 
θλίβω.) ἰο »γδ88 οτ 7 οπι (ἀπὸ) 
ΘΥΘΥῪ δά, [ωὰ. Υἱϊ!. 4. 
᾿Αποθνήσκω, (ἔ. ϑανοῦμαι, δογ. 2. 

ἀπέθανον.) ἐο αἶα, ἰῃίταῃβ. 110. ἐο αἀΐο οἵ), 
}) 864 Ῥγορ. ὃδπὰ ρῆγβ. οὗ {86 ἀθδί οἵ 
δηΐτηδίθ σγοδίιγοθ, 680. τῆθη, ὙΠΟΘΙΠΟΣ ἔο 
αἰο, Μαῖϊ. ἰχ. 24. ΜΚ. ν. 85, ἄς οἵϊ. ; οἵ 
ὧὦὸ ὃ »υξ ἰο ἀεαίζἧ, Μαῖι. χχνὶ. 85. Αοἰβ 
χχὶ. 1ὅ. Βοι. νυ. 6. ΗδὉ. χὶ. 37. Βον. υἱ]!. 
9: οὗ απίτηδίβ, ἐο ρμογιίϑῆ, Μαῖῖ. υἱΐ!. 82. 
Ἐον. χυΐ. 8: οἵ ἴγθοβ οὐ' γεζείβδ]εβ, σο 
'Χὶΐ. 24, 1 Οοτ. χνυ. 86: τοοίδρῇῃ. 40. 12. 
1ὰ δῃ ἐπομιοαῖδνυθ 86η86, 0 δ ἀψίησ, ἰ. 6. 
ΘΑΓ ἴο ἀθδιί]ι, 1 ον. χυ. 8). 2 ὅσου. νἱ. 9: 
ἴο ὁ ϑυδ)εοί ἰο ἀδαίζἦ, ἔλοτα. γ. 15. 1 ον. 

891 

Ἴ μῳ. 

ΑΠΟ᾽ 
χνυ. 22. Ἡοῦ. νἱΐ, 8.---Τ1. πιοίαρῇ. οὗ “ρύ- 
γἰέμαΐ απαᾶ οἰογηαὶ ἀδραΐῆ, 16 ροΥΒῃΐηρ οὗἁ 
1ὴ6 8οι}}, Ἰηνοϊγοὰ ἰῃ οχο]υδῖοη ἔγοσῃ [ἢ6 
Μοββίδη 8 Κίηράοτη, δηὰ ἱποϊυἀϊηρ᾽ οἴουπδὶ 
Ῥυπίβῃτηθης ῸΓ 5ἷη: δαυῖν. ἴ0 “ἴπ6 ϑεσοπᾶ 
4641}, Ἰὼ χχ. 14.) Φοἢη νἱ. δθ. γῇ}. 2]. 
24. χι. 206. Βοῃι. νἱϊ. 10. νι]. 15. Α1]ρὸ 
β814 οὗἩἨ ἴῃ ὀαγέποίέοη οὗὨἨ αὶ, πνοσΐκβ, ὅζο. 
ὈΥ {ποὶγ οδαδίηρ ἴο εαῖδί, λον. 111, 2, ἀπο- 
θνήσκειν τινὶ, ΟΥ ἀπό τινος, "ἴο 416 ἴο ΟΥ 
ἔγουη ΔΩΥ ἰπΐηρ, ἐο τεποίποῦ, ζογϑαΐο ᾿ἰῖδ 
1.80 ΟΣ Ρῥγδοῖίςο, Οἱ. ἰϊ. 20, ἀπὸ τῶν 
στοιχείων τοῦ κόσμου. 64]. ἰ!. 19, νό- 

Ἴϊοι; νἹ. 2, τῇ ἁμαρτίᾳ, διὰ Οὐ], 
᾿, 8, τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς, " δατ } Ἐϊηρπ.᾽ 

᾿Αποκαθίστημι, ἔ, καταστήσω, ἴο 
ὑγίπρ δαοῖ ἱπίο ἃ ἴοτταοῦ βίδις, γορίασο, τὸ- 
δίογα, ἃπιὰ ὉΥ ἐτρ]. ἐο απιοηά, βαϊὰ 1) 88 
Τοραγ8 ρδγϑοη8, οὗὨ τοϑιογαίίοη ἴἰο Βϑδ] τὰ 
ἔγοτα βίοϊκηθββ, (860 Εοδβὶὶ (ἔσοη. Ηρ. 
ἴῃ ν.) Μαῖϊ. χὶἹ. 18. ΜΚ. ἢϊ. δ. υἱ, 20. 
[μι νἱ. 10. βερί, δῃὰ Ο]δ88. 2) οὗ σϑϑῖο- 
ΤΑΙ Οἢ ἴο 1 ΘΥΥ, ὨΟΙ8, ΟΥ ΘΟΙΕΓΥ, ἄζα. 
ὅν Ῥτίβοη, εὐθὸ ΧΙ]. ᾿ ϑερῦ. ὅς (1888, 

48 γοραγαὰϑ ἐλίησο, (ἃ Κἰοσάοχα ΟΥ βου τη- 
τηθῃῖ,) ἕο ληῤῥμ ον ΟΣ τρϊφήροι δῦ ἢδ8 
δ δυγοραίβα, οἵ ἀϊδαυτδηροά, Ὠὶοὰ, ϑὶο. 
ΧΣ. 82, Ῥ0]. ἱν. 25,7. Τη Ν, Τ΄ βαϊὰ οὗ 
186 Φ΄οπλδ}ὶ Κη σάοτῃ, οὗ χονθγισαθηῖ, ὙΒΐ ἢ 
[Π6 Μοβοδίδιι γγὰϑ Ὄχρϑοϊθά ἴἰο σϑβίοσο δπὰ 
Θη]αγζο, Μαίι. χυὶ!. 11, ΜΕ. ἰχ, 12, Αοὼ 
1.6, 8. Ρ0]. ἰχ. 80, τὸ πάτριον ἀποκ. 
πολίτευμα, ἱταρ] γἱηρ δοΙλ6 ἱπηρτονοιηθηϊ 
{ΠΟ γθοῃ. 
᾿Αποκαλύπτω. ἔ. ψω, ῬτῸΡ. ἐο :5- 

οουθγ,, ὠπυοῖϊ͵ ϑορι. δ. Ο]α88. ; 4180 ταϑίδρὶι-: 
ίο τευθαΐ, αἰδοίοβο, ΜΜδὺ τὰ8 Ββοοχοῖ, οὐ υπ- 
Κηονη, ἴτδη8. ΟἾδι8. ϑερὶ. διὰ Ν, Τ. 
ΠΟΤ ἰδ ἰδ υϑοὰ, [Ϊ. ρσοηον. Μαῖϊ, χ' 26. 
ΠΣ Χὶὶ, 2; οβρθς. οὗ (Βηρθ σοι Ὁ6- 
οοτᾶθ Κηονῃ ὉΥ ἱμεὶν οἴἴεοῖδ, ἴ[.υ. ἱϊ. 86. 
Φοδη χὶΐ. 88. ἔοι. ἷ, 17, 18. νἱῖϊ. 18. 
1 Ῥοῖ. ἰ. δ. ν. 1: α͵80 οὐ {πίηρβ ἰπ]δα δηὰ 
εὐτοῖ δηά {805 πιαάδ ἔποιυη, 1 ον. 1}. 
8, ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται. 614]. ἰἰϊ. 38. 

--11. βαἱά οὗ τϊηρθ σονοα]θᾶά, }) ἴπτοπιὶ 
αοάἄ ἴο τχδη, δηά τηδάθ Κηονη 106 
Ηοἱὶν ϑρί τι, Μαίι. χὶ. 25. 1,υ. χ. 2]. 1 Οογ. 
". 10. ἘρΒ. 1. δ. ῬὨ]]. ]. 15, 2) οἵ 
(Ὠΐημψβ τονθα]οὰ ἔγοτα αοὐ [Ὠγουρὰ ΕΟ τἰβί, 
Μαῖῖ. χὶ. 27. 1.ὰ. χ. 22.-- -ἼἸΤ|. βαϊά οἵ ρεὺ- 
ΒΟΏ8, ἷἱπ {}Π|8 μ8856. ἐο ὧδ τουεαϊρα, ἱ. 6. (0 
αρρεαν, μὰ. χυὶϊ. 80, οὗ ΟἸ τ ϑι᾽ 8 ἀρρεατίην 
ἔγοια Ὠθᾶνθὴ : οὗ ΑὩΕΟΉτῖβι, 2 ΤῊ. 1ἱ. 8,0, 
8. ϑερῖ. ἴῃ 1 ϑδια. 111. 2], 2 Ἐάν, χἱὶϊὶ. 32, 

᾿Αποκάλυψις, εως, ἡ, ῬτῸΡ. ἐΐδ ὠπ- 
οουογίησ ΟΓ ΔῺγ τπίηρ (μα΄ τὰ σονοσοὰ ρ: 
δυΐ ΤΩΟΒΟΥ τωθίδρη. ἐΐδ αδοίοδιγ6 οὗὨ ΔῈ Υ 
τϊηρ βοοτοῖ Οὐ ὑρκποόσῃ. [ἢ Ν,, Τ'. ἴν 18 
υϑεὰ, ]) οὗ ἴη6 γεπιουαὶ οὗ [6 νε}] οὗ 
ἱσπόγάποο, ὈΥ [Π9 σοτητηυηϊοδιϊου οὗ Κπον"- 
Ιεάσχο, ᾿ηδιγυςοη, ὅἄζο. [κἱ. 1]. 82. 2) ἱπ 
186 856η86 πη δϑέαΐίοη, Άοτη. ἰ!. ὅ, ἡμέρα 
ἀποκαλύψεως, “δε τ Μ111 Ὀ6 τηαὰθ 

Υ̓ 
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Κηόνῃ, ότι. νἱ}}. 195. 80 οὗ (ππδὶ ψἘ]ο ἢ 
Ὀοΐοτο 88 σοῃοθδ]οά, 88 1π6 Ὠ᾿νῖπθ τ γ8- 
16 γ168, ῬυΓροδβεβ, ἀοοίτίηεδ, ὅἄτο. οι. χν!. 
25. 1 ον. χὶν. 6, 26 ; οὗ γονεϊδιϊοηβ ἔγοπι 
ἀοά οὗ ΟἸιτῖβι, 2 Οὐοσ. χίϊ. 1, 7. Οἱ. ἱ. 12. 
ἵ:, 2, ἘρΆ. ᾿ἰΐ. 8. ὃ) αρρεαγαηοο, βαὶὼ οὗ 

, Ομ ̓ Β Δρρϑάσγαποθ ἴσοι ᾿δανθῃ, 2 ΤῊ, 1. 
7. 1 Οον. ἱ. 7. 1 Ῥεῖ. 1. 7, 18. ἵν. 18. 

᾿Αποκαραδοκία, ας, ἡ, (ἀποκαρα- 
δοκέω, ἔτ. ἀπὸ, κάρα, δοκέω, ἴἰο Ἰοοῖκ ἔοτ, 
[ῸΡ. ἐο ἰοοΐ αὐ δῸΥ {πΐϊησ, 1 1Π6 Βεβὰ 

Ὧἰ ἰογναγὰ, δηά, οὗὨ οουτδα, αἰϊοπιΐνεϊυ, 
δὰ ἤδηῆςα, ἕο αἰοαῖΐξ ΟΥ 6αρεσὶ ἀπτνεν ἢ 
ῬΓῸΡ. {πγυδιϊηρ ἔογνγασᾷ (μ6 Ποδὰ: δὴ 
ΤΩΘΙΔΡἢ. θαγποδέ δχρεοσίαζίοη, Ἐοτα. ΥἹ]ϊ. 19. 
ῬΆ]]. 1. 20. 
᾿Αποκαταλλάσσω, ἴ. ἕξω, τὸ 

κατὰ, ἀλλάσσω, ἴο ὁδαηρο,) 111. ἐο οδαπ 
οὐ αἰέεν' ἃ Ῥϑύβοῃ 77πι οῃ6 8.86 οὗἉ ἐδοϊϊηρ, 
ΟΥ αἰδροβί(οπ, ἰο δποίμοῦ, 6. 51. ἵγοτῃ 
ΘΠΏΠΥ ἴο ἔπη ἀβιιἶρ, ἐο τεοοποῖΐδ Ὠϊτι τὸ 
Δηοῖ ον, ἘΡἢ. 11. 16. 6]. 1. 20, 54. 
᾿Αποκατάστασις, εως, ἡ, (ἀπο- 

καθίστημι,) τεβίογαζίοη ἴο ἃ ἴοττοον [ἀπά 
Ὀοί(61] βίδιθ ; ὈΙῸΡ. βαϊα οὐ [6 γοϑίογαϊϊοη 
οὔ ἃ οἰἵγ οὐ βίβίθ, Φοβερῇ. Απί. χί. 8, 8. 
Ῥοϊ. ἱν. 28, 1, δῃὰ τηϑίδρῃ. οἵ ἴθ σεβέϊξω- 
ἐΐοη οὗ 4}1 τηΐηρβ ἴῃ [86 ΝΜοεβίδ 5 Κίηρ- 
ἄοπι, Αοἰβ 11). 2]. 
᾿Απόκειμαι, ἔ, εἰσομαι, (ἀπὸ, κεῖ- 

μαι.) 1) Ῥτορ. ἕο δδ ἰαὶὰ ὠρ, ἴον ἴαΐυγα 
86, ἴμι. χίχ. 20, ϑερί. δπὰ (7488. 2) 
ΤηΘίδΡἢ. ἔο δε ἰαϊά ῳ ἴῃ βίοτο ἔοσ, γεβδογυδά 
,)ῶν, ἰο αὐυαϊξ ΔΌΥ οὔδ., 88 τουαγάβ, οὐ 1ῃ6 
ορα {πογοοῖ, (ο]. 1. δ. 2 Τίηι. ἵν. 8. 908. 
δηὰ ΟἸ]κ588. ; οὗἉ ἀφαίζἧ, ἰχ. 27. Ὁ. ΗΔ]. ν. 8. 

᾿Αποκεφαλίζω, ἔ, ίσω, (ἀπὸ, κε- 
φαλὴ,) ἐο ἰαζε ς ἰδ ἔδαά, δολοαά, ἰταῃ8. 

αἰί, χῖν. 10. ΜΚ. νἱ. 16, 27. 1,ὰ.. 1χ. 9. 
ϑορῖ. δπὰ Ἰαίον ΟἼ888. 
᾿Αποκλείω, ἴ. εἰσω, ἰο 8 ἰο, ἃ5 τὴν 

ϑύραν, ἴλι. χὶῖ!. 2δ. δορί. δηὰ Ο]488. 

᾿Αποκόππτω, ἔ, Ψω, ἰο ομὲ οὔ", απηι- 
μέαΐο, ἴταηβ. ΜΚ. Ἰχ. 48, 45. Φοἢηῃ Χυ] δὶ. 
0, 26. Αςείβ χχνὶϊ. 82. ϑερί. δῃὰ Ο]4588. 
Οὐ {π᾿ 86186 ἴῃ ὑπ6 οὔβειγο ἜΧργ. 618]. ν. 
12, ὄφελον ἀποκόψονται, 866 ΤΩΥ ποῖ. 
᾽Απόκριμα, ατος, τὸ, (ἀποκρίνομαι.,) 

ἢ ἀἨϑι067,, αἶδο 8 [141 ς͵8] γΟΒΡΟΙ86 ΟΥ̓Β6Ώ- 
ἑθποθ. ὅδ ἴῃ ΟἾδβ8. [ἢ Ν. Τ᾿. τὸ ἀπόκρι- 
μα τοῦ ϑανάτου., 2 Οον. ἱ. 9, ρ. ἀθφηοίεβ 
ΟΡ ἀοδραὶγ οὗ 116. 
᾿Αποκρίνομαι, τηϊὰ, ἴοττῃ ἐγ. δεί, 

ἀποκρίνω, ἴο εὑ οὔὙ, τοϊπποιυ ομΐ, βοραταΐα, 
Ηδξποο 1) ἐο ἡμάσο οὔ" ἀπὰ ἴῃ τιἱά, ἐο )μάσα 
ΟΥ̓ ἴοτ Ομ θβοϊἤ, '. 6. ἴῃ ΤΟΡΙῪ ἴο ἃ απ 681]}0ῃ, 
ἕο ἀπϑισοῦ, ΏΘΊΠΕΥ ἴο ἃ β᾽ΠΠρ16 αποϑβίϊοη, 
Μαῖϊ. χὶ. 4, οἱ 4]. οἷϊ., οὐ ἴὸ 4 ἀπ ύο 
Ἰηἰοττοραίίοη, Ναις, χχνὶ. 62. χχυὶ!. 14, ΜΙ]. 
Χὶν. 6], ΟΥ ἴο δἃῃ τη ρ] 6 αυοβέοη ἴῃ πὶ Θἢ- 
ἸΥΟΔΙΎ ΟΥ̓ΡΙΌΡΟΒΑΙ, Μαῖίϊ. ἱν. 4, ἃ οὔ. οΥ 
ἴο δὴ δοουβδίίοῃ, ὈΥ ἀδηΐαὶ, Μαῖι. 1]. 15. 
εἰ ἃ]. οὗ, 2) ὃγ Ηοῦν., ἐο ργοοσεθὰ ἴο 
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ϑρϑαΐ, εἰϊθοσ ἰπ σοπίϊηυδίίοι) ΟΥὮ δ ῥγον 
ΟἾΒΙΥ σοπηπηθησοα αἰβοοιγδβο, ἕο οονέένεμς 
ἀΐϑοουγοε, Μαῖι. χὶ. 25. χὶὶ. 8, ὅς ϑερι.: 
ΟΓ ἴῃ σομητηθποοιηθηΐ ἱπογθοῦ, ἐο δεσίῃ ἰο 

, δηἀ οσοδϑί Δ ]]Ὺ 1} γοίδγθηοθ ἴο 
Βοιῃθί πα (Πδὲ Πᾶ8 Ὀδθη βαϊὰ. ὅ3ἴ'ο ἀπο- 
κριθεὶς εἶπε οΥ᾽ ἀπεκρίθη καὶ εἶπε, Μεῖϊ. 
ΧΥΙΪΪ. 4, εἰ 4]. οἷϊ. ἀπὰ δερί. 

᾿Απόκρισις, εως, ἡ, (ἀποκρίνομαι) 
απ αηϑιροτ, [μι. ἢ. 47. χχ. 26. Τοβα ἱ, 
22, χἰἶχ. 9. ϑερῖ. δηά Ο]888. 
᾿Αποκρύπτω, ἔ. ψω, (ἀπὸ, οΕ οἵ 

ΔΥΔΥ, κρύπτω,) " ῬΓῸΡ. ἕο σοποδαΐ δῈγΥ 
Ρδῖβ. οὐ ἰπηρ οὧΐ ο΄ βἰψιῖ, Μαίι. χχν. 18, 
τὸ ἀργύριον. 2) τηεϊαρἢ. ἐο σοποεαὶ 
ΔΩΥ͂ ΟΠΘ᾽Β Κηον]οάρο, [01]. ὈῪ ἀπὸ π|} 

ἢ. Οὗ ρεῖβ. Μαῖί. χὶ. 25. ἴα. χ. 2]... 
ον. ἰϊ. 7. ἘρΆ. 111. 9, ὁ]. ἱ. 26, ϑορ:. 

δηά Ο]δ58. 

᾿Απόκρυφος, ου, ὁ, ἡ, κα]. (ἀπο- 
κρύπτω,.) Ῥτορ. ἐὲ ατυαν ἴτοτη βἱ σι. 
Ιῃ Ν. Τ΄ πποίρῃ. 1) οοποδαίθραά ἥγοικ 
Κηον]οάρο, ΜΚ. ἵν. 22. 1.α. υἱϊϊ. 17. ὅθρι. 
δηά Ο]4858. 2) ὉΥ ̓ ρ]. ἰαϊά ὦ} ἐπ βίοτγε, 
Οοἱ. 1]. ὃ, δῃὰ ϑορί. 
᾿Αποκτείνω, ἴ. ενῶ, ἐὸ κὲϊὶ] ΟἿΣ »ιέ ἐὸ 

ἀδαΐ, ἀν 8 Ῥἢγδβίοϑὶ βθῆβε, Μαῖι. χὶν. 
δ. χνὶ. 2], ὅς οἵϊ. ἃ]. ϑερί. δῃηὰ ΟἾἸδε, 
2) ἴῃ 8 ΠΟΤᾺ] 56η86, ἕο ἀἠϊ ἵν, οὐοδ- 
βίου ἰπ6 ἀφαῖῃ οὗ (π6 800] ὃὉγ εοἰθγηδὶ 
Ρυπίβπιηθηΐ ἴῃ 611, Μαιί. χ. 28. οπι. 
νἱὶ. 11]. 2 Οον. 11, 6. 8) τηοϑίθρἢ. ΟΥ̓ 1] 
ἕο «ἰεείτου, αδοϊιϑἦ, ἀπ. τὴν ἔχθραν, ΠΝ 
Ἷ. 16. 

᾿Αποκνυέω, ἴ. ήσω, (ἀπὸ, οΒ, δὐὰ 
κυέω, ἰο ὉὈς ρτγερσπδιὶ,) 11. ἐο ἥπῖβα δεῖπα 
»γοσπαπέ νι, δηὰ, ἔγοτη 186 εἰγότν ἴο 
ὀγίησ Του, ταοϊαρῃ. “24. 1, 15, 18, σοτε 
866 ΤΥ ΠΟῖδ. 
᾿Αποκυλίνδω, οΥ -ίω, ἔ, ίσω, ἐο γοἱ! 

)ῇοπι οἵ αὐσαν, ταῦ. Μαῖι. χχυ. 2. ΜΚ. 
χνὶ. 8,4. ἴκι. χχὶν. 2. ϑερὶ., Φο8., δπά 
ΟΙ 688. 

᾿Απολαμβάνω, ἔ. λήψομαι, δον. 9. 
εἰπέλαβον, ἰο ἰαΐδ οὐ οὐίαϊπ γον ἀν οηο. 
ἷ. 6. Εν ἐο γϑοοῖσο, δηὰ ὨδΏςσΘ, 88 βαϊὰ οἵ 
1Βἴηρθ, ίο οὐἱαΐῃ, Τμκι. χνυὶ. 25, ἀπέλαβες 
τὰ ἀγαθά σου.. (Δ]. ἱν. δ, ἀπ. τὴν υἱοθε- 
σίαν : κ180 ἴο τοςαῖνο ἔτοπι 8ΠΥ Ο6 ΒΟΠ16- 
τπΐηρ ἀπ6, 848 ἀεί, ἴλι. νυν]. 84. χν. 27, οἱ 
ΟἸα88. : ΟΣ πιογίἰϑὰ 1η τοαυΐίϑὶ, 1... χυὶ. 
80. χχὶϊὶ. 41. οι. ἱ. 27. Οὐ]. 211. 24. 
2 ΦΖοόδη 8, ἀδηὰ (]489.---1]. 1η τά. δη ἃ βαϊὰ 
οὗ ρδυβοῃβ, ἐο ἕαζε ἰο οπθϑείβ ὕγοπι Δ ΟἸ ΠΟΥ 

ΤΒΟῺ ΟΥ φΐδςοθ, ἐο ἑαζε αϑἰα6 ΜΔ Θἢ 6βο] ἢ, 
κ, νἱ]. 8, ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ 

τοῦ ὄχλου κατ᾽ ἰδίαν. ὃο 2 Μᾶαεος. νἱ. 
2], ἀπολαβόντες αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν ππαρ- 
εκάλουν, ἃπιὰ 80 208. ἀπά {πΠ6 Ἰαΐον (]888. 
1π ὃ Φο)η 8, ἀπολ. βίη ῆεβ “ἴο τϑεοῖνο 
ΔΏΥ ΟὨ6 ἃ8 ἃ ρυσδί,, ἔογ ὑποδέχεσθαι. 
᾿Απόλαυσις, εως, ἧ, (ἀὩπολαύω.) 6κ- 

)ογπιοηΐ, Ἰ. 6. 1) {16 αοὐ οὗ Θπ)οΥης, 1 Τ τα. 
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νἱὶ. 17, εἰς ἀπόλαυσιν, “" ἴογ Θη]ογπηθηϊ,᾽ 
ἷ. ὁ. ἴο 6ῃ]ΟΥ, 708. Αηϊ. 1ἰ. 4, 4, δῃηα Ο]488. 
2} {86 ϑοώγοῦ οὗ Θη]ογτηθηῦ, ἰπ [Π 6 »ἰδαβεγα 
ΟΥ Ρῥτοῆϊ οὗ {πὸ τῃϊησ, Η6Ὁ. χὶ. 2δ, ἁμαρ- 
τίας ἀπ. ϑερί., 708., ἀηὰ ΟἸΔ88. 
᾿Απολείπω, ἴ. ψω, ζοηον. ἐο ἰδαῦο αἰτα 

7 οι οπεβεϊῇ, 1. ἐὸ ἰοαῦθ δον ὁ.9 δελϊηά, 
Ω ΤΊαι. ἰν. 18. 20. 708. απὰ Ο]488, Ῥαβ8. 
ἐο δά ἰογὶ δελίπά, γεπιαΐη, Ἐχοά. χὶν. 28. 
Μει. ἀπολείπεται, “ΤΠ 6γ0 ταῃαΐη8. Η Ὁ. 
ῖν. 6.9. χ. 26. ΝΥ 1θὰ. χίν. 6, δη ἃ Ο]488.---- 
ΤΙ. ἐοὸ ῶνβαζο, γεποιποο, ὅὰ6 6, ἀπ. τὸ 
ἴδιον οἰκητήριον. ϑερῖ. ἀπὰ (]488. 

᾿Απολείχω, ἔ, εἰξω, ἐὸ ἰἰοῖ, ἰδοῖ 
οτ οἴδαπ, δοϊἑοί. μα. χνὶ. 21], οἱ κύνες ἀπέ- 
λειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 

᾿Απόλλῦμι, (ἔ, ἀπολέσω, γετγῖ. ἀπο- 
λώλεκα, γῬετῇ, 2. ἀπόλωλα, τηϊὰ. ἢ ἀπο- 
λοῦμαι, αοτ. 2. ἀπωλόμην,) 111. ἐο ἀδδίγοΥν 
ΟΥ μονὴ 07. ἴ. δεῖ. ἔοσιαῃ, 1) ἐο αδείγον, 
οαῖ86 ἰο ροτγίο, ἀϑοὰ Ὀο᾿ οὗ (Βίηρβ, 1 ΟὐΥ. 
1, 19, δὰ ΟἸαβ8β. δηά ρϑῦβοῃβ: δπὰ βαϊὰ 
Βοϊῃ οὗ ρἢιγδβίοαὶ ἀθαίῃ, Νίδϊι. 1). 18. σχὶϊ, 
14. χχί. 4), ἃ οἷι. ϑερί. δὰ Ο]δ88., δυὰ 
ΟἿ ΤηοΓ8] ΟΥ̓ Βρ' γί), ἰηνοϊνεὰ ἴῃ Ἔνι] αβ- 
ἴῃ ΘΧοϊ βίοι ἔτοτι ἴΠπ|6 Ν Θββίδῃ δ Κίηράοτῃ, 
τορϑῖθοῦ 10} ῬΟΒΙ Εἶν 6 ΡΒ 8 εἴθ τ] 
ἴῃ τὉπεἷν ἀυγαίίοη, (866 οἢ γ, ἀποθνήσκω.) 
Μαῖι. χ. 28. ΜΚ. 1. 24. ἴχὰ. ἰν. 84. ἰχ. 
25, δθ. Εοπι. χὶν. 1ὅ. 2) ἰο ἴοβο, ὅδ ἀε- 
»γυεα 077 ΔᾺΥ Πρ, 88 δῇ δγίϊ9]6 οὗ ρῥτο- 

᾿ ῬΟΓΣΙΥ, τοννασγά, Οὐ Ομ ̓Β 116, Μαίί. χ. 42. 
᾿ς, ἰχ. 41, ἃ οἵϊ.---Ἴ1. τὰ. δπὰ ρδεβ. 

ἔογτοβ ἀπόλλῦὕμαι, 2 μοι. ἀπόλωλα, 1) 
ἔο ὅδ ἀδείγοψεά, ἐο γογίϑἧ, 1) βαϊὰ οὗ Βΐηρβ, 
Μαῖι. ν. 29, βε4ᾳ. οἱ ἀσκοὶ ἀπολ. Μαῖί.1χ. 
17. ΜΚ. 1). 22, οἱ 4]. 2) οὗ ρϑυβοῃβ, Ὀοΐἢ 
οὗὨ ρῥἰιγϑβῖοδὶ ἀδαίῃ, Μαιὶ, νἱ]}. 25. χυὶ]. 14. 
ὅς οὔι. Ο]488. ; πὰ οὗἁὨ τηοτὰὶ δηἀ βρ᾽ τυ] 
ἀδαίῃ, ἐο ρογίβἢ, οἰεγπαίίν, ὅ6 ἀοργῖυοα οΥ 
δἴθσῃδὶ [1ἴ6, κι. χὶϊὶ. ὃ. Φοδη 11}. 15, 84. 
Χ. 28. χνὶϊ. 12. Βοιι. ᾿ΐ. 12. 1 Οον. ν]}}. 
11. χν. 18, 2 "Ῥεῖ, 111. 9. ΑἾδβο βαϊὰ οὗ 
τΐηρβ, ἐο δ ζοβέ, ἃ5 βϑιταγϑὰ βῆ6β}, [χι. χν. 
4, 6, οΥ ἐο οοπιθ ἰο ποιιρῆέ, 48 ρὶξ, Τλι. 
χχΙ. 18; ογ οἵ ρϑύβοῃβ, ἴμυ. χν. 24; αἾ80 
τηδίαρη. Ναί, χ. 6. χν. 24. χνἹϊ!. 1]. 1.ι. 
χῖχ, 10, δμά δερί. 

᾿Απολογέομαι, ἴ. ἥσομαι. ἄθΡ. τηϊὰ. 
11ξ. ἐο βρεοαΐξ οῃ 6561 7 οὗ δΔὴγ οὔδγρο, ἱ. 6. 
ἐο ρ»ίδαά 0, οπθβ6]} Ὀδίοσα ἃ τ] θυ Π.8], οΥ 
ΒΊΤΩΡΙΥ π ιδιϊδοδίίοη οὗὨἨἁ ΔΩγ {πΐηρ : υϑοὰ 
Οἰ ΒΟΥ 4880]. [,ὰ. χχὶ. 14. Αοἰβ χχυ. 8. 
Ἐου. 11. 1ὅ, οὐ 701], Όγ ἀαΐ. οὗὨ Ῥ6Γβ. ο οἵ 

ἐπεί ποτη, Αοἰβ χῖχ. 88, οὐ ἐπὲ νι 
ὅθ. Αοἰβ χχνὶ. 2, οὐ στ δὴ δοουβ. οὗ 
τδηποῖ, τὲ, [μὰ. ΧΙ, 1], αἱ. 
᾿Απολογία, ας, ἡ, (ἀπολογέομαι,) α 

ἀοΐδηοα Ὀθίοτο ἃ ἰἰθυηδὶ ΟΥ 6] ΒΘ ΘΟ, 
Ατἴϑ χχίϊ. }. 2 Τί. ἵν. 16, ἃ]. 8᾽ο οἵ ἀο- 
ἔδῃςθ ρϑηοῦ, 2 Οου. νἱϊ. 1]. ῬῈ]]. ;. 17, τοῦ 
εὐαγγελίον. 1 Οον. ἰχ. 8, οἱ 4]. | 
᾿Απολούω, ἴ. ούσω. ἴτδηδΒ. 1) ῬγΟΡ. 

{0 τυαϑὴ, οΥ ἀἰτὶ ἔζοτῃ ΔΩΥ ῬΕΥΒΟῺ ΟΥ [ὨΙης, 

99 ΑΠΟ 

(οοπβίσ. τινά τι.) τηἱά. ἀπολούομαι, ἰσ 
τυαϑὰ οποβοί εἶφαπ. 4)) ταεῖ, ἐο οἰδαπι86 ΔῊ Υ 
οπα 77οπι [116 τῇοσαὶ μοὶ }υϊίοη οὗἩἨἁ νἱοθ οἵ 
δίῃ, δηά, 88 υδεὰ οὗἉ [Πΐηρβ, ἰῃ τηἱά, ἐο γό- 
ποίησ ἰἢ6 5᾽ῃ8 ἴῃ ὑποὶν ψυϊς δηὰ ρυηΐβῃ- 
τηθηΐ, Αοἰβ χχὶϊ. 106, ἀπ. τὰς ἁμαρτίας, 
δὰ 4050]. 1 ΟὐΥ. νἱ. 11, ἀπελούσασθε, “γο 
ἢδνθ ϑβῃθα γουτβαῖνοθ ο]θδὴ ἔγοτα 81η.᾽ 
δορί. δπὰ Ρ.}ἶο, Ρ. 105], τὰ καταρυπαΐί- 
νοντα τήν ψυχὴν ἀπολούσασθαι. 

᾿Απολύτρωσις, εὡως, ἡ, (ἀπολυ- 
τρόω.) πόπεν. γοάοεηιρίϊοπ οὗ ἃ σαρΟΪν 6 ΟΥ 
βίαν Ὀγ ραγτηθπὶ οὗ ἢϊ8 λύτρον, ΟΥ Γδη- 
βοῶ. ὅο οἴδη ἴῃ Ο]488. [Ϊἢ Ν, Τὶ. 1 18 
ἀϑοὰ 1. ἢρ. οἵ ἀοἰζυογαηποο ἔγοτω [ἢ 6 ΡΟ ΏΔΙΥ 
Δ Πα 4180 (ἢ ρῬοῖγοῦ οὗ βίη, Εοῃ. νἱ. 14, οῃ 
δοοουηΐ οὗἁ εἰς ΤΆΠΒΟΙΩ ραϊὰ ὃν ΟἸσῖβί οὗ 
μἷβ ον 16. Οὐμρ. Μαίι. χχ. 28. βου. 
1]. 24. Ἐφ. 1. 7, 14. Ὁ]. ;. 14. Ηοῦὗτ. ἰχ, 
18.----11. ΌΥ τχοίοη. ἴο ἀθῃποίθ {π6 στόλον 
ΟΥ̓ {Π0 ἀο]ίνοταμςο, {π6 Βδάδοιηον, 1 Οου. 
Ἰ. 80.----111.. βαϊ 4 οὗὨ ἀο] ἑνογηοο δἰ πρίν, 1}0 
1άθα οὐ τδῆβοτῃ Ὀοίηρ ἀτορραά, 6Χχ. γι. ἴγοτη 
(818 }}}{168 δηὰ ἀοαϊῃ, [.ὰ. χχὶ. 28. Ηδοῦ. 
χὶ. 8δ: οἵ ἴΠ6 800} ἔτοπι [Π6 ὈΟΔΥ 88 18 
Ρτΐίϑοη, οι. υἱἱἱ. 28. Ἐρ}". ἦν. 80. 

᾽Απολῦ'ω, ἴ. ύσω, ἰο επἰπδίπα, ἰοὲ ἴοοϑ6, 
γοΐοαϑο ῦοπι, ἰτλῃβ. δπα [0]]1. ὉῚ ρθη. οὗ 
ῬΘΥΙΒΟῚ οὐ {Ππἰηρ, ργορ. ἤομ. Οά. χχὶ. 46, 
οὐ ἃ]. ἰὴ ΟἾδβ8. ἴὰ Ν. Τ. πποίαρῃ. 1) ἰὸ 
τοίδαδ6 ὕγοηι Ὀουιὰβ οΥ ἱτηρυϊβοητηφηί, Μαῖι. 
ΧΡ. 27. Μ]κ. χνυ. 6. 1.ὰ. χχὶϊ. 68, οἱ αἱ. 
οὔϊ. ; ἴ΄ο τϑ]θαβα ἔτοτη ἀἴβθαβα, ἢ] Οἢ Ὑν48, 
ΕΚ ἀοδίῃ, εοπβίἀθγεα ἃ8 ἃ Ὀοῃά, 1,ὰ. χὶϊ!. 
12, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου, ἀπὰ 
16, ἣν ἔδησεν ὁ Σ., οὐκ ἔδει λυθῆναι: 
ΘΟ Ρ. Αοἰϑ ἰΐΪ. 24, 2) ἐο ἰδέ φο, βονὰ ατυαν, 
αἰδβηιῖθ5, Μαῖί. χῖν. 15. χν. 82, οἱ ἃ]. οἵϊ. 
δηά μα: 50 ϑθιν ἐπολυθμαυ ἔο βοπὰ 
οπμοϑοίῇ αἰσαΐν, Οπ οἵ, αἰσαν, 
Αεἴβ ἐβθα 88, χανίῃ. 25. θεν Ἐπ ΟἸπος 
ἕο αἰϊδηιῖδ8 ἴτοτη 116, ἐο ἰοέ αἴδ, 1μι. 1ϊ. 29. 
δορί., ἈΡτι ΜΈ] απ, ἈὨιοά. δ'ςε., δηὰ 186 
Βοδίῃθῃ ῬὨ]Π]ΟΒΟΡΏΘΥΒ, ἃ8 ῬουΡῆντΥ, Μᾶτο. 
Απίοη. ᾿πάεραά {Π6 ννογὰά βίη, ῥτορ. ἐο ἐοέ 
90 ηοπι ΔῊῺΥ ῥΐδος, οὐ ἢγρ. ἔγοτη δὴν βίδίο 
ΟΝ 1} 0]168 τοϑίσγαϊηξ, ἴ0 ΔΩΥ ΟἾ ΠΟΙ ΡΪδοθ, 
88 ὨΟΙΏ6, ΟΥ 5δἰδίθ, ἃ8 ἔγοοάοῃῃ ἰηβίθδα οὗ 
πρηδαμο; Δηἃ βοτῃδίϊηοβ 1ΐ 18 διηρ]ογοά 
τηθίαρῃ., ἀηἃ ΒΥ Θὰ ρἤθῃ.. οὗὨἨ ἀἄἀδαζᾷ, οἰλ ἢ ον 
σὴ ἢ (η6 αἀάϊπίοι οὗ τοῦ σώματος, τοῦ 
ζῆν, 88 ψεησῦ. ἴῃ [Π6 ΟἾα88. νυ οτ, ΟΣ 
νου ΤΠ 6Π|, 88 ἤοσο 8)ηα οἰβο ἜΤ ἴῃ 
1ΓΠ6 δοτρίυτοθ. [Ι|ἢ βῃογί, [Π6 ἴθστη Ὑγὰ8 
ιϑεα ΡΑτΟγΥ οὗ ᾿θεσϑιίοη ἔγοτῃ σοηβηετηθηῖ, 
ἈΠ ῬΑΓΟΠΥ οὗἁὨ γϑίθαβο ἔγοπη ἀἰβθαβθ, ΟΣ 
ἸΔθουγΒ δηὰ δηχιθίϊθβ, ποῖ ΟἽ] ὉΥ 186 
Ὀεΐπα Θαβθα οὗ ραΐῃ δηὰ {του Ὁ]68, ὈιῈ ὉῪ 
ΤΟΠΊΟνΑ] ἔγοτῃ {6 πὶ Ὁγ ἀεβίῃ. 8) ο αὐδ- 
γη1ἴ88, 85 Βαϊὰ οἵ ἃ Πυβθεαπὰ αἀἰσογοὶης ἃ υἱίο, 
Μαῖι, 1. 19. ν. 8]. χίχ. 8, οἵ ἃ τιὴΐ ἃ ἢ π5- 
δδπὰ, ΜΚ. χ. 12, δηὰ (]α88. 
᾿Απομάσσω, ἔ. ἕω, ἰο ιυΐρε ο" οΥ 

αἴοαν, οί. 85 ὕδδγ5 ἴσοι [Π6 γε, ΡοΪ. χυ. 
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260, 8: τυὐἱά. ἐο τοῖρε οΥ )ηοπι Ομ βοὶ ἢ, 85 
ἀυδί, ἴα. χ. 1]. 
᾿Απονέμω, ἴ. μῶ, Ῥτορ. ἐο αρρογίϊοη 
Ῥ αὐοϊάδ ομέξ, αδϑῖση ἰο, 88 ἰὴ ϑερί. δά 

1485. [ἡ Ν. Τ. ἐο αἰϊοί, δεδίοιυ, αδϑῖσπ, 
1 Ῥοί. 11]. 7, ἀπ. τιμήν. 308. Αηϊ. 1. 7,1. 
᾿Απονίπτω, ἴ. ψω, ἰο τυαϑὴ οὔ", οἴδαπδα 
τσαϑλίησ, ἃ8 Ἡοτηθῦ ἂπά ἐμό τ Ιη υἱὰ. 

πονίπτομαι, ἰο τσαϑὴ, οπεβοίζ, βοταϑιϊπχθϑ 
701]. ὉΥ δῇ δες. ποίη πὸ Ρῦτὶ οὔ ἴπ6 Ὀοὰγ 
ὙΒΒΙοα, 88 τὰς χεῖρας, Μεῖί. χχυὶ. 24. 
᾿Αποπίπτω, ἰο ζαϊ οὔ᾽, ἱπίταπε., 201]. [),ὸπι, 88. ἃ βνυνογὰ ἴτοιῃ 1.8. βοδὺ 

ὉῪΥ ἀπὸ «τι σοι. Αοία ἰχ, 18, ϑορὶ. δῃὰ 
Οἴει. 
᾿Αποπκλανάω, ἔ, ήσω, 1) Ῥν. ἕο 

δαξιδ6 ἰυ τυαηαῖθ 7 ὕγοηι, Ἰ. 6. ἴτοτα [6 τσ 
το, 2) πιορίδρίι. ἐο πιξθίδαά, ϑεάμοθ 7γοτα 
19 (τυϊὰ, αδοοῖθο, ἰταηβ. ΜΙ. χίδ. 22. 
Ῥαβε8. τηθίδρῃ. ἐο δ6 ἀγαιυη αἰσαν, 50 αδίταν 
οι, ϑιυεγθα οπι, 1 Τίμι. νἱ. 10, ἀπ. 
ἀπὸ τῆς πίστεως. ἀν: δηὰ Αροογ. οὶ]. 
ἯΙ. δ7, 4. Ῥτορ. Χει. Ερῃ. Ρ. δ0, 18. 
᾿Αποπλέω, ἔ. πλεύσομαι, ἰο 5αὲΐ 

ατραν, ἰπῖταμβ. Αοίδ χὶϊὶ. 4. χὶν. 26. χχ. 
1δ, ἀπὰ Ο]288. 
᾿Αποπλῦνω, ἢ. υνῶ, ἰο τοαδῦ οΥἢ 

οἴδαηβ6, ἰτϑη8. βαϊὰ οὗ ποϑίϑ, χὰ. ν. 2. ϑ'ορί. 
δηὰ ΟἸ 69. 
᾿Αποπντγω, ἢ. ἕξω; Ῥτορ. ἔο οδοῖο, 88 

Ὁγ ἀτονηίην, [μὰ. νἱῖ. 88. ΜΘΙΔΡΗ. βαϊὰ οὗ 
ΡῬίδηίβ, ἐο οὐοίδ, ΌΥ ΘΧο] βΐοη οὗὨ αἱν, Νδιι. 
Χὶϊ, 7. [.ὰ. νἱϊ!. 7. ἀπά ΟἾΔ88. 
᾿Απορέω, ἴ. ήσω, (ἄπορος, ἔτ. α, τό- 

βος, ὍΑΥ ΟΥ ΟΧὶϊ,} .108. δῃὰ Ο]888. δοῖ.; ἱπ 
Ν. Τ. τά. ἀπορέομαι, ἰο δὲ αὐ α ἴο88 
ὙΠ οἢ ὙΑΥ [0 ρο, δ6 τοὶ ΤΟΒΟΊΤΟΘ, ἴ0]]. 
ὈΥ περὶ «Δ σοη. Φοιη ΧΗ. 22: ὈΥ εἰς 
τὸ, Αεῖϑ χχν. 20. ὈῪ Ἰδῖνν. ἐο ἐδ ; 
απαΐοιϑ, 2 Οοτ. ἱν, 8. 4], ἷν. 20. ϑερί. 
δηὰ Ο] 89. 
᾿Απορία, ας, ἧ, (ἀπορέω,) Ἰῖι. “ἃ τοὶ 

Κηονίηρ πῃϊοῖ σουγ86 ἴο ἰδ |Κ6,᾽ »ὲ ψ, 
μι. χχὶ. 25, δορί, δπὰ Ο]488. 
᾿Αποῤῥίπτω, -ἴ. ψω, Ῥτορ. δηὰ ἴῃ 

ΟἸα88. ἐο οαϑέ φ ἑΐγοιυ αϑἰαδ, 88 ἀγθ88, 
Ὁ 5, ὅσο. [Ιη Ν, Τὶ νυ ἃ τοῦῖοχ. ρτοη. 
1π101164, Αςίβ χχν!ϊ. 48, ἀπ. ἑαυτοὺς, " οαϑί- 
ἐπ΄ ομγϑοίθο8 Ὁ} ἴτοτα (0 ἀθορ ἱπίο {6 
λον. ϑορί. δηᾶ Ο]688. 
᾿Απορφανίζω, ἴ. ίσω, (ἀπὸ, ὄρφα- 

νος.) ἴο δεγθαῦο ἧς ΟΡ. οὗ ῬΑγοπίβ, ἍἜμον. 
Ομοδρῇ. 246. ἴῃ Ν. Ἶ ἴξ ὀσουγβ ΟὨΪΥ ἴῃ 
[0 Ῥαβ8., ἐο ὅδ δεγοαυεά οἵ“ ἴ0}}. ὉΥ ἀπό; 
ταθίδρἢ. ἐο ὅδ ἀοργῖυοα Οὐ, 88 Ῥατοπίϑ 8ΓΘ 
ἀορτίνεα οὗὨ {ποὶν σὨΣ] άσθ ὈΥ ἀθδίὶ : αἾ80 
βαϊὰ οὗ ἃ ἴθδσῆοῦ ϑεραγαΐοα ὕγοηι ἈΪ8 ἀΪ8- 
οἶρ]οθ, 1 ΤΊν. 11,17. ᾿ 

᾿Αποσκευάζω., ἴἔ. ἄσω, διὰ τηϊά. 
ἀποσκευάζομαι, Ἰΐϊ. ἐο γἱα ομοδεῖγ οὕ ἔδαυν 
δασφασε, δῃὰ ᾿δποθ ἴο γϑῦλον ΔΩΥ ἱπουπὶ- 
Ὀγαῆσθ οὐδ οἵ {πὸ νᾶΥ, ϑαρῖ. δηἀ (]458. 
Ἶὰ Ν, Τ'ὶ Αςἰβ χχὶ. 1ὅ, ἀποσκευασάμενοι 
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ἀνεβαίνομεν εἰς Ἵερ. "τὶ αἰηρ ΟὈγβοῖνος 
οὗὨ οὗ Ὀαρχαζο,᾽ ΥυἱΖ. ὉΥ ἰοανὶηρ ρῥατὶ οἵ ἰΐ 
ΒΘΠϊπὰ ; ΟΥ ΓΑΓΠΘΥ, “Πανὶ ῥῬϑοϊςΘα ὮΡ οὐ 
θϑαρραρο :Ἶ, ἃ εἰρηϊῆ,, ΠοΟνΟΣ ΓΤΟ. ἀογίνα- 
Δ 016 ἔτομι ἀποσκευὴ, "Ὁ ,.᾿ δπὰ Τουπὲ 
ἴῃ Πίοη. ΗΔ]. Αηϊ. ἰχ. 25. 
᾿Αποσκίασμα, ατος, τὸ, (ἀπὸ, σκι- 

ἄζω,) α οαδϑίϊπησ οὁ7 α , πηδίδρῇ. απ 
αι 'οπ, οἵ Χαἴηξ ἀρρϑαγαηποο ΟΣ 
Ἅ4. 1. 17, ὙΌΣ 866 ΤΥ ποῖθ. 

᾿Αποσπάω, ἔ. άσω, οἵ [Ὠΐηρ, ἐο ἀγα 
. Μαῖ:. 

χχνὶ. 8] ; δαὶ σεποῦ. ἐο ἀγὰρ οὐ ἔδαν τ; 
8150 οἵ ρβεύβοῃβ, ἐο ὦγαιο 77πι δποῖδοσ ἰὼ 
ΟΠ ΘΒ6] ἢ, Αςῖϑ χχ. 80. 9208. αῃὰ Ο]888. [ἡ 
ΔΟΥ, 1. Ρ488. ἴῃ 8 τηϊὰ, βθηϑθ ἔο τοϊζλάγας 
ἀμ ὁ 490 αἰσαν 7 οπι, [,.ὰ. χχὶϊ. 4]. Αοἰς 
χχὶ. 1, Ὑ εἴ 8606 ΤῊΥ̓ ποῖθδ ἴΠ6ΓΟ. 
᾿Αποστασία, ας, ἧ, α , αεζο- 

ἐΐοπ ; 8 ἴθγια οὗ Ἰδΐοσ ατϑοὶς ἴογ ἀπόστα- 
σις, Αοίϑ χχί. 2]. 2 ΤὮΘβ8. ἴϊ. 8, Βερῖ. δὰ 
ΡΙΊυι. 
᾿Αποστάσιον, ίον, τὸ, (ἀφίστη 

ἀφ δοίζοη, ἀδϑεγίϊοη,, 85 οὗ ἃ εἰ ΤΒΠ ἐμὴ 
[18 ρμαΐτουῃ, Ποιλοϑίῃ. [Ι͂η Ν. Τ. ἀϑήκατι 
ἐΐοπ, αἀἰοοτοῦ, 88 βιβλίον ἀποστασίου, "3 
Ὁ111 οἵ ἀΐνοτοο, Μαῖι. χὶχ. 7. ΜΙκ. χ. 4, 
δῃὰ ϑορῖ. 
᾿Αποστεγάζω, ἴ. ἄσω, ἕο ὠπγοο ὁ 

Βυϊ]άϊην, ΜΕ. ἢ, 4. Βίγαθο ν. 804, ἘΣ 
᾿Αποστέλλω, ἧ. στελῶ, ἐο δεπά οὗ 

ΟΥ αἴσαν, οὐ γΧυγίδ ἀπὰ οὐδ. ΟΟΠΒΊΓ. 88 ἴὸ 
106 Ροῖβ. ἐο ψβοιῃ, νυ} ἀαῖ., οὐ δος. πὴῖβ 
πρὸς οΟΥ εἰς ; 85 ἴο {Π6 ΡΪδο6 τολέξλογ',, πὶτὰ 
εἰς ΟΥ ἐν; δπὰ 88 ἴο [6 βϑύβοῃ ΟΣ [Ἶδοὲ 
ιοῆοποδ, τ ἀπὸ οὐ παρὰ ν1ἢ σοη. οἱ 
ῬΟΙΒ. 1. ῬΥῸρΡ. βαϊά οὗ ΡΕΚΒΟΝΒ βοῃϊ ζοχὰ 
ΟΥ ουξ ἔγοσῃ 97) 62,, 88 ΤἸὩ ΘΒΒΘΠΡΌΓΒ ΟΥ δισοηί!. 
Μαῖι. χ. ὅ, 16. χί. 10. χχὶ. 1. ὅς οἷϊ. : οἱ 
ῬΘΙΒΟΏΒ δθηΐ ἔγοῃῃ 6Ὅ}). ἃ8 Δ 06]5., ργορβεία, 
ΟΥ ἰοδοῆοτβ, Μαῖί. χ. 40. χὶϊ!. 4]. οἱ δ], ο. 
Τὴ (18 βθῦβθ ἴῃ δος. οὗ ρῬβοῦβ. 1θ. οἴει 
οἱ ἰοὰ, 418 Φοῖτι ν. 88, ἀπεστάλκετε 
πρὸς ᾿Ιωάννην, εβρ. ἀποστείλας Ὀρδέοτε 
δῇ δοί. σοὺ, δϑ Μαῖί, ἰϊ. 16, ἀπ. ἀνεῖλε 
πάντας. ΜΚ. νἱ. 17. Αοἰδ νἱῖ. 14. κπὸ 
δορί. δηὰ βποσνΣ ἸηΘίΔΡἢ. βαϊὰ οἱ 
ΤΗΙΝΟΒ, ἕο ογίδ, Ἰ. 6. ἐο τγοοζαῦπ, 
»γοπισαΐο, διὰ {ποθοῦν δοϑέοισ, 88 λό- 
γον, Αεἰϑ χ, 86, χὶϊ!. 26. τὸ σωτήριον, 
χχνυ]. 28, τὴν ἐπαγγελίαν, κα. χχὶν. 
49. ϑερί. δηὰ Ο].858. ΑἾβο, ἐο βεπαὰ ,ουτὰ, 
οὗ τΐηρπ, Αοἰϑ χὶ. 80, ἀπ. τὴν διακονίαν, 
ΟἸΔ88. τὴν ἐπιστολήν. ΜΚ. ἱν. 29, ἀποστ. 
τὸ δρέπανον. ϑὃο ἐξαποστ. ϑερῖ. π “0ε 
ἷν. 9. 11], 18.-.-..«Ψ111. ἐὸ δοπα ατυαν, αἀἐθηιΐε, 
ΜΙκ. υἱϊ, 26. Μαιξ, νἱϊ. 81. Νῇκ, χὶ, ὃ 
[λι. ἷν. 18, δηὰ Ο]888. 
᾿Αποστερέω, ἴ. ήσω, ἰο αεδργέοε οἵ 

ἀοΐταμά οΥ΄, οοπβίν. ἢ ἀοο. οὗὨ Ρϑύβοῃ, δπὰ 
866. ΟΓ βδῃ. οὗ (μην. 1. βαϊὰ οὗ ῬΕΗΆΟΝδ, 
[01]. ΌΥ δοο. 1 ον. νυἱ. 8. δῦ80}]. ΜΚ. σχ. 
19, γμοτο 1 Βᾶνὸ σϑιμδιϊοά {πὲ ἀποστερ. 
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δι μη ῆοβ “(0 ἀθρχῖνθ ΔηΥ οπθ οὗ ἢΐδ Ῥτο- | οἰκαάφα πε ἐδ φαοοριηιῃϊοαξοα ῥΟ ΤΙΣ," ὙΠΘΙΠΘΥ ὈΥ δοίτ8] ἀτιά ὀρθὴ σοῦ-  Φοῆπ ᾳ 22, χῇς 45, χνὶ, Ὁ, ' ΤΥ, ΟΥ ὉΥ͂ βθοχϑ ἔτγαιιά, ἃ8 ἀθηγίηρ ἃ 
ἀθθῦ, ομοδίϊηρ ἴῃ [86 48} γ οὗ ροοάϑ βο]ά, 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ΘΥΤΘΔΟΙΙῺρ 'ῃ ἃ Ὀαγρδῖτ: 4180 ὙΪΓ σὸ- 
ἔξγθμοθ ἴο (μ6 σοηΐαραὶ) ἱπίδγοουγβθ, 1 ον. 
νἱἱ. ὅ. βο πηϊά. ἰο ϑμῃ7δγ οποϑοὶ ἰο ὅθ 
ἀεραμάφά, 1 Οον. νἱ. 7. 11. οἵ ΤΗΙΝΟ5, 
011]. ὍΥ δος. τὸν μισθὸν, δηὰ ἴῃ {π6 Ῥαβδ, 
ΠΟΠΒίτγ, ὈΥ ποίη. ὁ μισθὸς, 78. γ΄ 4, ὁ μισ- 
θὸς ἀπεστερημένος, " [ται] 6 η1}γ Β6]ἀ 
Ὀ60Κ.᾽ 'ἴο ϑορί. δηὰ (]488. 

᾿Αποστολὴ, ῆς, ἡ, (ἀποστέλλω,) ἰῃ 
ΟΙἸΙ.88. απν ἑλίησ 8οηΐ 4" 88 8ἃ ΡΓΟΒθηΐ, ΟΥ 
8η δχρβάϊζοη ; ἴῃ Ν, Τ᾿. 116 οϑῆςβ οὗ δρο- 
8116, αροϑβέϊεολΐ», Αςἰ81, 25, Βοια, ἱ. ὅ. 
1 σον. ἰχ. 2. 64]. 1]. 8. 

᾿Απόστολος, ου, ὁ, (ἀποστέλλω,) 
οΠ6 86πέ γζογίδ, ΘΙ ΠΟΥ 88. ἃ τ θββθηβοῦ, ΟΣ 
ἈΤΩΘΑΒΕΔάοΓ. Ι. σΘΠΘΓ, ὦ 2 6586η967., ΦΟΒῚ 
ΧΗ, 16. ῬΒΙ], 11. 26. ϑορί. αὐά΄ Ο]488.--- 
11. βρθο. βαϊὰ οὐἵ[ τ ββθηρθιβ ΟΥ Δι: θαββα- 
ἄογβ ἔἤτοπὶ ΟΡ, αηὰ ᾿οϊποὰ ψἱ ἢ προ- 
φῆται, 1 Ὅον. χί!. 29. ἘρΒ. ΐ. δι Ηθδ. 
᾿ϊ.1. Βον. ἢ, 2, χυι, 20.---111. οὗ ἐΐδ 
αροϑίζε5 οἵ ΟἸτίβι, " ΡτΟΡ. οὗ {πὸ Τ νγοϊνο 
ΔΡροβῖ]εβ, Μία. χ, 2, 1,0. νἱ. 18, ἄς οἷ. 
2) ἴῃ 8 σ]ἋΟΓ βοηβ6, οὗ [Π6 ΓΟΠΙΡΔΠΟῊ8 
δηἀ (ΟἸ]θαριιθ8 οὗ [π9 Τψονο, ἱπ χαϊβίηρ 
ἋΡ ΟΒυτοΒ 68, 2 Οὐγ. υἱῖϊ. 28. Αοἰίβ χίν. 4, 
14, Βοῃ.. χνὶ. 7. 

᾿Αποστοματίζω, ἔ, ίσω, (ἀπὸ, 
στόμα,) ἃ τῇρίογίοαὶ ὕθστη δαυῖΐν. ἰο ἀπὸ 
στόματος λέγω, ἰο ϑρθαΐ γγοτα τιοιῖδ,, οΥ 
ΤΑΘΙΏΟΤΥ͂, 880 ἔο σαῖι86 οὐδ θγ8 (48 ρυρ1]8) ἐο 
γέροαΐ ὧν θατί. Απὰ 88 ἀπὸ στόματος, 
ὁ ἑοηέρογε, Ἰπψοϊνοὰ ἐμὸ ἰάθα οὗ ψῇδῖ ἰβ 
ὈΠΡΓΙοΙ αἰ αιθα, ἤθποβ δ οϑπ!θ (0 τηθδῃ, 
“ [0 σᾶτ180 ΒΗΥ͂ 0Π6 ἴο ΔΗΒΥΨΟΙ 468 (1008 ΟΣ. 
Βαηα᾽ δηὰ σίους ἐοσοι ουρης, ἀπά 8180 
ΤαΘίδρῃ. Ὑ ἴ0 ΔΏΒΥΘΙ ΔΩΥ͂ ΟὨΘ᾽ ὉΥ Βυςσὴ 
φυθδίίοηβ, ἴμυ. χὶ, ὅ8, ἤρξαντο ἀποστο- 
ματίζειν αὐτόν. 

᾿Αποστρέφω, ἴ, ψω, κοῖ. ἐο ἐμγη ΔΩΥ 
ῬΟΙΒΟῚ ΟΣ "Ὡς αἰσαν 7γῦοηι ΔΛῪ ΟἾΒΟΥ ρμογ- 
80 ΟΥ̓ Τπΐηρ, 1) δοῖ. ρτορ. ἀποστρ. τὴν 
ἀκοὴν ἀπὸ τῆς ἀλ. ἰο ἑμγη ατύαν ἰλ6 ΘΔ Γ8 
ἔτοτα {86 {τα}, 2 Τίμ,. ἵν, 4, ᾿ϑο ϑ'ερί. 
δια Ο]4588. ΕἾ. Αοίβ 1. 26, ἐο το γι. 
1. ΧΧΊΪ, 14, ἀπ. τὸν λαὸν, ἱ. οἱ ἀπὸ 
Καίσαρος : 4180, ἐο ρμὲ αἰσαν ὕγοπι, τοπιοῦο, 
Βοπι, ΧΙ. 26, ἀπ. ἀσεβείας ἀπὸ Ιακώβ. 2) 
τη, ἀποστρέφομαι, ἰο ἑμτη οποβοϊ αἰυαν 
ροηι, ἱ, 6. 10 Ἴόγβαζε, 2 Τίτη. ἱ, 15, οὐ ἕο 
τρί, Μαῖϊ, ν. 42. Τίς, 1. 14. Ηδῦ. χὶϊ, 

. Βορῦ. δηὰ (888. 8) δοῖ. ἐο ἑωγαι δαοῖ, 
Ἶ. 6. γείωγη, Νῖαιι. χχνυῖϊ. 8, ἀποσ. τὰ 
ἀργύρια τοῖς ἱερεῦσι : βαϊὰ οὗ ἃ βιννοτά, ἐο 
γοέωγη ἃ ἴο 118 Βοεδδθαγὰ, Μαίϊ. χχνὶ. δῶ. 

᾿Αποστυγέω, ἔ. ήσω, (ἀπὸ, ἱπίδῃβ. 
στυγέω,) Ἰἴϊ. ἐο ἱλογοιιφὴΐν ἀδέοθέ, ἰγαη. 
Ἐοοιῃ. χἰϊ. 9, δὰ Ο]Δ58. 

᾿Αποσυνάγωγος, ον, ὁ, ἡ, οἱ]. 6- 

᾿Αποτάσσω, ἴ. ξω, Ῥτορ. δπὰ 11, ἐο 
γαηρα ψ" ἷ. ὁ. ἐο ἀρροϊπέ ξογίαϊῃ ροσβοὴθ ἴῳ 
ῬΑ σαἶαΓ Ρ]ασθβ, οὐ δοέ αραγὲ οοτίαϊῃ 
ΚὨΐηρβ ἴο Ῥαγι οι, ΡΌΓροβεθ, {16γ. χχ, Ὁ. 
1 Μδος. χὶ. 8. Ῥαββ. ἴῃ 9 ΌΒοΡἢ. Β6]]. ἢ. 
4,2, οὐκ ἂν ἀποτάσσοιντο τοῦ μαχιμοῦ, 
ΜΙά. ἀποτάσσομαι, ῥτορ. ἐο γαηφθ πο. 
βεἰγ ΟΣ βεραγαίε οπϑϑεὶῦ 7,οπι. Βαϊ 88 
ἀνάμρν τοπὶ ϑυρρθϑίθ ἴμ6 Ἰάδα οὗ ἑαῤέηᾳ 

αὐθ 07, 80 1ξ ΘΒτὴ6 ἰο τηδϑη, ἕαζα ἴραυθ οἷ. 
διά γαγοιυοῖϊ ἐο, 011. Ὁγ ἀξ. 1) ῬΙΌΡ. 88 
μι. χ. 6]. Αοἰβ χνυἱ. δ 2]. 2 ΟὍον. 1. 
18. Ζοβορῃ. Αηϊ, υἱῇ]. 18, 7. ΟΠατῖς. ἡ. 1. 
Δη ὈΥ ̓ πηρ]. ἐο αἰἐθηηΐθο, ϑοπά αἴδαγ, ΜΙκ. 
ΥἹ. 46. 908. Αηϊ. χί, 8, 6, τοῖς Σ΄, ἐπε. 
τάξατο. 2) ἢρ. οὗ τπΐηρα, ἕο γθμοιπδό, 
“όγϑαζα, δθαπάοπ ἐπ τι89 οἵ, [πι. χίν. 38, 
ἀπ. πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν. 306. 
Απί, χί. 6, 8, ῬΗ1]1ο, ρ. 87 ἄς 274. 7 αν]. 
Υ. Ρ. ς. 8. Επ80». Η. Εἰ. ἢ. 7, πάσαις 
ἀ. ταῖς τοῦ βίου φρόντισιν. 
᾿Αποτελ έω, ἔ, ἐσω, ο ̓ ηϊϑῆ 07). οὐηι- 

» αὐσοπιρί᾽ϑὴ, ΔῸΥ ἀοίίοπ, οὐ γα δὴν 
ἄἀυΐϊγ. Χεῃ. Ηἰδβι. ἴ, 2, 10, δὲ οἷ. δᾶ 
ΑΡοστυρμα. [πῃ Ν. Τ᾿ ρδ88. ἐο ὅθ ἀρερ 
ὩΡρ, βιᾶνα δἰίαίῃηθα οοτωρ]οίθ στο βηᾶ 
ἔ.}1} βἰδίασθ, δαΐ τηθίδρῃ. 74. ἷ. 15, ἁμαρ- 
τία ἀποτελεσθεῖσα, " κάυ]α.᾽ 850 ΧρΌ. 
ἀο Μαρ. Ἐᾳ. νἱ]. 4, ἀνὴ ἀποτετελεσμένον, 
" σοῃβιιητηδία,᾽ δηά (ρθη, χὶϊ!, 3. 
᾿Αποτίθημι, ἴ, ϑήσω, ἰο »εξ ἡ. 

αϑἰάε, ϑερί. Εἰ. χνὶ. 88. ἔγαπβ., δὰς ΑΝ : 
δῃα (]858. {116 τωϊά. ἔοστω, ἀποτίθεμαι, ἴῃ 
ΤΏΟΓΘ ΘΟΠΣΤΊΟΏ, 0 μεξ ΟΠ) ὕγοῆι οποβοῖγ ἀπὰ 
{Βογθῦγ ἰαν αϑἰάθ, ὉΟΙ ΡΓΌΡ. ἃ8 Αςἰϑ νἱ!. δ, 
ἀπ. τὰ ἱμάτια, 2 Μδος, νἱϊ!. 85, ἃς ΟἸα88. 
δηὰ τηείδρῃ. 0 τϑηοίπσο, Βοτη. χὶϊὶ, 12, 
ἀπ. τὰ ἔργα τοῦ σκότους. ἘΡΉ. ἵν, 22, 
ΟΟ]. 111, 8. Ἧδθδ. χίϊ. 1. 74. 1. 21. 1 ρὲ, 
ἵϊ,.1. δηὰ οὔ. 1 (]δββ. 
᾿Αποτινάσσω, ἔ, ξω, ἰο εδαζο οὔ, 

ἰγηβ. ἴα. ἰχ, ὅ, τὸν κονιορτόν. Αςίβ 
ΧΧΝΙΙ. ὅ, τὸ θηρίον. ϑθρί, δῃὰ ΟἸα88.., ἃ8 
Εν. Βαοοῆ. ἀπ. κισσόν. 
᾿Αποττνω,οΥ -ίω, ἢ, ἰσω, ἕο ραψο, ᾿ γ6- 

»αν, ῬΆΠ ΘΙ. 19, ὡποτίσω. ἀομέ ὕω 
᾿Αποτολμάω, ἔ, ἥσω, Ἰἰϊ. ἐο ἀαγὰ οξ, 

ἷ, 6. ἴο Θοπη6 ἔοι! 0] ά]γ ἴο ἀο δὴ δοίίοη, 
Βοτα. χ. 20, ὠποτολμᾷ καὶ λέγει, [οῦ 
ἀποτόλμως λέγει. έβοΒίη. Ρ. 52] ὃς 547, 
ἀπετόλμα δὲ λέγειν, οἱ 4]. ἴῃ (1688. 
᾿Αποτομία, ας, ἡ, (ἀποτέμνω,) ῥτορ. 

α σμίξη ᾽ν διὰ ταθίδρῃ, ἃ ουξιηρ δανθ- 
τὶν, δλα ) Βοιῃ. χὶ, 22, Ρ]υϊ. ἀ6 

0, 6. 18, τὴν ἀποτομίαν τῇ πραᾳό- 
τῆτι μιγνύναι. 
᾿Αποτόμως, κἂν. (ἀπότομος, τυσ- 

564, ἀῃὰ πηθίδρβ. Παγβὶ, βθνθῦθ,) τωρίδ Ν 
ΜΑΤΟΣ: βευθγείψ, 2 Οον. χὶϊ!, 10. Τίς, ΕΝ 
δηὰ ΟἾ888. 
᾿Ασοτρέπω, ἢ, ψτω, δοῦ. ἴο ἐμ . ΔΕΥ 



ΑΠΟ 
ομ6 ασῖσαν ἥγοπε ; τοϊὰ. ἀποτρέπομαι., ἰο 
ἔμεν ὕζαισαν ἥγοπι ΔᾺΥ Ῥούβοι οὐ 1Βϊηρ, 
ἕο δἤμπ οὐ αὐυοϊὰ, 2 ΤΊ. 111. ὅ, τούτους 
ἀποτρέπου, δῃὰ ΟἾ]α88. 
᾿Απουσία, ας, ἡ, (ἄπειμι,) αὖδϑεποε, 

ῬῺ]]. 11, 12. δηὰ ΟἸ858. 
᾿Αποφέρω, (δον. 1. ἀπήνεγκα, 80γ. 2. 

ἀπήνεγκον, δογ. 1. ρᾶ88. ἀπηνέχθην,) ἔο 
ὅδαν' 2" διὰ σαγτῳ αἰσαν 77οπι ΟἿ. ΡΈσβοῃ 
οὗ μἶδοθ ἴο αποίδον, ΜΙς. χν, 1. ἴμι. χνΐ. 
22. 1] Οον. χνὶ. 8. Βδν. χυὶϊ. 8. χχὶ. 10. 
δερῖ. δΔηὰ ΟἸ]488. 
᾿Αποφεύγ ω, ἴ. ἕω. ἰο "66 αἰοαν 7γΌη, 

Ὅβ0αΡ6. ΤΥΆΠΒ. 1η Ν. Τ. τηϑίδρῃ. 2 Ῥεῖ. 1. 
4. 11. 18, 20, ἀηὰ Ο]488. 
᾿Αποφθέγγομαι, ἴ. ξομαι, ἐο μον 

72ονίλ, ςροαΐ οἱ, γθ, 8.030], Αοἰβ 1ἷ. 4. 
ἴγδηβ. χχνυΐ. 25. 1). 14, ϑερί. ἃς Ο]4688. ; 
Ἔβρος. υδβοὰ οὗἩὨ ἀδορὶν βοηιθητουβ, ἀπὰ οὗ 
Ρτγορμοῦϊς βρθθοῖ, ὈῪ Ογᾶου αν ΓΟΒΡΟΏΒ68. 
᾿Αποφορτίζομαι, ἔ. ίσομαι, (ἀπο, 

φόρτος.) ἰο αἀϊδδων 
ἃ 8810, ὙΠΘΙΠΟΥ ἴῃ Ρογί, ΟΥ δὲ 868, ᾿οΐβ 
χχὶ, ὃ, ἀπ. τὸν γόμον, δπὰ Ο]8258. : 
᾿Απόχρησις, εως, ἡ, (ἀποχράομαι, 

ἴο 86 ὕ},} ΡΙῸΡ. ὦ μδίπσ Ὡρ, 4180 οοπϑωῃιρ- 
ἕϊου ὈΥ τι86: Ὀαΐ ἴῃ Οὐ]. 1]. 22, 15 ἀδποίθα 
Β᾽ ὨΡΙῪ ὁ υ86,᾽ ἃ8 Ὠίοη. ΗΔ]. Απί. ἱ. 68, ἐν 
ἀποχρήσει τε γῆς μοίρας. 
᾿Αποχωρέω, ἴ. ἥσω, ἰο ἀδραγέ )οπι, 

90 ἀὐονς Μαῖί. νἱὶ. 28. [κ. 'χ. 89. Αοἰβ 
ΧΙ, 18. βερί, ἀπὰ ΟἾ688. 
᾿Αποχωρίζω, ἴ. ίσω, ἐο ρματγέ οἵ" 

βοραγαΐδ, ρ888. ἔχον. νἱ. 14, ὁ οὐρανὸς ἀπε- 
χωρίσθη, “νγϑ βεραγαϊοά δῃὰ τεηΐ οἱ :" 
τηἱά, ἐο βοραγαΐα οποϑεῖ 7 Όηι. Αοἴβ χν. 89, 
ὥστε ἀποχωρισθῆναι ἀπ᾽ ἀλλήλων. 
᾿ΑποψΨ χω, ἴ. ξω, ἐο δγοαίδα οἱξ, 6α- 

»ῖγο, 88 βΒαϊά ῬΠῸΡ; Οὗ 16 ἅγίηρ, διιῖ 4150 
ἤρ. οὗ [ῃοβ6 σσῖιο Λυῖπέ αἰσαν, Φοβορῆ. Απί, 
ΧΙχ, 1. (80 ἐκθνήσκω,.) ἀηὰ 4]80 οὗὨ {{Ἰ086 
ὙΠΟ ΔΙῸ Γοδὰν (ο αἱδ αἰσαν Τῃγουσῇ ἔδασ, 
Ἠομ. Οἀ. χχιν. 847, τὸν β ὄπ βρη οἱ Ἐϊ- 
λὲν ἀποψύχοντα πολύτλας δῖος ᾽Οδυσ- 
σεύς. Τμι. χχὶ. 26. ΟοΡ. Μαιι. χχυ]!. 4. 
᾿Απρόσιτος, ου, ὁ, ἡ, δα]. (α, πρόσ- 

εἰμι, ἴο ἀρργοδοῇ.}) ὦπα . 1 Τί. 
νἱ. 16, φῶς ἀπ. Οομρ. Ῥβ. εἷν. 1--8. 
ἘΖοϊ.. ἱ. 4, ἀπὰ (].88. 
᾿Απρόσκοπος, ου, ὃ, ἧ, - (α, 

προσκόπτω,) Ἰἴϊ. ποέ βἰμηιδίϊηρ. 1Ι. δοῖ. 
μοί οαμϑδίηρ ἐο δέμπιδίδ, οἰ ΠΟΥ ῬΓΟΡ. 88 βαϊά 
οἵ «ἃ τοδά, ἰουεῖ, Ἐποὶυθ. ΧΧχν. 2]: οΟΥ 
ταδίδρ᾽ι. οσσαϑίοπῖη πὸ δέμηιδίίηρ, τοὶ 
σδιιδίηρ ἰο βίη, 1 Οὐου. χ. 32.--- 1. ρᾶ58, ποέ 
δἐωηιδίϊησ, ἰἱ. 6. ταϑίρ. “ποῖ (Δ]Πτπρ ἰηΐο 
“ὩΣ: Αοίβ χχίν. 10, ἀ. συνείδησιν. ῬῺ]]. 1. 

᾿Απροσωπολήππτως, ἦν. (α, προσ- 
ὠπόληπτος.) ιυυἱξλοιξ γτοϑρεοὶ Οὗ ῬΕΟΥΒΟΉΒ, 
ἐπιραγίϊαζίψ, 1 Ῥεῖ. ἱ. 17. 

(α, "Λπταιστος, οὐ, ὃ, ἡ, κἀ]. 
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πὰ ἰβ δοσοηίθά ἄρα. 
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πταίω.) Ῥτορ. ποέ εἰμηιδίΐησ, 85 βαϊᾷ οἵ ς 
ἰιοτβθ, Χϑῃ. Ἐι. ἴ.6 ᾿ς θὰ ἴῃ Ν, Τ'. τη είδρῇ. 
ποΐ ζαϊπσ ἱηΐο βῖπ, ὑἱαπιοῖοϑε, ὅν. 24. 80 
Γμπείαη, ἰι. 449, δι’ ἁπταίστου καὶ ἀκλι- 
νοὺς βίον ἀλύπως εἰς γῆρας ὁδεῦσαι, 
“ἽΛπτω, ἴ. ψω, ο μὲ οη6 ἐλέη ἰο αλ- 

οἶλον, ἰο αἀλοΐπ οΥ αρρίψ οῃο ἴο ΩΣ οὔδει, 
Ηομι. Οἀ. χχὶ. 408.(Ὀ. Ηδηςο, 1. ἴῃ βεὶ. 
βεἰὰ οὗ ἤγο, Δρρ θα ἴο τηδίοσα] δ Ὀβίδησοι, 
ίο Ῥιέ οἵ 8εἰ ἤγε ἰο, ζίπαϊθ. 80 σι λύχ- 
νον, ἴα. νἱῖϊϊ. 16, χί. 88. χν. 8. πῦρ, 
ἴλι. χχ. δδ, δῃὰ (]6864.--- 1. τηϊά. ἄδροι. 
ἅπτομαι, ἰο αρρίγ οποϑοὶ ἰο ΔΛῪ ῬΘΥΞΟῚ οἱ 
(πΐηρ, ἰ. 6. ἐο ἑομοῖ, “ἰϊἢ χοη. 1) σϑῃει. 
Μαῖῖ. νὴ}. 8. ἴχ. 20, ΜΚ. ἰ. 4]. νυ. οὗ. [μ. 
ὙἹ], 14, ὅς οὔϊ. ϑερί. ἀηὰ Ο]888. 2) ἴῃ τἰς 
μον] ς4} βθη86, ἀππὰς μεν. ν. 2, 8, τῇ. 
18, οἱ 4].}) Ὁ]. ἰϊ. 21, μὴ ἅψῃ. Ὁ Ὅον, νἱ. 
17. 8) ἢγ. ἀπά ΌΥ ὀυρμοταιίδην, ἅπτεσθαι 
ὙΠ Έδικον ἴο ἀδποῖθ Ὑ σασθδὶ 1 ΟΓΟΟΏΓΕΕ, 

Ὅονυ. νἱῇῖ. 1, ϑερῖ, δῃὰ Ο]8858. " 4) ὃς 
᾿ρ]. ἐο λωγέ οὐ λαγηι, 1 Φοθῃ ν. 18, (δα 
866 ΤΥ ποίθ,} δορί. δηὰ ΟἾΔ58. 
᾿Απωθέω, ἢ, ἀπώσω, (ἀπὸ. ὠθέω) 

ἕο ρωβὴ, αἰῦαν 7γῸπι ΒΥ οπ6, οαϑέ ΟΥἾ, ὅερι. 
δηά ΟἾ458. ἴῃ τυὐά. ἀπωθέομαι, ἕο μιὰ 
αἰῦαν ἤγοπι οποϑοῖζ, ἀρῶν ὦ οΥ χεορεῖ αἰὶ 
αἰδρσιιϑῖ, ἰγδῆ8. Αοἰβ νυἱῖ, 27, ἀπ. αὐτόν. 
ϑερῖ. δηὰ Ο]Δ886, Ἡδηςθ, ἐο γελθοΐ, γεζκα. 
Αοίϑ ν]], 89, ΧΙ. 46, Βοιη, χὶ. ἱ, 2. 1 Τίμι. 
Ϊ,. 19, ϑερῖ. ἀπά ΟἾαββ. 
᾿Απώλεια, ας, ἡ, (ἀπόλλυμιε.} φερει. 

β6Ό676 ἴο88. αδείγμοίίοη, οὐ γωῖμ. Ἱ. βΒαὶϊὰ οἱ 
ΤΗΙΝΟΒ, τεαϑίο οὐ ἰοβ8, Μαῖῖ. χχνὶ. 8. ΜῈ 
Χὶν. 4. ἴμεν. νἱ. 8, Βᾳᾳ., ὦ ἐο85, 11ξ. ϑοιιες 
(πΐηρ Ἰοβί.---"1. οὗ ΡΕΒΒΟΝΒ, αδϑεέγεοίιοι. 
1) ἴῃ 1τ}]8 ψουἹᾶ, ἀραίδ, Αςοἰξ χχν. 16. 
Ῥιον. νἱ. 1δ. 18. χχχῖν. ὅ, δηᾷ ἴαϑίοι 
ΟἸαβθα. 2) ἴῃ 16 ψουἹὰ ἴο σοπηθ, ὃγ ἰδ 
βεοοῃὰ ἀοαιῃ βροϊζθη οὗ 'η ἔδυ. :ογα τοι, 
σοηβϑιϊηρ ἰῃ ἀνθ] δίῃ Ἔχ ο] βίο ἔσγοσῃ τἰκ 
Μεββία 8 Κἰηράοτω, ἰορθῖ!οῦ τἱὉ}ν σογίαϊα 
ὠινλννα ἸοΥΤΑΘὨ (8, οἰΘΥΠ4] ἴῃ {οἷν ἀ χαιίοπ, 

αἰΐ. νἱ]. 18. οι. ἰχ. 22, ῬὨ1]. ἱ, 98 
ἢ. 19,1 Τίπι. νἱ. 9. Ηοῦ. χ. 89: οὗ ψῖμβι. 
ἰ6πά8 ἴο ῥργοάυοο (Πδὲ ταΐη, αἱρέσεις ἀπα- 
λείας, 2 Ῥεῖ. ἰϊ. 1. π]. 7. Τὰ Φοἢη χνΐ 
12. 2 ΤΊιοβ8. ἰϊ. 8, ὁ υἱὸς τῆς ἀπ΄. “ οῃε 
ἀονοίθὰ ἴο ρεγάϊοη.᾽ 83.466 'π ν. υἱὸς, δηά 
ΤΩΥ͂ ὨοίθΘ ἴῃ 106. 

᾿Αρὰ, ὥς, ἡ, ἴῃ Ο]488. φαγηοϑέ τ, 
σουσμοά ἰῃ ϑερρίϊοαζξίοη, βρέ τ θὲς τῷ 
οοά, Ὀαϊ Π]ΟΒΕΪΥ ῸΓ ον], ἴο 1:6 ρόσβοὲ 
Ὁστηΐηρ [6 80 Ὀ]εοῦ ἐβεσθοῦ, ΌΥ͂ ἐπεργοον 

ἐΐοπ. Ληᾶ 0 ἴῃ Ν. Τ᾿ Βοπι. 11,14. τυῖοῖε 
866 ΙΩΥ̓͂ ποΐο, ἃπὰ δ'ορί. 

ἼΑρα, οΥ ἄρα, κῃ ἸΠΠ]αΐνα πὰ ἰηΐοτῖτο, 
σαῖῖνο ραγιῖς]6 ; 88 ἐϊαίζίυο, ἰξ ϑιαπ 8 αϑδᾶ 
Οἴου πογάβ ἴῃ ἃ οἶδιβθ, δηὰ ἴδ δοοοηϊοᾷ 
ἄρα : ἃ5 πίον. ἰΐ βἰδη 8 ἢγβὲ ἔῃ ἃ, οἴδυθο, 

1) Ν, Τ. 1. “ 
[1 ΑΤΙΝῈ, ἄρα ταθαηβ, ἐλογοογε, ἐδη, 

μην, ἃτιἃ βοῦν εβ ἴο ἰηἰτοά ποθ ἃ ἴγλην 
ἰώοῃ. 1) δοοογάϊηρ ἴο 118 ργορϑῦ ἴοσςε, ἃ 
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ΔΡΤΘΟΔΌΪΥ ἰο ΟἸδβδῖς ὑδαᾶσθ, Βότη. υἱἱ. 2], 
εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον, “1 Βπηά (θη [6 
αν, ἄς. νῇϊϊ. 1. 1 σον. χυ. 14. 6]. ἰϊ. 7. 
Ὑν 184. νἱ. 20, δῃιὰ (]458. ὃο ἐπεὶ ἄρα, δἴποα 
ἐδέη, ἐπ ἐμαί οα86. 1 Οοτ. ν. 10. νἱῖ. 14: 
δά 80 ἴῃ Ἕ(Ἶ488.0 2) γθοτο ἰ ἀο68 ποῖ 
ΟἸΤΘΟΙΥ ἀΒΟΥ (0 ΔΩΥ ἰπίηρ ἜΧργαββοά, 
Ὀαΐζ 51}}1 (ῃ6 ἰάεα “ δοοοτάϊηρ ἴο παίυγο ΟΥ 
ουϑίου,᾽ το. ἐνονωνι 1861} ἑλοη, πουυ, ὅζο. 
835 τίς ἄρα, “ψῇο (θη Ρ᾽ Μαίί. χνὶϊ]. 1. 
χῖχ. 25, οἵ α].; τέ ἄρα, " νιαὶ (Ὠ6ῃ ἢ’ 
Μαῖι. χίχ. 27, δῃὰ ΟἾδεβ. εἰ ἄρα, “1 
16 η.᾽ ΜΚ. χὶ. 18; εἴπερ ἄρα, "ἰῇ Ἰπάεοά,᾽ 
1. Ὅον. χυ. 15. ϑοοὺκ ἄρα, Δείϑ χχὶ. 88: 
μήτι ἄρα, 2 Οον. 1. 17. 8) σῇ όγο, σοη- 
πεῖν ἴο ΟἾλ88. υβᾶρθ, ἄρα 18 οτηρ!ογοὰ ἴῃ 
Ν. Τ΄ 28 ἐϊαΐξίυο, αἱ ἴπ6 ῥοσίππίπσ οὗ ἃ εϑη- 
ἴεποσθ, δηά σι πουῦ ᾿ηξογτομαιίοη, ἴῃ {86 
8686 ἐδογεγογΟ., ΟΥ 'γ, Τὶ. χὶ. 48. 
Βοι. σ. 17. 2 Οον. νἱῖ. 12, 6]. ἰν. 81]. 
ἩδὉ. ἱν. 9, ΤΆΓΟΙΥ ἰπ Ο]48588.. ἮΝ εη εἰ 
Ῥτδοθᾶεβ ἄρα ἴῃ (Π6 δροάοκίβ, 1 ΠΥ 
ΥΘΉΔΟΥ, οἷς ΤΟ] 8 {παϊ. δο Μαῖί. Χὶ]. 
28. οἱ ἃ]. [Ιῃ {Π18 180 ἄρα [18 Βοτηδίλη68 
Βίσοηριποποά ὈΥ (π6 δἀάϊτιίοη οὗ οἴδιοῦ 
Ῥδγίϊο θβ, 88 οὖν, “80 [Π6ῃ᾽ οὐ “ ψβοσείοσο. 
---11. 85 ἸΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΨΡΕ, ἄρα, αἱ μ6 δ6- 
αἰπηΐηρ οὗ ἃ οἶδιιδθ, τ ΓΕ ]Ὺ 8οσνθ8 (116 
(ὸ [αἰ πωπι) ἴο ἀδποία ἃ αιιοϑιίοη, δηά 
σδηηοί Ὁ6 ΘΟΧργοββοὰ ἰῃ ΕἸρ 8. [Ὁ το- 
ὈΓΟΒ [6 ΔΒΟΥ (0 6 ἴῃ 1ῃ6 ποραίνθ, 
ι. χυΐ. 8. ἀ(4]. 11. 17. ϑερῖ. δῃὰ (]688. 

ϑογηθίίπηεβ ἢ 18 βἰγθηρίῃοπθά ὈΥ γε, 88 
ἄρά γε, " ΜποΙμον ᾿πἀοεὰ,᾽ Αςίδ νἱῖ . 80. 
ϑορῖ. δηὰ Ο]488. 

᾿ΑΡργ ἕω, ἴ. ήσω, (ἀργὸς,) Ῥτορ. ποΐ ἐο 
ἑαδοιν, ταοῖδρἢι. ἐο δδ Ἰπασίῖυσ, ἴο δ πδ τὰ δὲ 
αἰοἰανφοα, 2 Ῥεῖ. 11. ὃ, τὸ κρίμα οὐκ ἀργεῖ. 

᾿Αργ ὸς, ἡ, ὃν, ἀ4]. (ἴον ἀεργὸς, ἔτ. α, 
ἔργον.) ζΖΘΏΘΓ. ποὲ αὐ τυογΐ, τηθηὶ ᾿ 
Ι. γῦορ. Νίαιι. χχ. 8, 6, ἐπασίϊζυα οὐ 1αΐ6, 
1 Τῖπ). ν. 18, ἃ ΟἾ488.---11. ὈῚ ἵἴρ}. ἐπ- 
αδἔθηέ, οἰοίλ με, ῥτορ. ΤΊε. 1. 12, γαστέρες 
ἀργαί. θά. χν. 15, πόδες ἀργοὶ, δηά 
ϑαρῖ. Μοίδρῃ. " εἰωσσίϑῆ, ἴθ’ [Π6 μεγίοττω- 
ΔΠ06 οὗ ΟΠ τβιίδη ἀαΐγ," 2 οί. 1, 8.-- 
111. ὉΥ ἵπιρ]. υαέπ, ὑπεβοίωμαϊ, ἴον κενὸν, 
Μαῖι. χὶϊ. 86, Οουιρ. ϑι΄᾽ου. βθστα. Ἂς. 84, 
λόγος ἀργός. 

᾿Αργύρεον, ἕα, εον, 84]. (ἄργνρος.) 
παἀ6 ὁ δἰίυον, Αοἰϑ χῖχ. ΡΥ ΤΩ ἰ. 20. 
Ἐν. ἰχ. 20. ϑερῖ. ἀῃὰ ΟἸδββ. 

᾿Αργ ύριον, ίον, τὸ, (ἄργνρος.) εἰΐυον, 
1) “Ὁ Αοῖβ 111. 6, υἱ!. (δ χχ. 83. 1] Ῥεῖ. 
'. ἐ κ ΟἸα88. 2) τηδΐοῃ. ἴου τόπο ἴῃ 
Θη6ΓῸ)], Μαιῖ. χχν. 18, 27. ΜΚ. χὶν. 1]. 
ἔπ ἰχ. 8. χίχ. 15, 28, ἄ, (]488. 8) πηεΐοη. 
ἴῃ βἴπα. [ὉΓ ἃ }έδοα οἴ τθοπθυ, ἃ ἐογίαϊ πη οοΐη 
80 σδ]] 64. {Π|Ὸ {618} βῃο καὶ, (οὴ ν} ἢ 8668 
(αΐπιοι,) Μαῖϊ. χχνὶ. 1ὅ. χχνὶ). ὅ. Αοίβ 
χῖὶχ. 19, [πῃ ββογῖ, {π6 ψογὰ ἀθηοίθβ, 1) 
ϑἰΐτον ἐπ διωίίοη ; 2) 5ἰϊ 067 οοϊπαά, ἴῃ ΜὨ]Οἢ 
8686 ἰδ 18 ΘΠ υδεὰ ἴο (Π6 5ἰηρσιυ]αῦ; 
2) 8 ϊ0ε} ουΐπϑ; Ὀυΐ ΟἿ [80 δίβίεσ, 
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το γϑ ἀσδο ἢ πη, ΟΥ Βῃοκοὶ, ἴῃ τ ἢ] οἢ 86.566 ἴΐ 
8 ΖΕΏΘΡΆΪΥ υϑοὰ ἴῃ ἴῃ6 Ῥἷυτα)!, ταδὶ 
Δοσοιῃρβηΐθά 10} πυτη 6 ΓΆ}8, Οὐ ψοσάβ {παῖ 
ΠΏΡΙΥ ΔΌΏΌΘΥ, 88 πιαην, ἤδιυ, ἄς. 4) ἴῃ 
[6 Ρίαγα), πιοπό, ἃ8 Ὦ6ΓΘ. 

᾿Αργυροκόπος, ου, ὁ, (ἄργυρος, 
κόπτω,.) α τυογθγ' ἴῃ δἰϊυον, Ἀςῖδ χίχ, 24. 
βερί. δηὰ Ο]488. 
ἼἌΛργνρος, ου, ὁ,(ἀργὸς, ἰἸἾ16,) δἐζυον, 

ΟΥ ὈΥ πιοίοῃ. {Π6 τηθῖαὶ τοογβδα ὠρ, οἰ ΠῈΣ 
ἰηΐο Πληκε; ρἰαῖρ, ἄς. Αςἰϑ χνὶ]. 29, 1 ΟοΥ. 
1, 12, “44. ν. 8. ον. χυ δ. 12. Ο] 488. ; ΟΥ 
οοἰηρὰ ἰηΐο τηοηογ, Μαίί. χ. ϑ, αηὰ Ο]688. 
᾿Αρειοπαγτ τῆς, ου, ὁ, α )μάφο οΥΓ 

ἐδ οογέ οΥ ἐδ Αἰτοορασιιε, Αοίϑ χνὶ, 84. 

᾿Αρέσκεια, ας, ἡ, (ἀρέσκω,) α αἰεδῖγα 
ἔο ρίθαϑ86 οὐἦογβ8. ΤΙ 10:6 ΟἸ]458. ζἜ ποῦ. ἰῇ 8 
δαά 86η86, οὗ ἱηρταίίαἰϊηρ ΟΠ 6861 ἰπίο 186 
λνοὺ οἵὁἨ οἴβοτβΒ Ὁ ὑπάϊι6 ἙΟΥΩΡ] ΔΉ (68 ; 
δυι ἴῃ Ν, Τ᾿ ἢ ἃ φορά Β6ῆ86, 88 τεΐογγθα ἴο 
Εαοά, ΟἹ]. 1. 10, εἰς πᾶσαν ἀρ. "80 ταἴ γὸ 
ΤΩΔΥ ΠΟΥ ρΙθαβο αοὐ. δ΄ π}}}. ῬΏ1]ο, μ. 
88, 88γ85 οἵ Αάδιῃ, εἰς ἀρέσκειαν τοῦ 
πατρὸς καὶ βασιλέως. 
᾿Αρέσκω, ἢ. ἀρέσω, δογ. 1. ἤρεσα, 

(ἄρω, ἴο εὐμρῖ ἰο ρίθαξο, δ6 ρίραϑίπῳ ἰο, 
ἰπίγϑηβ. δπὰ ψ 1 ἀαἴ. ο8806. 1. ἐο δὸ - 
ἵησ, οΥ αοοορίαδίο ἰο, Μαῖι. χὶν. 6. ΜΠ. ν]. 

. 1 Ὅον. νυν. 88. 64]. ἱ. 10, ζητῶ ἀν- 
θρώποις ἀρεσκειν. 2 Τίμα. ἰ. 4. 80 
Θεῴ, Βοπι. υἱϊ!. 8. 1 Οον. νἱ!. 82, ἃ]. ϑερί. 
δηὰ ΟἾλ88β. ΒΥ Ηεῦ. ἀρέσκειν ἐνώπιόν 
ἀρ ριν: ἐο δὲ Ὥ “Ὁ ΔΩΥ͂ Οη6, Αοἰϑ νὶ. 

. ἃς δ'ιαρί.---ΙἾΙ. ἐο βοοῖς ἰο ρίθαϑδο, οὐ ἴο αὐ- 
πολ ηόάνω οποϑοίγ ἰοὸ ΔΏΥ οὔθ, Βοπι. Χν. 
1,3, 8. 1 σον. χ. 88. 6ὑ!. 1.10. 1 ΤΊ. 11. 4. 

᾿Αρεστὸς, ἡ. ὁν, 84]. »ίοδαϑίησ, αο- 
ἰδ, ἴ01]1. ὉΥ ἀδί. Φοΐη νἱϊ. 29, τὰ 

ἀρεστὰ τῷ Θεῷ. ϑεορῖ. δΔηὰ ΟἾ188. ΒΥ 
Ηδεῦ. τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 
1] Φομη ᾿ἰ. 22, ϑερί. Ηρηςοθ, ἀρεστόν 
ἐστιν, "Ρ]δοοῖ, ἰδ 15 φοοά,᾽ Αεἰβ νἱ. 2, 
αἾ8οὸ 101]. Ὁγ ἀαῖ, οὗἨ ρεγβομ, “ ἰΐ 18 ρ] αβίην 
ἴο,᾽ Δοίβ χὶϊ. ὃ. 
᾿Αρετὴ, ἢς, ἡ. 8 δἰγηηοη 8. ρθηοῦ, 

ἀν οννῶς ἴο 6 ἔτγοτη ΓΑρης, Μαγξ; Ὀυϊ ἴΐ 
8 ὈοίίοΣ ἀοτινοα ἤοτα ἄρω, “ἴο δἀδρῖ,᾽ 46- 
ποίϊηρ 1} Ῥγορ. “ἐΐ6 Πέπο88 οὗ 8ΔῊΥ ἱπίῃν 
ἴο ΔΩΥ͂ ΡΑΥΓΙΟΌΪΔΓ ῬΌΡΟΒ6 : 2) {πὸ φοοά 
φιαζίέψ τπογεῖη Ἰηνοϊνο ; ἀπά 8) εβρες. 
1ῃ6 ργοοά 4υδ}}} οὗἉ τπογαΐ υἱγέίωθ. Αἴτον 
811, Βονουου, 1 τ  Ὀδδύ Ὀ6 ἀοηνοά ἔγουλ 
ἀρέσκω, (85 {μαὶ ἔτοπλ ἄρω.) δεΐηρ, ἰΐ 
ψοι]Ἱὰ βθθπ, πη θα ϊα οἷν ἔγοιῃ ἀρεστὴ, 
δὰ τι8 ἀδποίϊηρ Ὑἰπαὶ ὙΠ] Οἢ. ἀρρτονοδ 
1861 ἴο, 8 ΔοσαρίδὉ]6 ἴο,᾽ τηδὰ οὐ Οοά, Ὁ 
118. ΠΌΓ Π8]5 ΘΧΟΘΊ]Θης6 οΥὗὨ ψΠδίθνου κἰπά, 
ΠΟΙ ΠΟΥ Ἢ Ὑ5168] ΟΥ̓ ΤΏοτα]. Αδοογαϊηνν 
ἴδ 8 Δρρ] θὰ ἰο 4υ4}}{168 ἱπογαπῖ, ἢοΐ ΟὨ]Υ͂ 
ἴῃ ἐλέύγιφϑ, δηϊπγαῖθ δὰ ἱπδηϊπηδίθ, Ὀυΐ 4180 
ῬΟΥδΟΉ8, ὈοΪ᾿ τηϑη δηὰ ἀοἀ. [ἢ {16 ΟἸ]αβϑὶς 
Ροδίβ (ββρθο. Ἠοιῃμθῦ) ἰξ Ὁδ8}}]γῪ ἀδθποῖθβ 
τυαίοι, Οὐ γασ6., Ὀὰὶ ἴῃ [86 ᾿γοβ86 ᾿σ  ετῷ 
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(οδρθο. [ἢ ῬὨ]]ΟΒΟρΡἢ 6.8) ̓ ξ υϑ0.8}}γ ἀθηοίθβ 
“κογαΐ οἰγίωμα ἴτι σΘΠΘΓΑΙ : 88 ᾽η Τῆς, ἰϊ. 45, 
οἵ ἃ]. Ὠ]οά. ϑ'ςο. νυ. 7]. [π Ν. Τ᾿ ἰξ ὀσσυγϑ 
ΟἾΪΥ ἢἥνο ὥπι6β ; δηὰ ἴῃ 81} {π᾿ 86 ἴῃ πρϑιὶ] 
τῆ Β8Ππ16 ζοηογαὶ 86η86, {μαὶ οὗ ηιογαΐ 
ἴοποθ. 1. (παῖ οὗ ΟΡ. 88 3 Ῥοϊ. ἱ, 8, διὰ 
δόξης καὶ ἀρετῆς. 1 Ῥεῖ. ἱϊ. 9, τὰς ἀρε- 
τάς. Απά 80 ἴῃ Ψ“οβορῇ. Αηῖ. χνὶ!. 5. 6, 
ἀρετὴ τοῦ Θείου, ἀπά 1. 8,1. ΗδΔΌ. 111. 8. 
οἵ 8]. ἴε 18 τιδεὰ ἴο ἀδηοίο ἴΠ6 ρ]οιίοιιϑ ρϑῖ- 
ἔδοϊίοηβ δηὰ αἰίτϊ δυιῖ68 οὗ Οαοά.---]. τΠαὶ 
οἵ πιαλ, 45 ῬΆ]]. ἱν. 8, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ 
τις ἔπαινος. 2 Ῥοῖ. ἱ. δ: 4180 ὟΥ 184. ἰν. 1. 
ΨΙ, 7, ἃ ϑορῖ. 
᾿Αρὴν, ὃ, (ποπ). 8050].} σοη. ἀρνὸς, ὉΥ 

8006. ον ἐρενὸς, α ἰαπιό, ἤοπι. Οἀ. ὃ, 88. 
τη ΘἴδΡἢ. ἴῃ ἴκ. χ. ὃ, ὡς ἄρνας, " Ἰαιι Ὁ-}}κ6.᾿ 
᾿Αριθμέω, ἢ. ήσω, ἰο γεοΐοπ ὦρ ὃν 

πεηιδϑν,, ἴΓᾺ}8. ον. υἱῖ. 9. ρδβ88, Μαῖϊ. χ. 
80. 1.ὰ. χίϊ. 7. ϑερῖ. δηὰ Οἶδββ. 
᾿Αριθμὸς, οὔ, ὁ, πωηιδον, ἀδποίϊησ ἃ 
τ] οἰ τυθ σοτροβοά οὗἩἨ παῃἰϊϑ. ὝΉΗΝ 
βαϊὰ ἴῃ Ν, Τ΄, οὗ ἃ ἀοηΐία παταθον, [μ. 
ΧΧῚ. ἀρ ώλον νί, 10, οἱ Ἅ: τπουρἢ ρν 
ἰπι68 οὗ δὴ ἑἐπαεβηΐζο, Αὐοἰβ νἱ. 7. χὶ. 2]. 
χνὶ. ὅ. Βοαι. ἰχ. 27. Βον. χχ. 8. 
᾿Αριστάω, ἴ. ἡσω, (ἄριστον,) ἰο ἐαΐε 

ἀπ ἄριστον, ΠΥ τὴθ8] Ὀσίογο ἴἴο οἰϊοῦ 
ΤΩ6Ά], βροῦν, ἰηΐγαηβ. ἴ.. χὶ. 87. 20)π 
ΧΧΙῖ. ἴω, ΤΡ δηά Ο]6888. 
᾿Αριστερὸς, ἁ, ὁν, κχἀ)]. ἰαύυιιβ, Ἰο, 

Μαῖι. νἱ. ὃ. ἀριστερὰ, εεἷ]. χείρ. ῬΊατ. ἴῃ 
Τιι. χχῖ!. 88, ἐξ ἀριστερῶν, 861]. μερῶν. 
2 ον. νἱ. 7. 
ον βόρς Ὅνν Τὶ 8. Πγ68] τοετεη πος 

ἴη Ὦν ἴο οὐν ὀγεαλγαϑέ, δὴ ὝΥ ἴο 
τι ἡμρῶτ ϑῷ ΟΥ̓ ΘΟΥΪΥ ἀἸΏΠΕΓ, Εἰ τε ἀνυπ, 
366 τῶογα ἴῃ ΤΥ ποῖθ οἡ 4Ζοΐνη χχὶ. [2.Ψ 
ζε οος. [.. χὶ. 88. χίν. 12, οἱ 8]. 
᾿Αρκετὸς. ἡ, ὁν, ΕΝ (ἀρκέω,) 9ιι3}- 

οἷδηΐ, ἐποισῆ, Μαῖι. νἱ. 84, ἀρκετόν (ἐστι 
τῇ ἡμέρᾳ, δε. Μαῖϊ. χ. 25. 1 Ῥεῖ. ἱν. ὃ, 
δῃὰ ΟἸ]α88. 
᾿Αρκέω, ἢ. ήσω, ἰο λοϊά δαοῖξ 7 γοηι, 

τοαγὰ ο77. ἰταη8. Ηοῃι. 1]. νἱ. 16. ἴῃ Ν. 
ἯὟ. 1) ἐοὸ αϑεϊδέ, [01]. Ὀγ ἀαΐί. οὗὨ ρΡεγβοῃ, 2 
Οὐν. χὶϊ. 9, ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου, ἀπά 
ΟἸΔ68. 2) ὈΥ ἴπρ}]. ἐο ὅδ δίγοπς απὰ αδἴεο, 
ἧ. 6. ἴο δβϑὶβὶ ΔΠΥ͂ ΟἿΘ.: 6ῆ06 ἴο 8. 3106. ὅδ 
δποιοῖ, γον, [01]. ὉΥ ἀδί. οὗὨ ρόγδϑοη, Μαί!. 
Χχν, 9. ΦΖοῖιπ νἱ. 7. ϑερί. δηὰ Ο]488. 
Ἦρηοο ἱπηρεῖβ. ἀρκεῖ τινὶ, “ἰξ 18 ἐπουρῃ.᾽ 
Φοδη χῖν. 8. τά. ὠρκέομαι., ἰο Ξ, 9326 6 οπ6- 
δἰ ιυἱὰ, δὲ βαξίϑῇεοά τοὐξἧ,, [01]. ὈΥ ἀαι. οὗ 
την, ἄς. ἴκι. 11. 14... 17 ΤΊ. νἱ. 8. Η 60. 
ΧΙ, ὅ, Ζοβθρὰ, δηά ἰδίου (188. 80 στὴ 
ῬΓΟΡ. ἐπὶ τούτοις, ὃ Ζομη 10. 

ΓἌἌρκτοςν, ου, ὁ, ἡ, α ῥοαν, Βον. ΧΙ! 2. 
ἽΛρμα, ατος, τὸ, (ἄρω.) α οἰαγίῖοΐ, 

Ἀεῖβ ν"!, 28. ον. ἴχ. 9. ϑορῖ. ἀπὰ Ο]888. 
᾿Αομόζω, ἔ. ὅσω, (ἁρμὸς,) ἰο αἀγεβῖ, 

αἀαρέ, } ᾿ "μεν ὀλλωΣ ἀν ΠΤ; 
δος. δηά ἀαι, Ηοπ. Οἀ. ν. 247. 708. Απὶ. 
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νἱ. 9, ὅ. Ηρηοο, ἀρ. τινὶ, ἐο οΐπ ὧχ τοεὰ. 
τα ΚΟ Ἢ , ἸΓΔΏΒ. τηϊὰ, ἄρμό- 
ομαι, ἴῃ Ο]668. ἐο πιαντῳ ἐὸ οπδϑεῖς Ἡάοὶ 

ν. 82: ὃὈὺπὶ|ΐπ Ν. Τ'. ἐς πτόα, ίο ὠ 
αποίλον, ἢρ. 2 (ον. χὶ. 2, δῖ Ἰοδδὶ ἐπε τη 
ἴο 1Π6 φΌΠΟΓΑΙ ἰηϊετρτεῖ. ; Ὀὰϊ Β66 ΤΩΥ͂ ὨοίΕ. 

᾿Αρμὸς, οὔ, ὁ, (ἄρω,) Ῥτορ. α ῥοδί, 
Ἐκ οι. χχν!. 2; δερες. ἃ 7οϊηῖ, οΥ ἀὐίοι- 
Ἰαύοη οὔ ἴπ6 θοποβ οὗ ἐΐ6 Ὠιυατηδη δοάτ. 
Ηδδ. ἱν. 12. Τοβι. ΧΙ. Ῥαΐγ. ῥ. 68, οἱ, 
ἁρμοὶ τοῦ σώματος. Χοη. οη. ν. 29. 

᾿Αρνέομαι, ἔ. ἥσομαι, ἰο ἄτην, 1. 
αϑέγηι α ἰλίησ ποέ ἐο ὅδ, 88 ορῃ. ἴἰο ὁμολο 
γεῖν, 4080]. ἴμι. νὴ}. 45. Φοιη ἱ. 20. Αες 
ἷν. 16, εἰ 4]. α͵ὁο ϑερί. δἀπὰ Ο]δ85. : (οἱ. 
Ὀγ δοο. ἴμὰ. χχὶϊ. 57, ἦἡρν. αὐτὸν (7εβ: 
ἢ8 Μεββίδῃβῃρ). Τῆϊ, ᾿. 16, ἐρν. Θεὸν. 
ὁ ἄδαν ἢὶβ ὀχἰβίθποο᾽ 1 Φο η ̓ἰ. 22. ὁ ἀρν. 
τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν, ἱ. 6. “ ἀφητίπε 
αοά ἴο ὃ6 ὑπ6 ΕδῖΠοΣ οὗ ΟἸ ιν 8ῖ, ἀπὰ (αι 
ἴο ὺθ9 86 ϑοηῃ οἵ (αοἀ."---1]. ἐο τ ϑιϑε, το]. 
ὃγ ἱπῇ. ΗδοὉ. χὶ. 24, ἠρν. λέγεσθαι. Ἠάοι 
ΥἹ. 18. 705. ἀῃὰ Αροον.---ἰ1]. ἐὸ γοποππα. 
γογεοῖ, βαϊὰ ἹῊ τοΐογθηςο ἴοὸ ΟἸ τἶϑε, οἵ ἰδὲ 
Οἰτἰβιίδη ἤδῖτῆ ; 4130 γεορσοολ}}γ οὗἩ ΟἸπεὶ. 
88 ΤΟΙ ΘΟΟΗΕ τηθη, Μαῖι. χ. 88. 2 Τ τ. ἰϊ. 15. 
ἄς οἷ. ΕἾ. [.υ. ἰχ. 28, ἀον. (οὐ ἀπαρν. 
ἑαντὸν, 8 8814 οὗὨ 861 6η14] - δὰ Σ ἴῃ 2 Τα 
11. 18, 1 τηθδῃβ “ ἴο ΣΘΠΟΊΠΠ6 ΟΠ Θ᾽ 8 οὔδιο 
(ον ὉΥ ἐΠΣΟΠΒΙΔΕΕΠΕΟΥ͂ Σ ἴῃ ΤΊς, 11. 12. ἀ. τὴν 
ἀσέβειαν. οἵ ταρο] Πρ’ 81} 80] οἱ ἐαιίοηβ Ὁ 
β'η. [ἡ 2 Τίπι. ᾿}]. ὅ, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆ: 
ἠρνημένοι, 8ς. ἔχειν, ἴΠ6 5686 18, "διε ἀκ 
ὑβάκμι ἐο βἤοιυ ἐΐ5 ροιῦϑν ἴῃ ἰποὶν ἀθεϑάβ. 

᾿Αρνίον, ου, τὸ, (ἀΐη. ἔτοτη ἀρὴν. 
ἀρνὸς.) α ἰαμιὸ, ϑερί. δηὰ “οβερῇ. [3 
Ν. Τ. ἢν... εἰἴΠ6ν οὗ τη [ΟἸ]οσαῚσβ οὗ ΟΠ τοὶ 
ΨΦοῦπ χχὶ. 15, οὐ οὗ ΟἸιυῖβι Βἰταβο ἢ, 85 Βεν. 
Υ. 6, δη( ἔτεα. 

᾿Αρνὸς, 860 ᾿Αρήν. 
᾿Αροτριάω, ἔ. ἅσω, (ἄροτρον,.) ὦ 

»ἰουφὰ, ἡ ταμος [μ. χνὴ. 7. 1 ὅδε, τῶ 
ϑϑορῖ. δηὰ 'ΓΠΘΟρΓ. 
ἼΑροτρον, ου, τὸ, (ἀρόω.) ἃ 

1κι. ἰχ. 62. βερί. δηὰ (]458. ἘΠ ΘΘΕΣ 

᾿Αρπαγὴ, ἧς, ἡ, (ἁρπάζω,) 1 
οὗ τ1ἘΠ6 αοσέ οὗἩ ρ]υπάοτίπρ, »ὲ Ὰ Ω 
34. ϑερῖ. πὰ ἴδοι, 2) τηϑίδρ!. οἵἹὨἍ {}|θ αἷς 

οι ἴο ῥ]υπάοι, γαρασίῳ, Μαῖι, χχίϊ,. 
. [κα Χὶ. 9. δηὰ Ο]α88. ᾿ 
᾿Αρπαγμὸς, οὔ, ὁ, ἱορπάξον ᾿ 

Ῥτορ. ἴΠ6 ασέ οὗ ρ]υπάοτϊηρ, τοδδογῳ, ῬΊαι 
ἀ6 Εάυς. ςο. 1; 2) ἢρ. ἴἪπ6 οὐλθοξ οὗ τ- 
Ρίηθ, ϑοηιοίλέπρ οουοέεα, ῬΊΝ]. 11. 6. ἀοοοτὰ 
ἴο ἐοιαμοη ἱπύθτρ. ; Ὀὰΐ 566 ΤΥ ποῖθ ἴῃ ἴος. 
᾿Αρπάζω, ἴ. ἄσω, (οὔ50]. ζὥρπω,) 

δπαίΐοΐ, οὐ ϑεῖχθ, ἃπιὰ σαντα 7υγοϊδίῳ ἀτσαγ: 
βαϊὰ Ὀοίἢ οὗ [ῃΐηρθ δη ἃ ῬΘΓΒΟΙ8.: ἴ. ΟΥ̓ δεαϑίς 
βϑίζίῃρ {Πποῖσγ ρυαυ, ὅομπ χσχ. 12. ϑδιαρί. απὲ 
ΟἾ 488. ; 4180 τη οί. οὗἩ ββυϑοῃ8 βεὶ ΖΙ τρ 8ῃτ 
Γηρ ὙΠ αν άϊγ, Μαίῖι. χὶ. 12, ἁ. τὴν 
βασιλ. τῶν οὐρανῶν, ἱτηρ! γίπρ {Π 6 Θαρεῖ- 
658 ὙΠ ὙΒΙοἢ (Π6 6ΒΡΕ] 185 δα Ὀταςθά.--- 
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11. ἀρπ. ἴῃ ΟἾκ88. ἀπά " δοςίῖροσο᾽ ἴῃ 1 μδἰΐη 
ΔΙΘ τι864 οὗὨ ΡΕΓΒΟῺΒ Βυ ἀἄθη}Υ δπαξοἠλῆήηφ 8ῊῪ 
ΦΏΪΗΡ, ΟΥ ῬΟΙΒΟΉ, ΔΌΤΑΥ ἴγοσῃ ΔΎ ΟἿΠΘΥ ρῈΓ- 
ϑοη, Μαῖι. χὶν. 19, ἁρπάζει τὸ ἐσπαρ- 
μένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 2. 28, ἐκ 
“«οῦ πυρὸς ἀρπ. (οοπρ. Ατηοϑ ἰν. 1]. ΖοοΝ. 
211. 2.} ϑερῖ. ἀπὰ Ο]α88. ; α]80, οἵ μογοϊδίῳ 
αἰοργίυϊησ ΔΟῖΠΟΥ οὗ δὴγ (πϊηρ, ΦοΒη Χ. 
28, 29, οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς 

εἰρός μου. ϑερῖ. δηά Ο6]488.----Π1]. ἐοὸ γ)ογοῖ- 
ψ ΒαΥΥ͂Ψ αἰοαν ΔᾺΥ Ῥούβου, Ψοίιη νἱ. 1ὅ, 

ρπάζειν αὐτόν. Αεἰἴδ χχίϊ. 10, ΤΊ] 
ΟΥ̓ΠΘΙ ῬᾶΒβαρο8 τοΐεγγο (0 {118 ῃεδά (Αοἰδ 
νἹ. 89. Πνεῦμα Κυρίου ἥρπασε τὸν ᾧ. 
Ὡ Ὅὐον. χὶΐ. 2, 4, ἁρπαγέντα ὃ ἡρπάγη 
εἰς τὸν παράδεισον, 1 ΤῊ. ἱἰν. Ἷ ἂρ- 
“ταγησόμεθα εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίον, 
δῃᾶ ον. χὶϊ. ὅ, ἡρπάσθη πρὸς τὸν Θεὸν) 
οὐρῶῦ ἴο 6 Κερί ἀἰδιίηοῖϊ, Ὧ8. ὈΘΙοηρίηρ ἴο 
[Π6 δ5δδ:η6 σοϊωτηοῃ 81) εοῦ; (οοταρ. Ψψυάρ. 
χχὶ. 21. Ῥβ. νἱ]. 2.} πδιῃθὶγ, ἰμαἱ οὗ (Π6 ἰη- 
Πιιεποο οὗ {Π6 Ηοΐγ ϑρίτίι. 
“Αρπαξ, αγος, ὁ, ἡ, οἢ]. (ἁρπάζω) 

1) ρῥτορ. γωνόποιιϑ, β814 οὗ νὰ Ὀθαβίβ, 88 
ΒΥΏΛΌΟΪΒ οὗ νἱο]επὶ ἀπά σ]οκοα ταθῃ, Μαίῖ. 
νἹ!. 1δ, δὰ (488. 2) πηϑίδρῃ. γαρασίοι; 
ΟΥ βιιῦδι. α ρίωπάογον, [.ὰ. χνὶὶ. 11. 1 σον. 
ν. 10, 584. νἱ. 10, ἀῃὰ Ο].88ὲ.Ὀ Ν.Β. ἅρπαξ 
ἀθηοῖθθ οὴθ ΨΜ|Ο ἱπ)Όγ68. δηοί ΠΥ ὈῪ νἱο- 
Ἰοῆςο; ἄδικος, ὁη6 ψ}Ὸ ἱπ}ιγοβ ἢΐπι ὉΥ 
ἔγαυά. [{|18 8 ΒΙΓΟΏΡΘΓ ἴδττῃ ἴῆδη πλεονέκ- 
της, ᾿πουρὴ ἃ θοῦ οὴθ ἴλη κλέπτης. 
᾿Αῤῥαβὼν, ὥνος, ὁ, γτορ. ϑβοπιοέϊέης 

σίυοη δ α σα ΟΥ Θαγηθϑί ἴο ΥᾺὰ ΕΥ̓͂ 8Δη 
ἀρτοοηχθηΐ: ἃ μεσ οἵ ΔΠΥ ῥγῖοθ ἢτβι ἀρτοϑὰ 
ΟἿ ἴοΓ ΔγΥ οὐ]θοῖ, πὰ (θη ρμαϊά ἄονπι ἴο 
Ταῦ ἐγ [86 ἀστοοτηθηΐ ; 80 ΟἾ488. [ἡ Ν, Τὶ 
Βιϊα τηθίδρὶι. οὗἩἨ 1Π6 ρίἣδ οὗ [Π0 Ηοὶγ ρὶ- 
τὶ, 88 δοϊηρ ἃ ρἰοάχο οὗἩ 1ῃ6 αίυγτο ρῥτὶνὶ- 
1οζοθ δηὰ Ὀ]δβδίηρβ οἵ {πΠ6 ΝΜ εβϑίδη δ Κίηρ- 
ἄομι, 2 Οὐον. ἱ. 22. ν. δ. Ἐφ}. 1. 14. 
"Αῤῥαφος, ον, ὁ, ἡ, αἀ]. (α, ῥάπτω,) 

τιγιϑοισθα ἱ. Θ. " αν ηρ ΠΟ βοᾶτῃ,᾽ ὈὰΣ γόον θη 
νι Π016, Φοθη χὶχ. 28, χιτὼν ἄ. 
"Αῤῥην, ενος, ἀπᾷ ἄῤῥεν, τὸ, τἀ]. 

Ἔτορ 6. " οὗἩἉ {Π6 τηι]6 ὍΡΡ Βομ. 1. .}. 
ον. χὶϊ. ὅ, 18. βορί. δπὰ (]489. 
"Αῤῥητος, ου, ὁ, ἡ, 14]. (α, ῥητός.) 

πη ΟἸαδ8. εἰμ μηβροΐδηπ, ΟΥ ποῖ ἕο ὧδ 
βροΐεπ; ἷἴὰ Ν. Τ, ὠποροαϊαδίο, 2 Οον. χὶϊ. 
4, ἄῤ. ῥήματα. 
"Αῤῥωστος, ου, ὁ, ἡ, νὰ]. (α, μη 

ι2) τ ῆἔγηι, ᾿. δ. νναπίϊηρ βίσθηρτῃ οὗ τηΐῃ 
δον τ Θβρ6α. 5814 οἵἁ Ἰς 810 Κ, Μαῖι. χὶν. 
14. ΜΚ. νἱ. ὅ, 18. χνὶ. 18. 1 ον. χὶ. 80. 
ϑορῦ. δῃὰ Ο]488. 
᾿Αρσενοκοίτην, ου. ὁ, (ἄρσην, κοί- 

στη.) α ϑοαοπιϊέο, 1 Οὐογ. νἱ. 9. 1 ΤῬίχ,. ἱ. 70. 
Αρσην, ενος, ὃ, α πιαΐο, οπ6 οὗὨ [ῃ6 

ΤΩ8]6 ΒΟΧ, Νίαιι. χίχ. 4. ΜΙ. χ. 6, οἱ ἃ]. 

Αρτέμων, ονον, ὃ, (ἀρτάω, ἰο Βοΐει,) 
οἴτμον ἴη6 ἰᾶγχθ 841} οὗ [πΠ6 ῥσονν, δηδινουίηρ 
ἴο οΟὐν πεῖζεπ-ϑαΐ, δηὰ 811}} ςα]]οὰ Ὀγ 186 
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ψοηοίίδηβ 447ἰθηλοη ; ΟΥ 8. 51 8}} 5411] ΠΟῸΡ 
[Π6 ῥτονν ο8]]164 αοίοπ, δηβνοσίηρ ἴ0ὼ ΟἿΣ 
π ἦδο Φανοῃ. δ'αϊ. χὶ!. 68, Αοἰϑ χχυΐ!. 40. 

ἼΑρτι, δᾶν. οὗὨἉ ἔπι6, ποῖσ : 1) οὗ {{π|6 
1: Ρϑβῖ, εὐθη ποιυ, Μαιῖ. ἰχ. 18. Βεν. ΧἱΣ, 
0, δὰ τη ΒΕ }Ὁ δορὰ ἴῃ ἐπα Αἰἰὶς ἩΤΠΘΙΒ: 

2) οὗ (ἴπ16 ργϑβϑηΐ, ποῖυ, Μαίι. "]. 15, ἄφες 
ἄρτι, “ ἴον [Π6 ργϑβϑηΐ, χχνὶ. δ8. Φοόῇη ἰχ. 
19, 85 ορροβεὰ ἴο ογἀ8 ΟΥὁ ῬὮγαβθϑθ ἀδβηοί- 
ἴῃρ {ἶπιθ ραβδί, οὗ. ἱπ Ν. Τ᾿ δηὰ ΟἾδββ. 
ϑοιηθίηθθ υϑοὰ δή γθοίλνθὶγ, 88 ἡ ἄρτι 
ὥρα. 1 ον. ἰν. 11, ἕως ἄρέι, Μαῖῖ. χὶ. 12. 
οἴ ἃ], ἀπ’ ἄρτι, ὅς. 8566 "Απαρτι. 

᾽᾿Αρτιγέννητος, ου, ὁ, ἡ, Δα]. (ἄρτι, 
ὙενΡ τον) 1) Ῥγορ. ἑαξοίψ δοτη, Τιυοΐδῃ. 

. Όεον. Μαν. χὶϊ. 1, βρέφος ἀρτ. 2) 
τηοίδρἢ. υδ64 οὗ ὁ οὴ6 Ψ0 [88 ΓΘ ΘΠ ΕΪΥ οἴω- 
Ὀγδοθά [π6 ΟἸ γἰβιϊαῃ ἔα 1ἢ.᾽ 1 Ῥοῖ. ἰϊ, 2. 

Αρτιος, ου, ὃ, ἡ, δὰ). 1} Ρτορ. τολοῦο, 
'. 6. ϑουῃηά ἰῃ δοὰγ: ὃ ἐὶ βου πῃ 
τπα ; 8) τῃθίμρἢ. ἕο απ τὐογὰ; 
οαυΐν, ἰο κατηρτισμένος, οΥ ἐξηρτισμέ- 
νος, 860 2 ΤΊτη. {]. 17. Ῥογθαρβ, ΒΟ ΥΟΥ, 
186 ῬΓΙΏΔΓΥ 86 η860 οὗ ἄρτιος ΤΩΔΥ ὃ6 (δαὶ 
[ουπὰ ἱπ Ηοπι. 1]. Ε. 826, «πὰ ;ΖΖ. 92, (ἔτοτα 
ἄρθῃ δωιϊαὐίο, ξέρα το [06 ρυγσροβθ οτὴ- 
ΒἾΠΔΠῪ Ἰπιοπά δά, δηὰ ἤοηςθ, σοπιρίοίθ, ἀπὰ 
»εγ7εδεί. Οοτρ. Εὶι. ἰϊ. 10, Πότ ΟἸ Υἶβὶ- 
85 8ΓῸ 8βα]ὰ ἴο ὃ6 κτισθέντες ἐπὲ ἔργοις 
ἀγαθοῖς. 
ἼΑΛρτος, ουὅ, ὃ, ὑγεαα. 1. σαμεν. αηὰ 

ῬΙΌΡ. ΒΒΕΑΡ). ΟΥ Τί ΠΟΥ α ἰοαῦ οὐ σαἶα, ἸἰϊκΘ 
ΟἿΥ Ὀἱδοι, Μαιῖ, ἵν. 8, 4. νἱΐ. 9, ἀπὰ οὔ. - 
881 οὗἉ [Π6 βῃον- υτοδά, Μαῖϊ. χὶ!. 4. Ἠεῦ. 
ΙΧ. 2: οὗ ἴπ6 Ὀγοδὰ ἴῃ {6 Τιοτὰ β ΒΌΡΡΕΥ, 
Μαῖι. χχυΐ. 26. ΜΚ. χῖν. 22. [,ὰ. χχίϊ. 19. 
1 ΟοΥ. χ. 16: οἱ 4]. Μοίδρῃ. ὁ ἄρτος ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ, 88 Δρρ)εὰ ἴο ΟἸτῖδι, “ 1ῃ0 
Βεοδὰ οὗ 11, ο ννδᾶβ ἰγρίβοὰ ὃγ τ} 
το 8} η8 ὙΠ ]Οἢ [6]] ἔγομμ Ὠθάνθη ἴῃ 186 ν}}- 
ἀοιτθββ, δῃὰ ψο, ΌΥ Ὠἷ8 ϑρὶξ, βιιβίαϊ ῃβ 
[86 βρίτίτυ] 1 οὗὨἨ Βα] ΐονοῖθ ἤθτθ υπίο 
οἴθγηδὶ 11ἴθ, Φοἢη νυἱ. 81], δ8.---Ἴ1. ἔτοτα ἐ86 
ΗδὉ. ΡΟΟΡ, ζ9Π6Γ. 4}1 1Π6 πϑοϑββασὶθδ οὗ 
16, Μαῖΐ. νἱ. 1]. ΜΚ. νἱ. 8. 1.ὰ. χί. 8. 
2 Οον. ἰχ. 10, δ 4]. δβ 4180 ἴῃ [6 ῬΏγϑβθ 
ἄρτον ἐσθίειν, “ ἴο ἰΔ[κ6 ἔοοὰ, φαΐ 8 τη68],᾿ 

αἴϊ, χνυ, 2. Νῖκ. νἱὶ. ὃ, δπὰ ΡΕ 4150 
ἄρτον φαγεῖν παρά τινος, “" ἴο ὃθ πηδΐη- 
ἰαϊηοα ὈΥ δὴν ομθ,᾽ 2 ΤῊ. 11]. 8. (ςοτὰρ. 2 
ϑδιῃ. ἰχ. 7, 10.) ἀπὰ τὸν ἑαντῶν ἄρτον 
ἐσθίειν, " ἴο Βιρροτχῖ οῃοβ6] ,᾽ 2 ΤΏ. 11]. 12, 

᾽Αρτύω, ἴ. ὕσω, (ἄρω,.) Ῥτορ. ἴο 
»»γέραγε, αὐλιδέ, 88 οἴϊδῃ ἴῃ Ἡρπε ἐμέ 
1Π6 οΟΥΘΥ ΘΥΪν ΟἾ888.: ἴῃ ἰδίου Ο]δ88. ὸ 
Ῥγέραγο 7οοά, Ἱποϊυάϊηρ 411 [Π6 δγίβ οὗ 
ΘΟΟἸΚΟΥΥ : ἰϑηςθ, ἰῃ Ν, Τ΄, ἐο βδαβοη, (88 
Π00Κ8 40 ἔοοά,) ΜΚ. ἰχ. δ0. 1,ι. χίν. 34- 
διὰ 80 ἴῃ Ἰαΐθσ 01488β.. ΑἾβδοὸ πῃϑίδρῃ. 6]. 
ἷν, 6, λόγος Ἰθτν ττνοῖ ἅλατι, ὶ. 6. " ὈοΤἢ 
ΔρΡΡγοργίαίθ δῃηὰ 588] αἴδυγ." 
᾽᾿Αρχάγγελος, ου, ὁ, (ἄρχων, ἄγ- 

γελος,) απ αγοϊαπροὶ, 1 ΤῊ. μι 6. 4. 9. 
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᾿Αρχαῖος, αία, ον, (ἀρχὴ.) κἀ] 
αποϊοηΐ, ΟΥ οἷα ἐέπια, ἤαιι. ν, 21], 27, 88, εἱ 
Δ). οὔ, δερῖ, δηὰ ΟἸδ88. 

᾿Αρχὴ, ἢς, ἡ, ἰλὲ δερίππέπρ, 
Ραγὶ οὗ δὴγ (πίη, 6βρες. δοίϊοῃ. 
οὗἩ ΤΙΜῈ, ἐλ δοσὶππΐπρ, Μαῖιϊ. χχὶν. ὃ. 
'.. 1. Ηϑοῦ. νἱ!. 8. ϑορῖ. δῃὰ ΟἾαββ. 
ἀρχὴν λαβεῖν, " ἴο θεχίη,᾽ ΗΘςὉ. 1]. 8: αἾδ8ὸ 
ῬΠΠῸ δῃὰ Ἰδαίου Ο]488. τὴν ἀρχὴν τῶν 
σημείων, “"Βτοι τηΐγδο]6.᾽ Φοδπ 11. 1]. τὰ 
στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς, ἴοΥ τὰ στ. τὰ πρῶ- 
τα, Ἠοῦ. ν. 12. ὅο αἶθο ἴῃ 1}6 Ρθγαβοδ 
ἀπ᾽ ἀρχῆς, "ἴτοῃῃ [Π6 Ὀοχὶπηΐηρ,᾽ ΘἸἴΠ ον οὗ 
4}1 {πῖηρβ, “ ἔγοτα δνθυ]αϑιης, Μαῖῖ. χὶχ. 
4. 8. Φομη νἱῖῇ. 44. 1 Φολιη ᾿ϊϊ. 8 : οἵ οὗ 
ΒΩΥ͂ ρατί συ] ΤὨΐηρ,, 88 {π6 αο8ρ6] ἀΐβροη- 
βαϊίοῃ, "τοῖα ἴ.6 ἔτι, [ωὰ. ἱ. 2. Φοθιη χν. 
27, ἀπά οὔϊ. ; ἐν ἀρχῇ, “ἴῃ [Π6 Ὀορίπηΐηρ, 
εἰἴδοῦ οὗ ἐπ ποιὰ, ὕόοδα ἱ. 1], 2, οὐ οὗ 186 
Οο8ρε] ἀἰδβροπβαδίίοη, " δ {π6 ἢγβί,᾽ Αοἰβ χὶ. 
15. ῬὨ]]. ἰν. 16: ἐξ ἀρχῆς, "ἴτοτα {π θ6- 
εἰπηΐηρ, ἱ, 6. οὗὁὨἨ ΟἸ ΤΙ 80᾽ 8 τ ἸΠΙβΌσυ, “90 η 
νἱ. 64. χνὶ. 4: κατ᾽ ἀρχὰς, "αὖ ἴῃ6 ὃ6- 
Ἰηπίησ,᾽ ἱ. 6. οὗ 411 ἰδίηρε, Ηθὺ. 1. 10. 
Ρί. δηὰ Ο]488. ; δοοὺυβ. τὴν ἀρχὴν, κἀ- 

νου 14} γ, “ ἔγομχ {8.6 ὙΘΓῪ με ταν ὦ ἰ. 6. 
ἐλγοισλοιξ, τυλοῖϊν, Φοἴνη νἱῖ. 25; Ὀπῖ 866 
ΤΩΥ͂ ποῖθ.---Ἶἶ1. βεα] 4, ὈΥ τηείοῃ. οὗὁὨ ΔΌδΙΓ. ῸΓ 
εσοπογοίθ, οὗ ΡΕΆΒΟΝΒ, ὅζο. ἐλ6 ἢγοέ, (ο]. 1. 
18, ὅς ἐστιν ἀρχή. 80 Οδεη. χϊχ. 8. 
Ὠραῖ. χχὶ. 17, ἀρχὴ τέκνων. 80 ἀρχὴ 
καὶ τέλος, ον. ἱ. 8. χχὶ. 6. ΧΧΙΪ. 
18. "]. 14, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως.---11]. 
βαϊά οὗ ῬΚΑΟΒ, 1} Ῥγορ. [86 δῆρυϊαῦ δὰ- 
ἐγθηιῖέψ ΟΥ̓ ΘΟΥΜΘΥ οὗ ΔΗΥ͂ μπρ, 8. ὅτ. οὗ ἃ 
βῃδοῖ, Αςἰβ χ. 11. χὶ. ὅ. Ὠ]οά. δὶς. 1. 85. 
ῬὨΠ]. ν. 688. 2) τηρϑίδρῃ. οἵ ἀϊμτιῖγ, ἐδό 
7, γέ ἘΑαρ Ἷ.. Θ. ῬΟΎΘΙ ΟΥ ἀοπϊπίοη, [μι. 
χΧχ. 20. δορί. Φοβαρῇ. δῃα Ο]488.: οὐ ὑγο- 
ϑιλίηθηοο, 7ὰ. 6. ϑερῖ. δπά Αροὺσ. ΒῪ 
τοοίδρῃ. οὗ δ οβίγ, [ὉΓ οοποῖοϑίθ, υγήμοθδ, 
φαΐογϑ, ἴα. χὶὶ. 11. ΤΙ ς, 111..1 ; βαϊά οὐ {6 
οἰτοίβ διηοηρ δῆρε]θ, Ερἢ). ἱ. 2]. 11}. 10 ; 
ΔΙΠΟΩΡ ἀθηλοῃβ, Υἱ. 12: δηά ρϑηθῦ. (86 
ῬΟΥΘΙΒ οὗ [06 οΥΠΟΙ που]ὰ, Βοια. υἱἱἱ. 88. 

᾿Αρχη γὸς, οὔ, ὁ, (ἀρχὴ, ἄγω.) οη6 
τοῆο ἐλλος δοσίππῖηρ οὗ ΠΝ τὨΐηρ, ᾿ 88 
1Π6 αἰόλον δῃὰ σαμδ6 οὗ 0: 2) 88 ἰδα(ϑν' 
οὗ τὸ ἀροηΐβ ἐῃπογοῖη. ΤὮυβ 1ἰ ἀοφηοίθδδ, 
1) α οἰϊοξίαϊπ, 48 ἴῃ ϑ'ορί. αηὰ (]4588. 1ῃ 
[6 ἢγϑι βθῆβ6 ἰΐ οὐς. Αοίβ 1"). 15, ὁ ἐρχη- 
γὸς τῆς ζωῆς, οὗ Ομ τίβῖ; ΗΘ. ἴ. ἰὰ ὁ 
ἄρχ. τῆς σωτηρίας αὐτῶν, αηὰ χὶ!. 2, ὁ ] ΟἹ] 
ἀρχ. τῆς πίστεως. Απά 80 οὔϊ. ἴῃ δορί. 
δηα Ο]889. ΔΏΥ ΟΠΘ 8 5814 ἴο δὲ ἀρχηγὸς 
οὗ δὴγ [πίηρ, τ ΠΘΊΠΘΥ ΘΥ]] ογ χοοά. “ἡ α 
ἰραάον, οἰμορ Αοίϑ ν. 8], τοῦτον ἀρχηγὸν 
καὶ σωτῆρα ὕψωσε. ϑερί. δηά ΟΪ4588. 

᾽Αρχι- δῃ ᾿πβοραγὉ]6 ραγίῖοθ, ἀοτὶνοά 
ἔγοτῃ ἀρχὴ, ἀπ φγοῆ χοα ἴο ΠΔη168 οὗ οο6 
δηᾷ ἀϊρηλῖγ, ἴῃ [6 Β6η86 οὕ ουν “4γοὐ-, ἀο- 
τῖνϑα ἔτουῃ 6 η 66. 
᾿Αρχιερατικὸς, ἡ, ὃν, 14]. (ἀρχιε- 

ῥξευν  είοπρίοσ ἐὸ΄ ἰὰ πυλ ΡΉΟΝ, Χοὰ 
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Ἶ. εἶν. 6, ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ, " οἵ Ηἰκ- 
Ρεϊθβεν ἀδβοθηῖ.᾽ Φοδερῆ. χν. ἃ, ], 
(8115 ἃ ρεΐβϑοῃ ἐξ ἀρχιερατικοῦ γένον:. 
᾿Αρχιερεὺς, ἕως, ὁ. (άρχι-. ἱερεὺς 

ΤΠ ρ Ῥείοι, ΤΊΟΓΟ τι80.8}}γ ἈΚΊγΜῚ ὁ ἱερεὺς 
ὁ μέγας, 88 οι. ἴῃ ϑερί. δΔηὰ Βοιγοίἑπλοε ἰῃ 
ΟἸαβ8. ἴω Ν, Τ΄ ἴὰ ἀδῃοῖεβ 1. ἐλε Ηὰ 
υϊοξέ οἵ {π6 Ζενα, Μαῖὶ. χχνὶ, 8. 63, θ.. 
ΜΙ. ᾿.. 26, οἵ 4].---ΤἹ1. ἃ ολὲο τνέοεί, οἵὲ 
οὗ 1μ6 ποδάβ οἵ ἴθ 24 ο͵δββϑθβ οὔ ρῥυϊες 
τηδηςοποά δὲ 1 Οἤτγοη. οἷ. χχῖν. δπὰ ἰὶ 
Φοβορὶ.. Απί. χχ. 8, 8. Β:6]]. ἱν. 8, 6. Μεῖ. 
ἿΙ, 4, δῃὰ οἵ. ΤΉΘΥ τόσα τϑτ δοτβ οἵ ἰἰκ 
ϑαηοάτα ; δπὰ ἱπάθοα {Π6 ΘΧρΎθεβίοῃς οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς, Ἅαῖι. ἢ, 4. 
δηα οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαζοι, 2οἷι 
νἱὶ. ὃ2, εἴ ἃ]. δ6θχ ριιῖ, ὈΥ ΨΥ οἷ οἰγοῦμϊο 
ουίοη, ἴῸΣ τὸ συνέδριον, “ἴῃ 6 Ξίδη Βοάπα" 
--1Π]. βαἰὰ οὗ Οἠγιϑέ, οοτιραγοα ἱτὰ ἐκ 
Ηρ Ῥυδβὺ οὗ [Π6  νγϑ, δ βανϊηρ οἰετοὰ 
Ἡἱ 86} ὋΡ ἃ βδουίῆσο ἔογυ βίη, Η οὗ. ἰϊ. 1], 
δηά οἰβονἤογα. 
᾿Αρχιποιμὴν, ἕνος, ὁ, Ῥτορ. α οὖδὄἶ 

; Βαϊ 4 γπχϑιδρῆ. οὗ ὀνίϑο, 88 αὶ 
οὗ τὴ6 Οἤυτοῖ, Ερῃ. νυ. 28. Οἱ]. 11. 1Ὼ 
ψἱΓἢ Δ]}υδίοι ἴο 8 οδἶοθ θοΐἢ 45 Ἠοδὶ 
ἰοδοθ ον, δηα δβρθο. [οτὰ οὗὁὨ 186 Ομ ὶ: 
ἴποτὸ Ὀοϊηρ ἃ ἀοιὉ]6 41] υΐοη,, ἱπαιϑυγαςὶ 2’ 
δηοΘἾγ Ὀο0ἢ ἐν δατον 8η4 ἐπιθγρτζαοῖε οἱ 
[6 Ὀϊνίπο ψ|}} σοτὸ οδἹ]οὰ “ βῃδρβογάς 
ἔτοτι [16 β᾽ πὰ] ασ ἐν οὐὗὨἨ (πον ΟΥ̓͂σΘ δηὰ ἀυ- 
[168 ἰο [86 ραβίογαὶ οὔββ,  Ροῖ. νυ. 4, φανε 
ἐϑδεντος τοῦ ἀρχιποιμένος : σορ. ἰ 

οἵ. 1ϊ. 2ὅ, ΒΕΓ γγὸ δατὲ ΟἸχῖϑι ἀεδς: 
παῖθαὰ 4180 ἷπ ἃ ὑπο-ἴ0] ἃ σαρδοὶτυ, 85 1 
“ ΘΒΟΡΠοτά δηὰ Οαγο- δον (ἐπίσκοποτὶ) αἱ 
ἘΠ ΟἿ 8ο0}]8.᾽ 
᾿Αρχισυνάγωγον, ου, ὃ, α νεωΐετ, οἱ 

τηοἀογαίου, ΟΣ ἐδδ ϑυπαφσοσίδ; φααΐν. ὃ 
ἄρχων τῆς συν. ἴλι. ΥἹ]], 4]. ὁῃ6 οΥὮἁ [Βοθὲ 
ΕἸ ζει, οἵὕ ψῇοῖὶ ποτ ΟΓΘ ΒΘΥΘΓΙᾺΑΪ ἴα 
ΘΨΘΓΥῪ ΒΥΠΔΘΌΡΙΘ, ὙΠΟΒ6 ἀυτ 1 γ͵)88 [0 ρτε- 
ΒΕΙΡΥ͂Θ ΟΥ̓ΘΓ, δη4 τη οσποῖοθ οὗ ρΘυΘΟἢΒ [0 
τοδᾶ ΟΥ Βρθᾶξκ ἱπ [Π|6 ΔΒΒΘΙΩΌΙΥ : 866 Αοῦ 
ΧΙ. 158. ὙῊΘ ργεβίἱηρ δἰ ἀδσ σᾶβ οδὶ]οὲ 
ὁ ἀρχισυνάγωγος: οὗ 186 οἴμοτα εβῶὰ 
88 68]]ο ἀρχισυν. Υἱϊιοὰξ (Π6 ἀτθεϊε, 
ΜΚ. ν. 22, 85, 86, 88. [λι. ν]}}. 49. χῇν, 
14. Αοίϑ ΧΙ. 1ὅ, οἱ 8]. 
᾿Αρχιτέκτων, ονος, ὁ, α νπαξέον- 
ἰ άον, αγολίξοσί, οχ6 ὍὮΟ ρῥγϑβίθβ5 οτεῖ 

(το Ὀυϊάϊηρ οὗ οἀΐβοοβ, 1 οσ. 111. 10, διὰ 
888. 
᾿Αρχιτελώνης, ου, ὁ, α ἘΠ γαῖα 

οΥ ςοἸ ]ϑοῖον, οὐ ἐδδ ἰαωό8, ἴα. χὶχ. 2. ϑερὶ 
8δη4 ΟἸΪ488. 

᾿Αρχιτρίκλινος, οὐ, ὃ, πηασίθίετ 
Τρικε ιν ς ΜΗ αἰγοσίόν 977 απ ὀπέοτίαὲπηκεπί. 
Ἅ80 Πεά (᾿π6 ἀϊγοοῦου οὗὁὨ 6 ψ ἢ 016 οὗὨἉ ἴδε 
ΡΓΘΥΙΟΠΒ ἈΣΤΔηρΘΙ θη (8 ΓΟ, δῃὰ [ῃ6 τηδηδρε- 
τηοηΐ πογθοῦ: 866 Εςο]8. χχχν. }. Ηξεὶ: 
ἴο ὃ6 ἀἰΒι ησιϊθηεα ἔγοτα 1(Π6 συμποσιαρ- 
χὴς, οὐ βασιλεὺς, οὗἩἨ 186 ατοοῖκβ, δπᾷ (ἂς 
"ΤΟΧ σΟΏΥΥ οὗἩὨ [6 Βοϊηδῃβ: [ἢ Ἰαζίει 
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Ἄτδοϊίκβ, δηὰ ἰῃθ 
Ε ΟΣ 818. 

ἼἌΑρχω, ἔ. ἕω, (ἀρχὴ.)} ἱῃὰ Ο]α588. ἐο 
ἦ ἐλίπσ, Χοη. 

ϑΦΎτΩΡ. ΥἹ]. 1. Ιῃ Ν, Τ| ἐο δὲ ἢγϑέ ἴῃ σδηκ, 
Διρπῖγ, ὅς. ἐο τμΐδ οὐόν, [01]. Ὁγ χε. ΜΚ. 
ς. 42. ἔομι. χν. 12, ϑιϑρί. ἴῃ ἀδη. ἱ. 18, 

π, Ἰη τ8}8. δπά 
1) ζθῆογ. 

Μία ῖι. ἱν. 17, ἤρξατο κηρύσσειν, χὶ. 7, 
χη οὗϊ. β'ορί. δηὰ Ο]488. [μ. ἢϊ. 28, ἣν 
ἔπτῶν τρ. ἀρχόμενος, “ νγχὰβ Ὀορὶ πηΐηρ, θη- 

18. δ0 1} γοαγ.᾽ Βγ Ηοῦτ. ἰο 
χέξοπιρέ, ϑϑπέμγο τροη, ἱτορὶ γὶπρ ἀ που] γ, 

κι. ἢ]. δ, 
Ἀπα ϑορί. 2) ρμαγὶ. ἀρξάμενος σἰτὰ ἱπῇ, 
Δ η4 ἀπὸ, [01]. ὈῪῚ χοη. ἴῃ 1Π|0 βθῆβα δοσίῃ- 

ὉΊ)1., ΘΧΡΓΘΒΒΙη6 “86 ροϊπϊ οὗἉ ἀδραγ- 
δο παν ΧΧ. 8, ἀποδὸς δε 

ἐρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων, " Ὀορίη- 
ΤΕ δῇ [86 1481, μι. τ. ὃ. χχῖν. 27. 
Το υἱ]. 9, Αοἰϑ,. 22. υἱῖϊ. 85. χ. 87. 
ι Ῥοῖ. ἐν. 17. ϑορί. ἅδη. 1ἶν. 12, δηὰ βοπιθ- 

λδρῖρ, ἰαΐο ἐδ ἰραὰ ἴῃ ἀπ 

5: ἃ]. ΜΙ|Ιά. ἄρχομαι, ο 
011]. ὈΥ ᾿πῆπ. ἜΟχρυ. οὗγ ἰπρ]. 

ὑθσῖηρ. ὉΡΟΠ 

Αςεθ]. 1. ΝΚ. νἱ. 7. χ. 28, 82 

2) 
“ὮὌὉΠ6. 

ἅτ θ8 ἰῃ (888. 

ἼΑρχων, οντος, ὃ, (ρατί. ῥγεβ. οὗ 
ἔρχω,) ομθ ἤγβί ἴῃ βοῦοῦ ΟΥ ἀομγηϊηΐοη, ἃ 

7, ΟΥ πιαρσίοίγαίθ, σϑποτ. Μαῖϊ, χχ. 25, 
Δοίϑ ἷν, 26, Βομη. χἱϊ!. ὃ. 1 Οος. ἰϊ. 6, 8, 
Δα οἵϊ, ϑορῦ. δηὰ Ο]δ88. 
ἼΑρωμα, ατος, τὸ, αἢ αγοπιαζίο, οΥ 
6. ΒΟ 85 ΤΑΥΤῚ πὰ 8]068, Φοϊη σῖχ. 

Ὁ. ΜΚ. ΧΥΪ. 1 ΧΧΙΪ, δθ. χχὶν. 1. 
ἰδρί. δη4 ΟἸ]δ88. 
᾿Ασάλευτος, ουὅ, ὁ, ἡ, 84]. (α, σα- 

«εὐω,4) ὈτΟΡ. πού ἐο ὅδ βῃαζοη, ἑϊπηιουφαῖο, 
λοῖβ ΧΧΥΪ. 4] - τηϑίδρῃ. γπι, οπαωγΐη, 
16Ὁ. χί!. 28. Ὠ]οά. ὅΨ1ο. 11. 48, ἐλευθερίαν 
ταφυλάττοντες. 
ἼἜΛσβεστον, ου, ὁ ἡ, δα]. (α, σβέννυ- 

ι4.} ποΐ οαἰϊπροιϊῆθα, ΟΥ ποῖ ἰο δὲ οχέΐῃ- 
ὠἶδῆδα. ἴῃ Ν, Τ. πηρωσηολαδίο, 85 βαϊὰ 
Ε Ὦτγο, ἃ. 6. θέογηπαΐ, Μαῖιῖ. 111. 12. ΜΙ. ἰχ. 
ῷ, 4ὅ. Τμὰι. πϊ, 17. σορ. Ηομ. Οἀ. ἱν. 
δ, ἕν᾽ ἄσβεστον κλέος εἴη. 

᾽Α σέβεια, ας, ἡ, (ἀσε ἡ ,.} 1) ζϑῃον. 
γερέσέν οὐ ὠπροαϊήπο88, ΕἸζὮΘΥ Ἰὼ ἰδουρῆι, 
γοτά, οΥ ἀςοά, Βοπι. ;. 18, 2) 8ρ66. τοΐοῖ- 
4{51688, ΟΟΥΒΙΒέϊηρ 'π ἃ ν]Ἱο]ὐΐοη οἵ ουν ἀν 
) Οοά, οὺν ποϊψῃ οι, ΟΥ ΟὝΓΒΕΪν 8: δηᾶ 
ΟΠ ΒΙ᾽ ἀΘΓΘα 848 Βρτὶηρπρ ἔγοτα [Π6 βουσοο οὗ 
ὩρΟΘ]Ἶη 688, “[Π6 σαγπΔ] τηϊπὰ {μὲ ᾽θϑ Θητη 

1ηδ8ὲ αοάἄ,᾽ (8ροίκθῃ οὔ Εοπι. ἱ. 28. νἱϊ. 
.) 2 Τί. 1). 16. ΤΊΣ. 1.12, Φιυάο 15, 18. 
δρΐί. δῃὰ ΟἾ]αββ. 
᾽Α σεβ ἑω, ἴ. ήσω, (ἀσεβὴς-.}) ἰο δ6 τη- 

οαἶν. αοἱ ἱπιρϊοιδῖν, Ἰμῖταηβ. 2 Ῥοῖ. 1), 6. 
άθ 1δ. ϑερί. δηα Ο]Δ88. 

ἾἊσ "Εὴ 5, ἔος, ὁ, ἡ, ̓ἈΩ. (α, ΦΈΡΟΙΒΕῚ 
τησοαΐν, ἱπερίοιϑ, ἱ τη. Ἷ. 

Σ ΡΟ τα 8) εὐιθιθω, Ποιὰ ππμοὶσ, 

47 
Ὀοΐηρ οη6 οὗ {π6 σιρϑέβ, Ὧο ῥγοδι θα δἱ 
[4.Ὁ]6: ὙΠΟΓΟΔΒ [ἢ 6 ΌΓΙΠΘΙ γγ88 ἃ ἀοτηεβίϊο, 
χβνουησ ἰοὸ (ἢ6 τραπεζοποιὸς οἵ 1ὴ6 

γἱοϊπηταγοΐθβ οὗ τὴ6 

ΑΣΘ 

ἰβγητπὶ σὴ ἁμαρτωλὸς.) Εοτη. ἵν. ὅ. ν. 
. 2 Ῥεῖ, ἵ΄. δ. 1.7. Φυάε 4, 1ὅ. βορῖ. απὰ 

ΟἸ,Αββ. 

᾿Ασέλγεια, ας, ἡ, ῬΓΟΡ. ΘΑῸ688 ΟΥ ἔπ- 
ἐδηρεγαποθ ἴὰ [6 186 οὗἨ δνϑὴ ρου θά 
ῬΙθαβιιγθβ, ἔτοῃ ἐσελγής'" ψὨΙΟΝ, τμαὶ ἰξ 
ῬΓΪΠΊΔΙΠΥ Τηθῦῃ8 οαοοϑδίθθ, 18 ] αἴ ἢ ἔγοπη 
“Ἐ]ῖδη ἀρ. ϑυϊά., ΤΏ δτο 1 15 βαϊὰ οὗ ἃ σὶπὰ 
πολὺς καὶ ἀσελγὴς τίκτεται ἐκεῖθε. 
Ηξδηοθ ἰξ ἀδηοΐεβ ὠπδηγίαϊθα ἑηϑοίδηποο, 
ΟἰἾΠῸΓ 1) ἴῃ Ἰαιρσιᾶρθ, 88 08. Αηΐ. ἰν. 6, 
12, ἀσ. τῶν λόγων, ἀπά ΜΆ. νἱῖ. 22: ΟΥ̓ 
2) ἰπ οοπάυοί, ἐϊοοηέϊομϑηθϑα, 2 Ῥεῖ. 1ϊ. 2 - 
ΟΥ 8) βρεο. ζαϑοΐυϊοιϑηο85, Βοτη. χϊὶ, 18. 
2 Ὅον. χὶὶ. 2]. 6]. ν. 19. 2 Ῥεῖ. 1. 7, 18: 
ΟΥ, ἴῃ ἃ ΨΠΔΘΓ Β6η86, αἐδδοἐμέοη688 ἴῃ χθη6- 
ΤΆ], ἘΡΉ. ἱν. 19. 1 Ῥεῖ. ἱν. 8. συ. 4. 
ἼΛσημος, ου, ὃ, ἡ, δα]. (α, σῆμα,) 3) 

Ῥγορ. τοὐῥοιξ τιαγἧξ οὐ βίαπι}, ορρ. ἰο ἐπί-. 
σημος. 8 ἄδθη. ΧΧΧ. 42, πρόβατα ἄση- 
μᾳ---πίσημα. ΑἾ]80 οὗ πιόπεν, ἄργυρος 
ἄσημος, ἍΡ; ἴο ἐπίσημος, Ἡάοῖ. ἰχ. 4]. 
Τηυο. 11. 18, ΨΏθγΘ 866 τὴ Νοΐθ 2) 
τηοίδρ}!. ἑρποδία, οὔϑοιτο, ΑςἰΒ χχὶ, 39, οὐκ 
ἀσήμου πόλεως. Απά 80 Ἐπτίρ. Ιοη 8, 
πόλιν οὐκ ἄσημον, διὰ οἵϊ. ἰῃ (]488. 
᾿Ασθένεια, εἰας, ἡ, (ἀσθενὴς,) τραηὲ 

ΟΥ̓ 3 ἦς 1. 6. ἱΠθγταλ τ οὗὨἉ ὈΟὰγ οὐ 66 0]6- 
ὯΘ88 Οὗ τηϊηά, 1. ροϑῆθγ. Ἐοῃ. νἱ. 19. 
] σου. χ. 48, Ο]. ἴν. 18, οἱ 41. ϑαϊὰ 
δβρθο. οὗ [Π6 εακηθ88 οὐ Ὠυτηδη παΐαγα, 
2 Οὐοσ. χιϊὶ". 4. εν ἷν. 1δ, ν. Ὁ, ἃ].---1|. 
8066. ἐπβγηιϊέν, οἵ θοάγ, ΌὈΥ ἀΐβθαβο 
Ἵν, τὴ! 17. Ἴων 15. εἶ! Ὁ αν 12. 
3 οἢη νυ. ὅ, οἱ 8]. απὰ Ο]αβ8. 2) οὗὨἉ τηϊηά, 
ὉΥ ἀοργοβϑίοῃ οὗ βρίτὶθ, 1 Οἴου. ἰϊ, 8. Χϑη. 
Αξ. ἸΧ. ὃ; α180, ὉΥ ἴπηρὶ. αϑέλοϊοη, ἃΒ Ῥτο- 
ἀυοίηρ ἀδρτγοββίοη, οι, Υἱἱ, 26. 2 ὅσοι. 
ΧΙ, ὅ, 9, 
᾿Ασθενέω, ἔ, ήσω, (ἀσθενὴς,) ο ὧδ 

οϑέξἑιία 07 δἰγεπρίδ, 1, σεποῦ. 88 τηοβίν 
ἴῃ. ΟἸα88.,) δὰ τηθίρῃ. σαι. νυ. 8, ἐν ᾧ 
ἠσθένει, " ττγαθ [100] τυραῖϊκ᾽ ἴὸ ΔΉΒΥΟΓ [ἢ 6 
ΡΙΓΟΡΟΒΘα οπά, 2 Οοσ. χἱϊ. 8. ϑδρί. δηὰ 
ΟἸ888. ; 4180 ἐο ὅδ αοσομηέοα τυοαῖ;, 2 Οοτ. 
ΧΙ, 4, 9 .---ΤΠ. βρες. ἐο δὲ ἐπβγπι ἔπ δοάν, 
ἕο ἰαδοων ὠπάδν ἀΐϑοαβο, Μαῖι. χ. 8. ΜΙ, 
Υἱ. ὅθ. 1μὰ. ἵν. 40, οἱ 4].- ΠΙ|Ι. ἢρ. οὗἩ 186 
τα, ἐο δ γαϊπέ-ἤδαγίρα, ἀφργοϑϑοα, 2 ΟοΥ. 
χί, 2] ; αἰδο, ὉῪ Ηθῦνγ. ἐο ὅθ τυραΐ; ἐμ πιΐμα, 
ταδι αΥΡΙ δηα οαϑέΐν ρογίωγδοα, Βοτη. χὶν. 
2, 2]. 1 ὅσον. νἱ]. 9. χί. 192. ὅο ἀσθενεῖν 
τῇ πίστει, “ἴο 6 ἀηβοι 168 ἴῃ τῃ6 ΚΆΠ},᾽ 
Βοπι. ἱν. 219, οΥ ἴπ ορίπίοῃ, Εοω. χίν. ἴ. 
866, ΒΟΥΘΥΘΥ, ΤΥ ποῖδ ἔπετο.---ἰ ν΄. ΌὈΥ 
ἰπηρ]. ἐο δὲ αὔριο οὐ αἰσίγοδθοα ὃὈΥ ορ- 
ῬΓΘΒΒΙΟ. ΟΥ̓ ΟΔΙ την, Αοἰϑ χχ. 85. 2 (ΟΡ. 
ΧΙ. 29. χὶϊ. 10, ἀπά δορί, 

᾿Ασθένημα, ατος, τὸ, ἀσθενέω.) ἕ- 
"βγηιίζῳ, ὑτορ. οἵ θοάγ, δαϊ 4180 τηθίΔΡἢ. οὗ 
τη, αηὰ ργοάυοίηρ ἀοιδίβ ἀπά ΒοΓΌρ]68, 
Εοα. χν. 1]. 
᾿Ασθενὴς, ἔος, ὁ, ἡ, αἀῇ. (α, σθένος.) 

εὐὐβοιέ εἰγεησίῃ, γροῦϊο, 1. σοπον. Μαῖῖ. 



ΑΣΙ 

ΧΧΥΪ. 4], ἡ σὰρξ ἀσθενής ἐστι, “δ ἴοο 
ψγολῖς ἴον (πὸ ἰδεῖς, ΜΚ. χὶν. 88. 1 Ῥεῖ. 11}. 
7. ϑορῖ. δηὰ Ο]δββ. [ποϊυάΐηρ ἴδ ἰάδα οὗ 
ΠΡ τι τ, 1 σον. χὶἹ. 22. Οἱ]. ἱν. 9. 
1 ον. ἰ. 25. Ηϑδϑ. νἱϊ. 18.---11. δρες. 1) 
τη γῆς ἴηι δοάν, δος, Μαῖϊ. χχν, 89, 48, 44. 
1.α. χ. 9. Αοἰβ ἰν. 9, οἱ α. 2) ἤχυν. οὗ 
186 πιϊπά, ἀεργόβϑοα οὐ ζαΐπέ- ἀδατίεα, 2 (ον. 
Χ.]θ: α]δο, 88 τωρ] γίηρ ἃ σδηΐ οὗ ἀδοϊβίοῃ 
ΟΥ ἢνγιηηοδββ οἵ τηϊπὰ, ἀνμδίουβ δηᾷ υαοῖΐ- 
{3 π π ΟΓ ἧ Ἰδιοη: ] σον. ὼς 7.10. 

χ. 22, εν. 14, Ὀγ ἱπῃρ]. αἔοχνείοα 
ΟΥ αϊδίγοϑϑοα, 1 Οοτ. ἷν. ΤῊ ΠΝ ἃ τη ογὰ] 
8086, αἰδοαϑο δρὰ τιογείολοά, νὰ ὈΘΑΓΩΣ 
δδουῖ (6 ὈΟΥ οὗὨ εἷπ, οῃι. τ. 6. 
᾿Ασιτία, ας, ἡ, (α, σῖτος.) αδείἑπεοηοα 

3 οπι γοοά, Κιδέϊπο, Αεἰθ χΧχν. 2]. 2008. 
Απί. χἰὶϊ. ἡ, δηὰ (888. 
"Ασῖτος, ον, ὃ, ἡ, 84]. (α, σῖτος,) 

7) αδίίησ, Αοἰδ χχυῖ. 88. Ζοβερὶι. δῃηὰ Ο]485. 
᾿Ασκέω, ἔ, ἥσω, ῬτοΡ. ἐο τοογΐξ τρ ιυἱἱὰ 

δἰὲϊ, δ5 [16 ΤῊ ταδίθ 818 οὗὨἨ δΔηγ Ὠδηάϊὶ- 
εγϑῖϊ, (Η αι. 1]. 111. 888, εἴρια ἀσ.); 4130 
ἕο ὀχογοῖϑα ΟΥ 86 ΔΗΥ͂ τί, ΟἰἴΠΕΓ οἵ 
ΒΟΟῪ οὐ τηϊθὰ. Ηδποθ σοηοσ. Ὑ]Ὼ [86 
τοῆοχ ργοη. υπἀεγβίοοά, ἐο ἀχεγοΐβο ομ 686] 
ἴῃ ΔΩΥ͂ (Ὠΐηρσ, ἱτυρ] υἱηῦ οηάἀδανουῦ δηὰ 
βΕΓΙνΙηρ, Αοἷδ χχῖν. 10, ἐν τούτῳ δὲ αὖὐ- 
τὸς ἀσκῶ. 

᾿Ασκὸς, οὔ, ὃ, α εκίη-δοίίζο, βορὰ ὑρ, 
Ἰκ6 ἃ Ὀ]δλάοθε, ἴο ᾿ιο]ὰ ]ἰᾳυϊά : βις ἢ 88 
ὙΟΓῸ δηοίθηιὶ.ν πϑοὰ, Δηἀ ἅτ ἴο (88 ἀΔΥ ἴῃ 
156, ἰῃ ἴΠ9 Εδεὶ, Μαίί. ἰχ. 17. ΜΙς. 1.. 22, 
μ.. ν. 87. ϑερῖ. δηὰ ΟἸ458. 
᾿Ασμένως, δᾶν. (ἡσμένος, Ῥατί. ρογί, 

. οὗ ἥδομαι.) σἰααίῳ, Αςίϑ ἰ). 4]. αἰδῃ 
7, δηὰ Ο]888. 
ἼἌΛσοφος, ου, ὁ, ἡ, δα]. (α, σόφος,) 

ὠηισΐθο, Ἐρῖι. γ. 1δ, 88 ταν ἴο ἔγὰθ ν]8- 
οι, (Παὶ τὶ ἢ ἰδ ἰη ΟἾγῖϑε Ψ 688. 

᾿Ασπάζομαι, ἴ. ἄσομαι,. ἄδροη. τιϊὰ. 
(σπάω,) Ἢ ἰο ἄγαιο ἐο οπϑϑοῖζ, Ἤοτα. Οἀ. 
{!, 85. Ηδποο, ἐο οηιῦγαοα ; πὰ 88 δαὶ ἔχ 
ΑΒ ἃ [ὍΓΠῚ ΟΥ̓ 8818 0100 δὲ τη ϑϑίϊηρ ΟΥ Ραγὺ- 
ἴῃρ, 80 1ζ σϑῖηθ ἴο τηϑϑῃ βαἰμίθ. ἴῃ Ν. Τ, 
ἐξ 18 βαϊὰ, 1. οὗἩ [ἢο86 σῆο πιϑοῖ, 10 βαζμίο, 
εὐοίοοπιο, Μαῖϊ. χ. 12. ΜΚ. ἰχ. 15. [χ. 1. 
40. χ. 4. ϑεορί. δηὰ Ο]488β.ἁ Ιποϊυάϊηρ 186 
ἰάδα οὗ ραγίῃπρ' ὁ 5 (8, ΜΙ. χν. 18. 
Αοἰϑ χνυἹ]]. ΟΣ Χχὶ. 7. 208. Αηὶ. νἱ. 11], 1; 
011. ὃγ ἐν ῬΙΧΠΜΕΤΟΤέραΝ χΥ]. 16. 1 ον. 
χνί. 0.-- Ι. οὗἩἉ [Ὠοβὲ ψιο βοραγδαΐβ, ἴὸ 
ἐαΐο ἰδαῦθ οὐ Αεἰδ χχ. 1. χχί. 6, δηὰ (288. 
--ἼΠ|]. οὗὨ βα]υϊαιίομβ βϑηΐ Ὀγ Ἰοίου, Βότη. 
χνὶ. 8ὃ---28, ἃς οἵϊ..---Γ. Ὁγ ἴπ}ρ}.. 85 βαϊὰ 
Βοίἢ οὗἁἨ ΡΘΥΒΟΏΒ, ἐο ἰουα δηὰ οἠεγ δῆ, Μαῖίι. 
γΥ. 47, αμὰ Ο]64588.: δηὰ οὗ τπΐηρβ, ο τὐοῖ- 
σοΉϊ6, τεροῖυο σἰααϊΐν, ἨοῸὉ. χὶ. 18, ἀσπ. 
τὰς ἐπαγγελίας. 08. Απηΐϊ. νἱ. ὅ, ὃ, ἀσπ. 
«τὴν εὔνοιαν. 

᾿Ασπασμὸς, οὔ, ὁ, (ἀσπάζομαι.) 8α- 
ἐωξαξίοι, ΜἈΘΊΒΟΥ οταὶ, οὐ ὉΥ Ἰοιίον, ΝΜδιι. 
ΧΧΙΣΪ, 7. ΜΚ. χὶϊ. 88. 

48 ΑΣΤ 

Ασπιλος, ου, ὁ, ἡ, δὰ). (α, σπῖλος.) 
ῬΓῸΡ. τοὶ ἐδ, (88 βαϊὰ οὗ ἃ νἱεϊϊπ.) 
οὐ τοϊδιοιμέ βίωαῖπ σεῦοσ. ΕἿΣ. οὗ Ομης, 
1 Ῥεῖ. 1. 19, δηὰ ΟἾδββ. ; τη εΐδρῃ. ὡπνϑξ- 
προ, Ῥέα, 88 βαϊὰ οἵ ἀοείτίπο, 1 ΤΊπι. 
Υἱ. 14, οὐ οοηάαεῖ, 74. ἷ. 27. 2 Ῥεῖ. 1.14 

᾿Ασπὶς, ἰδος, ἡ, τ μῶν Ἢ ἐμπεο οἵ 
τηοβῦ θη ΟΠ 008 δορεῖ, Βοτα. ἢ. 18. 
ΜΈ δα Η. Αη. 1. δὰ 
᾿Ασπονδθε, οὐ; ἀ ΤῸ τ: (α, σπονδὴ. 

σομραδοῖ δῇἤου ᾿ἰ δαϊοη εοἱδοιξ ἑ 
Τρ, {.37.ν. 89, οἱ ἐμὶν 2) ποὲ πιαλέῃ, οἵ κα 
οὐδογυΐπο ἐγεαξίοδ, Ὶ ἰδ, ἐ- γτεοοποϊαδέῳ ᾿οϑέϊϊο, 
»ἰαοαδίε, Βοτα. 1. 8]. Ὁ Τίμα, "δ ὃ. διὰ 
ΟἸ 888. 

᾿Ασσάριον, ου, τὸ, ἀϊπιΐη. οὗ [,81. αἱ 
Α Ὀγδδ8 οοΐῃ, εδαιιΐν. ἴο οὨδ- Θἢ οὗ ἐκ 
δραχμὴ, ΟΥ ἀθπαιῖυδβ, Δηἃὰ 84] οὗὨ ἰῆς : 

βαά ἴῃ Ν. Τ΄, κὸ ουὺν σι πη, ἴο ἄδποι 
(η6 τηοβί {ἰδίην ναΐυς, Μαεῖι. χ. 29, [κα 
ΧΙ. 6, ἀηὰ Ὠΐοηγβ. Ηδὶ]. 

ἾΑ σσον, δἂν. (Ἑςομηραν. οὗ ἄγχε, ἢθδγ. 
ΡΓῸΡ. πρατον,, ποαξίο, διὰ σπου σΟτΡ. οετ 
ἨΘΟΥ͂ ἕο ; 4180, ἴῃ ἃ πδυ 4] ΒΘ 86, ὅ- 
ϑῆογε. ϑο ἄσσον παραλέγεσθαι, “ ἰο οοεί 
ΔΙοπρ ο1056 ἱμβῆογο, Αςἰβ χχυΐὶ. 18, διὶ 
Ηομιον, Εὐυτὶρ., Ηοτοάοῖ., δπὰ Ο]5855. 
᾿Αστατέω, ἴ. ήσω, (ἄστατος, υπηεῖΣ 

Ὁ]6, ἔν. α ἃ ἵστημι.) 1) Ρτορ. ἐο δὲ ὧν 
, Ἡπϑοί θα, αἰνταγΒ ἰπ τηοίίοη, βαϊά οἱ 

“(86 του Ὀ]64 βοὰ ψϑοἢ οδηποὶ τοὶ. ὦ 
Αρρίαῃ, Β6]]. ὅϑγτω. ρ. 22], ἀστατούστι 
χειμῶνι ϑαλάσσης. 2) τχείαρῇ. ἔο δε κε 

» ἶν 6. ὙΪΒΟΌΣ 8ΔῺῪ βοι] θὰ δ δοίς, 
1 Οον. ᾿ν. }]. 
᾿Αστεῖος, ου, ὁ, ἡ, δά]. (ἄστυ, 

φΥ ον ησ ἰο α οἷΐῳ, δῃᾷ, Ὡ δι, 
οἷοι τοα, ἀπὰ ρο] Βηθὰ ἴῃ ἸΏ Ο β. 
Ν. Τ. , 8ηἀ, 88 βδὶα οὗ Ἴχίθγωβὶ) ἔοιπ. 
,)}αΐγ οἵ ὑ. χὶ, 28. Αοῷ τῇ 
20, ἀστεῖος, θαοοεάϊπρ γαῖγ. Οὐοχηρ. Ἐκ. 
ἷ. 2. 9598. Απί. ἰ). 9, 6. 

᾿Αστήρικτος, ου, ὁ, ἡ, αἂ). (α, 
ρίζω,.) ὠποϑίαὐἰτεἠδα, Σ Ὠγοῖ, ὁ 
δίαπὲέ ; βαϊὰ οἵ [Πο86 ὮΟ ᾶγα ἢο ἤγτη 
ΤΠΒΕΙΟΝν ἮΝ ὐω νὰ ἀοοϊπηθ ἴο συὶ 
1Π6 τη, οἱ. 1. 14, 111. 16. Τιοησὶ 
ΘῈ]. 1], 2. ἘῊΣ 
ἼἌΛστοργον, ου, ὃ, ἡ, δὰ). (α, στ᾿ 

εὐἱξδοιέ ἐδα παίωταὶ ̓ αἤδοϊϊοη οὗ αἰήη, ἂς 
ΟΥ̓ ἃ 86η86 οὗ Πυμηδηϊί, Βοχμ.:. 3]. 2 Τὶ 
11. ὃ, δηὰ Ο]458. 

᾿Αστοχέω, ἴ. ἥσω, (ἄστοχος, ἔτ. α 
στόχος; τηΔΥἶ.} ῬτΟρ. ἕο ηιῖδα ἐἦδδ πραγ 



ΑΣΤ 

δῃιοοιπρ: ἢρ. 10 ΟΥῪ' ΟΥ 8: σεγΥῸ6 ἴτουι ΚΠον- 
Ἰεάρο, σαι, ὅἄτο. [01]. Όγ φεηΐῖ, οὗ {Πϊηρ, 
1 Τίτα. ἰ. 6, ὦν ἀστοχήσαντες, δηὰ Ρ]ῖ. 
τ. 1ἰ. 414, ἀστοχοῦσι τοῦ μετρίου καὶ 
“πρέποντος : ΟΥ̓ 8 8ιο. ν᾿ ἢ περὶ, 1 Τα). 
νἱ. 21], περὶ τὴν “πίστιν ἠστόχησαν. 
2 Τί. 11. 18, δηά Ρ]υῖ. ἀθ Απάϊ!. περὶ 
τὰς ποιότητας ἀστοχοῦντες. 

᾿Αστραπὴ, ἢς, ἡ, ἰρλέπέησ, ἵ΄. Ῥτορ. 
ον. ἵν. ὅ. νὴϊ, δ. χὶ. 15. χνὶ, 18. Ξρρί. 
ὅς ΟἸδ88.; Ρυῖΐ 88 [80 δυο} οὗὨ βρθοϑά, 
δοϊογίίῳ, ἄς. Μαῖϊ. χχῖν. 27. ἴλι. χ. 18. 
χυὶ!. 24. ΝΑ}. 1]. 4.---Ἴ], Ὁγ ἱπαρ]. ὀγέρλέ- 
πιε88, Ομ, Μαῖι. χχυ. 8. ἴλι. χί. 
36, δηὰ ϑερῖ. Ποαῖ. χχχί!. 4]. 
᾿Αστράπτω, ἴ,. ψω, (ἀστραπὴ,) 1) 

Ῥτορ. ἐο ἐἰρλίδη, ,) 88. ΠΙΡὨτηΐηρ, μὰ. 
χυΐ!. 24. "δ ἃ ΟἸδββ. 2) ὉΥ ἐπρὶ. ἐο 
δλέπο, ὅο ὀγῖίρἠξ, 1. χχὶν. 4, 
Αστρον, ου, τὸ, ῬΙῸΡ. α οοπβίοϊαξίοῃ, 

Χοη. Μοὶ. ἦν. 8, 4, Ὀυϊ ἴῃ Ν. Τ. ἀπά 
βοιησίπηοδ ἴῃ ΟἾ488. (848 Ρὶπὰ, ΟἹ. 1. 9. 
ΖΈΔςἢ. ὅοογ. Ὠ ἰδ]. 1. 7.) α δίαν, οαυῖν. ἴο 
ἀστὴρ, ἴκι. χχὶ. 25. ΗςὈ.χΙ. 12, α]. [Ιῃ 
Αεδίβ Υυἱῖ. 48, (πΠ6 “ ϑιατ-ροά,᾽ δὴ ἰῃχδρὲ οὗ 
ϑαϊυση ἴῃ {86 ἕοττῃ οὗ ἃ δίδσγ. 

᾿Ασύμφωνος, ου, ὁ, ἡ, τ). (α, σύμ- 
Φανστὴ 1) Ῥγορ. αὐββοπαπέ, 88 βαϊὰ οὗ 
[6 δῦβϑϑθῃςθ οὐ τηυβῖοὶ ΒΕΓΠΊΟΩΥ, ἮΝ δὰ. 
χυἱ;. 10, ἐσ. ἐχθρῶν βοή. Ὠίοη. Ηα]. ἀθ 
Οουρ. Υ. χὶ. χορδὴν ἀσ.: ἴῃ Ν, Τ᾿ ἢ. 
ΟΥἨὨ ῬοΙβοηβ, αἰδοογάαηί, Αοἰθ χχυῆϊ. 26, 
ἀσύμφωνοι ὄντες πρὸς ἀλλήλους. Ὠ]ϊοά, 
3] ς. ἱν. 1, ἀσυμφώνους εἶναι πρὸς ἀλλή- 
λους. 

᾿Ασύνετος, ου, ὁ, ἡ, δα]. (α, συνετὸς.) 
Ϊ. ΡΓῸΡ. Δ οὔω παΐησ, ἀύϊ ὁ, 
οογεργολοηϑίοη, Νίαιί, χν. 16. ΜΚ. νυἱῖ. 1δ. 
δορί. Τῆς, 11. 24.-- 1. ἤτοι 6 Ηδῦ. 
τ [ἢ.6 ΔΟΟΘΒΒΟΓῪ ἰάθϑ οὗ ἱπιβίοίν, ἐπιρίοιϑ, 
μησοάΐν, Βοτι. 1. 21], 8]. χ. 19, δῃὰ ϑορί. 
8366 ΒΟΎΘΥΘΥ ΤΥ ποῖθ οὐ οι. ἱ. 2]... 

᾽Ασύνθετος, ου, ὁ, ἡ, (α, συντίθεμαι,) 
1} Ῥγορ. φωΐ σοπιροπὲ πο Ῥοΐοβί, οὔνια το 
σϑηηοῖ Ὀ0 Ὀτουρῃϊ ἰοροίθον ὙΠ ΟἴΒΟΙΒ ; 
2) “Ὅπ6 ὙΠῸ Ὑ1}} Θηἴοῦ Ἰηἴο ἢο σονθηδῃί, ΟΥ 
ὈΥΘΔΚΒ ἃ ἤθη τηδάρ, ,υλέε88, Βοτη. ἱ. 81. 
76ν. 111. 7---}} 
᾿Ασφάλεια, ας, ἡ, (ἀσφαλὴς,) 1. 

ΡΓῸΡ. "γπιηθβ8 οὐ ἴυϑάποϑϑ οὗ ἃ Ὀοὰγ, ἱπηρ]γ- 
1ῃ0) ΒΘΟΌΓΙΥ ἴσου δ ρρίπα οΥ [ΔΠΠἔ[ησ. ΤΠαο. 
ἰϊ. 22, τὸν ἀριστερὸν πόδα μόνον ὑπο- 
δεδεμένοι, ἘΟΦΕΣΗΗΣ ἕνεκα τῆς πρὸς 
τὸν πῆλον. Αδπογ. δοσεγιίψ, Αὐοἴδ ν. 28. 
ἢρ. οογίαϊπέν, Τ,α. 1. 4.----ΠΠ. τηοθίαρ. δηὰ 
ΒΥ ᾿πιρ]. βοομγίξῳ ΤΣ »οεγϊ, βαΐείψ, 1 ΤῊ. 
ν. 8. δερῖ. δηά Ο]488. 
᾿Ασφαλὴς, ἕος, «ἀ]. (α, σφάλλω,) 

πο εἰδρρίησ οΟΥ Κωδησ, ἤει θα, ἐπηηιοῦυ- 
αδίο; 1. Ῥτορ. 88 βαϊὰ οὗἩ δῇ δηεΐοσ, Ηδοῦ. 
υἱ. 19. Ῥτχον. υἱϊϊ. 28. Ὑ 84. ἱν. 8. Χοη. 
Αῃ. {ϊ|. 2, 19.---Ἱ. 
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γῆι, οὐ βωγό, ἰτγϑῃδβ. 

ἢς. τὸ ἀσφαλὲς, οογ--. 

ΑΣΩ 

ΟἸ885.---ἼΠ|. τηοίαρῆι. ϑοσωγα ἴγοτη 6], 
ϑαΐξ, 1. ὁ. " αθοτάϊηρ βαίδιγ,᾽ ῬὮ1], ἃ]. 1, 
δηά (1455. 
᾿Ασφαλίζω, ἢ. ίσω, ἀπὰ πιϊὰ. ἀδροῃ. 

εσφαλίζομαι, (ἀσφαλὴς,) ἐο γτιαΐα γε, 
ῬΙῸΡ. 88 τοὺς 

πόδας εἰς τὸ ξύλον, Αεἰβ χνί. 24. ὙΥ ἰβά. 
ΧΙ. 1δ, ἀσφαλισάμενος σιδήρῳ. ῬοΪ. νὶ. 
22, 4, ὁ ϑυρεὸς, διὰ τὸ σιδηροῦν σιά- 
λωμα, οἰβ τηλν μετ ὅς. 2) τηοίδρῃ. ἕο 
ϑΕΟΏΓΟ, 8α7ὲ ἀραϊπϑί Θηοτηΐοβ, ζο. τὸν 
τάφον, Μαῖϊ. χχνι!. θὅ. (108. Αηὶ. χὶϊ!. 1. 
τὴν ᾿Ιουδαίαν φρουραῖς ἀσῴ. ῬΡαβ8. ἰη 
8οῖ. 1. ἀσφαλισθῆναι, “ τχυηϊτί οσυϑίοιίΆ," 
Μαῖιϊ. χχνυιὶ. 64. Ζοδβορὶι. δμὰ ΟἾδββ. 

᾿Ασφαλῶς, κἀν. (ἀσφαλὴς,) 1) ῥτορ. 
γπεῖν, ἱ. ὁ. σἰϊμουΐ {Ἀ}Π[πρ ΟΥ̓ δΙρρίην, 
Χοη. Μαρ. Ἐπ. υἱϊ. 8, εἰθισμένον ἀφ᾽ 
ὑψηλῶν ἀσφαλῶς κατιέναι. 2) ἔσ. 
βοσεγεῖν, δαγδίψ, ΥἱΣ. ἀαϊπιδὶ θη θτηΐθθ, ὅζα. 
ΜΚ. χιν. 44, απαγάγετε (αὐτὸν) ἀ. 80 
ΡοΪ. χὶν. 44, ἀπαγαγὼν ἀ. τὴν δύναμιν, 
δηά οἵϊ. ἴῃ Ἰαίον 6 ]438.. αἷβο Αςεἰδ χνυὶ. 28, 
ἄἀ. τηρεῖν αὐτούς. [ὮΘΥ8 υηἀογβίδπα, 
αἀἰέρεπέϊν ἀπιὰ οαἰδοιϑῖψ, τ[μδὶ τοπ 6. ΤηδῪ 
Θβ0ΔΡ6. [πάορα, ἴῃ {ἰοὺ Ῥαᾶββασθθ {ἢ 6ῚῸ 
ΒΘΘΙῺΒ ἃ ὈΪοπαϊηρ οὗ [80 ἔνο ἰάϊοτηβ, {δαὶ 
οὗ ΒΕΟΟΣΙΥ 88 [86 οὐ͵θοί, δηὰ αἰ] ροηΐ σᾶγο 
88 186 τηθδῆϑ8. ΑἾΪβοὸ τηρίδρῃ. οδγίαϊμἶῳ, 
αδϑωγοαΐῳ, δεσμγεἶν ἴτοτα 84}} ἀδηρῸΓ οὗὨ οἴτου, 
ἄς. Αοἴδ ἰϊ. 86, ἀσφ. γινωσκέτω. 80 
ὙΪβα. χυιϊ. 6, ἀσφ. εἰδότες. ἘλιΠαρ. 
Ῥτοδυ. εἰδότι ἀσφ. 

᾿Ασχημονέω, ἔ. ήσω, (ἀσχήμων,) 
1} ῥγορ. ἐο δθ ιυὐδδοι γόγτι, τὰρδμα ἰπ- 
{Γ8η8. ΖΕ]ἴδη Υ. Η. χιὶ. 4. 2) τχϑίδρῆ. ἕο 
δελαῦθ οπθ56 1 μηδεοοηιίηοῖψ, 1 Οογ. χ ϊ;. ὅ. 
ὑγηοῖν 866 ΤΥ ποίθ,) βορῖ. δηά ΟἾδε8. 
 ἐο ϑιῦὸν ἀΐοσγαοο, ἷ Οον. νἱϊ. 86, εἰ δέ 

τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ 
νομίζει, " ἸΏΟΌΣΒ αἴθρταοθ ἢ δοσουηΐ οὗ δΐ8 
υαὐτηδιτὶοα ἀδυρπίοι.᾽ 80 Ὠουΐ, χχν. 8, 
ἀσχημονήσει. Ἐχτΐρ. Ηες. 407, ἀσχημο- 
νῆσαι. Ὠϊοά. βὶο. χὶν. 10, ἀσχημονεῖν 
ἐποίησε αὑτόν. 

᾿Ασχημοσύνη, ἣς, ἡ, (ἀσχήμων,) 
1) ρῬγορ. ἀδίογηεέν οὐ μσίέηοδ8, Ῥηαίο ΔΡ. 
ϑίΘΡἢ. ΤΊ θ8. 2) πιοίδρῇ. ἑπάδοογωηι, διὰ 
ἤθησθ, ὈΥ ἰτῃρ]. ἥν, Βομ. ἱ. 27. 
Οομρ. Ἐδοὶυβ. χχνΐ. 8. Φοβορὴ. Αηϊ. χνὶ. 
7,6; Ὀγ δἰ ἀλμενν ΤΕ: παϊοάπό8ε, νιάθηάα, 
Βον. χυΐ. 1δ, διὰ ϑορί. 
᾿Ασχήμων, ονος, ὃ, ἡ, δὰ]. (α, σχῆμα, 

ἔοστω, οὐ ἤχιιτθ,) ὑτορ. τοί Ὅγηι, Ἡ ἀΐδῃ. 
ν. 6, 24. τηοίδρῃ. ἑμαδοογοιδ, Ῥ]αῖο ἃπά 
Ἡάϊΐδη. ἃρ. ϑιερῆ. Τῆοβ. 1 Οὐοσ. χίϊὶ. 28, 
τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν. ϑορῖ., Χοη., ἃ Ρ]αί. 
᾿Ασωτία, ας, ἡ, (ἄσωτος, Ἰἰξ. υπϑανο- 

8016, ἱποουτίρ!}]6, ἀἰββοϊαίθ, Ῥο]. χὶν. 12, 
8,) αἰδϑοϊμέρηοθβ, ἀοδαιοΐοετῳ, ἘΡἢ. νυ. 18. 
Τίς. 1. 6. 1 Ῥεῖ. ἱν. 4. ἀνάχυσις τῆς ἀσ.. 
“ βἴηΚκ οὗ ἀεθαυομοιγ.᾽ τον. χχυ[, 7. 

ἑαϊπίψ, Αοἱδ χχὶ. 84. χχὶΐ. 80, χχν. 20, δπὰ ἰ 2 Μϑζο. νἱ. 4. Βόθδτα, ὄ, 2. 



ΑΣΩ 

᾿Ασώτως, εἂν. (ἄσωτος.) αἰδεοϊωξεῖν, 
ἴμι. χυ. 18, ζῶν ἀ. 3208. Αηίὶ. χὶϊ. 4, 8. 

᾿Ατακτέω, ἔ. ήσω, (ἄτακτος,) 1) 
ῬΓῸΡ, ἐο δοδαυδ οὨ65617 αἰδογάοτίψ, 85 50]- 
165 ὙὯ0 ἀο ηοΐ Κααρ {πεὶσ σαηῖκβ, Χο. 

Ογτ. υἱῖ. 2,6. 2) τηϑίδρῃ. δπὰ βρθῦ. ἐὸ 
ἀοβογέ ΟΥ Θ᾽ 8 }οβί, ΟΥ ἴῃ Δ8ΠῪΥ ὙΆΥ ποσίδοί 
ομδἾβ ἀμέϊθβδ. (Οοιαρ. Ηον. Ερίδι. 1. 16, 67. 
Χοη. Εἴς. ν. 16, 2.) 2 ΤῊ. ἢ]. 7, οὐκ ἠτακ- 
τήσαμεν ἐν ὑμῖν. 8.0 Ρ]υῖ. Αρορδίῃ. 
80. ϑίορῃι. Τῆθβ. ἴῃ νος. ὡτακτήσας τῆς 
πατρίου ἀγωγῆς. 
ἼἌΛτακτος, ου, ὃ, ἡ, δά]. (α, τάσσομαι,) 

1Ὶ Ῥτορ. ἘΥ͂ ἃ το ὍτΥ ἤρπτο, ποΐ 
ΟΠ 68 ΝΣ βδϊὰ Ἵ 8016 γ8 ̓  2) ἀπλβρ ος 
κἰ δέ δ ΟΥ̓ οὐμϑ᾿8Β ἀμέξο8, δῃὰ ρϑπεῦ. αὖ8- 
ογαάογίῳ, 1 ΤΊ. ν. 14, τοὺς τ. Ῥ]υΐ. ἀθ 
Εάυς. ξ 7, ἄτακτοι ἡδοναί. 

᾿Ατάκτως, δὰν. (ἄτακτος,) ΡΙῸΡ. 
ευἱϊλομὲ ογάδγ,, δῇ ὰ τηοίδρῃ. ἐγγοσωίαγ, ἀϊ9- 
ογάογίῳ, 2 ΤῊ. 1,. 6, 11, ἀτ. περιπατεῖν, 
ἐο ἰΐοθ α αἰδογάεγίῳ ἰἐΐ8. Οοτηρ. [βοοῦ. δὰ 
ΝΙῖς. ἀτάκτως ζῇν. 
ἤἼΑτεκνος, ου, ὁ, ἡ, 54]. (α, τέκνον,) 

οἰ αῖοδ5, ἴα. χχ. 28, βεαᾳ. ϑερῖ. δ. (888. 

᾿Ατενίζω, ἴ. ἰσω, (ἀτενὴς, ἔτ. α, τείνω.) 
ῬΓΟΡ. ἕο ἥὼ οῃϑβοὶῆ, δῃὰ (ἤθη, ὉΥ 1180, ἕο 
Ἰ ομοβ ὀγ68 ὩΡΟῚ ΔῊ ῬΟΙΒΟῚ ΟΥ (δίπρ ; 
4180, ἐο ἐοοἷ; χοαϊν αὐ ἴα οὐ]εοῖ, ἀτενῶς 
ὁρᾷν, οΥ ἀφορᾷν. ἴπ ἴδλοϊ, ἴΠ6Γ0 18. 88 
6] Πρ8ῖ8 οἵ τοῖς ὀφθαλμοῖς, οΥ ὄμμασι, 
ΒΟΙΔΘΕἾΠΙ68 ΘΧΡΥΘΒΒΘα, 88 ἴῃ ΞΟ ρᾶ588 968 οὗἉ 
Ῥ]οβίσ. δηὰ ἐπμοτηϊεὶ, οἰτοά ὉγΥ ϑ' ἢ ]θυβηον. 
Το ψοχὰ 18 σοῃβίσιιϑα οἰἴμον 1 εἰς δηὰ 
866. οὗ οδ͵εοεῖ, οὐ 118 εαυἷν. ἃ ἀδί. τἱϊβουΐ 
ΡΓΘΡ. [ἢ οὯ6 ΟΥ̓ Οἴδοσ οὗ [8686 οοπβίσυο- 
ΤΙΟΏΒ 10 ὁσσυγ8Β ἴθῃ {1π|68 ἴῃ ἴΠ6 Αοΐβ, 88 
4180 ἰπ {πο Ἰαίον Ο1888. πιο ῖβ, ἰη Ὀοῖὰ [ῃ6 
86Ώ86 ἐο ἰοοῖ αἱ δῃὰ ἰο σαζὸ βαδαϊΐῃ, 85 βαϊὰ 
οὗ {Π6 ροίβοι, Ὀαΐ ΠΟΥ͂ΘΓ, 88 ἴῃ [χὰ ἰν. 20, 
ΔρΡΙοἀ ἰο {8 εγθ8, οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν 
ἀτενίζοντες αὐτῷ. ὝΊ [86 ρΡῇγαβο οἱ 
Αοίδὶ, 10, ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐ- 
ρανὸν, ΨΘ ΤΩΔΥ σΟΙΏΡΑΙΘ ἴπ6 ΥἹΓ] ΐδη (2 Ἐη. 
11. 40δ,}) “ δὰ οαἰυπὶ ἰθηάδηβ ἀγάθηϊδ 1ὺ- 
τηΐδδ ἔγυβίγα.ἢ 
Α τερ, δᾶν. οΥ ὑτῸΡ. ευὐλοιεῖ, σονογηΐῃ 

189 σοη. δύ ΟΠ ΘΗ οοσ. ἴπ [86 Ροοῖίδβ, (ποὺρ 
Βοιηδίϊπηεβ ἴῃ ἴΠ6 ῬγΌΒ6 ὙΤΙΟΓΒ, ἃ8 Ὠἱοη. 
ΗΔ]. δηὰ Ῥ]υἱαγοῖ, 8180 2 Μδοο. χὶϊ. 15. 
ΤΙ Ν.Τ' αὐ 1. χχίὶϊ. 6, ἄτερ ὄχλου, " σὶτἢ- 
ουῦ απ δη ἃ ΔΠΠΟΥΔΏΟΘΘ :᾿ 416 Ὅρτοθ- 
ΘΌΪΥ ἰο 86 ΟἸαβϑὶς ὑἀβᾶρθ, (80 Ηοῃι. Οἀ. 
ἄτερ καμάτοιο τέλεσσαν, απὰ 1]. ἄτε 
“πολέμον εἰσῆλθε, δηὰ ΗἩρεϊοὰ Ορρ. 118, 
ἄτερ τε πόνων καὶ ὀϊζύος,) Ὀαΐ ἴῃ [ωυ. 
χχί;. 85, ἄτερ βαλαντίου, τυϊξξοιιέ, 88 βαϊά 
ΟΥ̓ ροδδοϑϑίοῃ, 18 ὈΠΒυρρογίοα ὈΥ (ΟἸδβϑίοδὶ 
ΔΌΪΒΟΣΙΥ. 

᾿Ατιμάζω, ἔ. ἄσω, (ἄτιμος,.) 1) ἴο 
ἀἰδλοποιν ἐξ : λον Ζόμη νἱΐ. 49. 
Βοηι. ἰϊ. 25. ϑερί. ὅς Ο]488. 2) ἐο ἐγοαΐ 
τοὐά ἱπαϊρηΐῳ διὰ αδιιβο,, 88 καλὰ οὗὨ ΡΟΙΒΟΏΒ, 

ὅ0 ΑΥ̓Θ 

1κλι. χχ. 1]. Αςἰδ νυ. 41. 44. 11. 6 ; οἵ [πίης, 
Βουι. ὶ. 24, ἀτ. τὰ σώματα. ϑορί. ἃ ΟἸκο. 

᾽Α τιμία, ας, ἡ, (ἄτιμος,) αἰδλοπουτ. 
Ι, γγορ. 2 Ὅου. υἱ. 8. χὶ. 21. ἔοι. ἱ. 25. 
ἀρ ΠῚ δηἀ ΟἸ]888. : ἐπάδοογμηι, 1 Οὐογ. χὶ. 14. 
--ἰ1. 'π [16 βρηβδθ οὗ υὐδδμθϑ8, φηθ ΉΝΟΙ;, 
1] Οοσ. χνυ. 438. 850 εἰς ἀτεμίαν, “ [ῖοΥ ἐ 
τηδδῃ ὑδ0,.᾽ Βοιῃ. ἰχ. 2]. 2 Τίνι. ἱ, 20. 
ϑορῖ. δηὰ Ο]688. 
"Ατῖμος, ου, ὁ, ἡ, δἀ). (α, τιμὴ.) 1) 

ΡΟ. μηδοποιγθα, αἷδο ἀἰδλοποιγοϑα, 
ῃ Ν. Τ΄ οοπέεηιπεα, αἀοθορίβεα, 1 ΟὐΥ. ἵν. 

10, δπῃὰ Ο]δββ. 2). ὉῪ ἱπιρὶ. πιθαπ, ο" πὸ 
ἐϑἰἰηχαξίοη, Μαῖι. χὶ!, 87. Μ]ς. νὶ. 4. 1 οι. 
χίϊ, 28, δπὰ ϑερί. 
᾿Ατιμόω, ἔ. ὠὦσω, (ἄτιμος. ἰο ἀν 

δοποιν, αὔσγαοο, ϑορὶ. δηὰ . [ἡ 
Ν. Τ΄ ἐὸ ἐγθαΐ ιοὐϊδᾷ ἐπαϊρπίέν, αδαϑε, ΜΚ, 
χῖ!. 4, ἠτιμωμένον. ϑερῖ. δῃὰ ΟἾΔ858. 

᾿Αταὶς, δος, ἡ, α σαροιν οὐ ϑαϊαζαξίοι, 
ὅ6. ἵν. 14. οομρ. ὙΥ ἰβά. 1]. 2, 4 ; 3180 βιὰ, 
} 6} οαξαολγοδίῃ, οἵ α οἱομά οὗ βταοῖκο, Αοἱ 
11. 19, ἀτμὶς καπνοῦ, (εἰϊοὰ ἔγτοχη 4206] ἥ. 
80,) α]6ο ἐπ ϑορί. δηὰ ΟἾδδβ. 
ἼἌΛτομος, ου, ὁ, ἡ, 'ἄ)]. (α, τομὴ 

μησμΐ, ποί ἰο δα ομξ οὐ αἰυέαεα ; 80 
ὉΥ ἱτ}]. πιΐπιάε. ἴπι Ν. Τ'. εβαϊὰ οἱ 
ἔπιθ6, ἐν ἀτόμῳ 86. χρόνῳ, " ἴῃ ἃ. τηοτηφηί, 
ἱπδίδπιϊγ,᾿ 1 ΟοΥ. χν. δ2 
ἼΛτοπος, ου, ὁ, ἡ, ει]. (α, τόπος.) ἃ 

ΟἸαβ8. ομέ Ὁ" Ῥίαοθ, τεϊϑρίαοοά, ἀτιὰ ὃν ἱπιρ).. 
ἑποοηργώοι, αδϑιγά. [τ Ν. Τ. τρπόδοουι. 
ἔπ, ἴηι , δηά ρόΠοΥ. σοέΐ ΟΥ̓ «ὐὲοζοί, 
88 βαϊὰ δοιὴι οὗἩ ρεύβοηβ, 2 Τμοβο. 11ϊ. 2. δηὲ 
οὗ [ηΐηρθ, 88 οοπάιυϊί, [,ὰ. χχῖϊ. 41. δορὶ. 
ἄς ΟἸᾳ58.. 4130 ουἱ], ἴῃ 0 βθῆβθ ὡηαιχέῤμ, 
Αεἰβ χχυπἕ[. θ, μηδὲν ἄ. “τὸ Ὠάγτ.᾽ ὙΒυΐς. 
Ἷ;, 49, δῃὰ οι. ἴῃ [6 ΜοάοΔ] τίς β. 
Αὐγάζω, ἴ. άσω, (αὐγὴ.) 1} Ῥτορ. ὦ 

δἤϊηθ προς σίυο ἰρὴξ ἴο, Ἰμον. χῆὶ, Ὧ4. 25, 
26, 28, δ ΟἾαββ. 2) τηϑίδρβ. ἐο ηδέσλίεκ, 
2 Ὅον. ἦν. 4, [0]]. ὉῪ ἀαΐ. 
Αὐγὴ, ἢς, ἡ, α ὅδαηι ΟΥὙ ἐξσίξ, σοηει. 

{δαὶ οἵ [Π0 δύῃ, δπὰ δερ. δἱ Ἃ κρηεξ ὑγαμέ 
186 ΒοτίΖζοῃ, ἐλ6 ἀαιοπίηρ οὗ ἀαγ, Αοἰβ χχ. 
11. Ῥοϊγαη. Ρ. ὅ86, κατὰ τὴν πρώτην 
α. τῆς ἡμέρας. 

μαι,) Ἰ1ϊ, ϑοίζξουπι , 8πἃ ὃν ἱτηρ]. 8εἰ 
διε οϊοηξ, 8εἰγπιυϊέφα, αγτοσαηί, Τῖῖ. ἰ, 

Αὐθαίρεπος, ον, ὃ, ἡ, 84]. (αὐτὸς, 
αἱρέομαι.) 5εἰγ-οἤοδοη, υοἰωπέαγψ, 977 οπε': 
οἱσρ αοοογὰ ; βαϊὰ Ὀο[ἢ οὗἩἨ Ὀϑιβοιιϑ δη 
{πη μβ, 2 Οον. νυ]. 8, ὑπὲρ δύναμιν αὐθ. 
861}. συνέφερον, διὰ γοΥ. ἵγ, αὖθ. ἐξῆλθε 
πρὸς ὑμᾶς, ψότΘ ἰΐ ἰδ πι8οὸ4 δάἀνθιὈ:8}}γ, 
88 Τμιοίδη, Οδίδρ]υ8 ὃ 4, εἵπετο αὖθ. μοι. 
Αὐθεντέω, ἔ. ήσω, ἴτομι αὐθέντης, 

ἴου αὐτοέντης, ΜΏΪΟΝ ΠπηθΔῺΒ 11{. ογα τοἦο 
ϑίαγε ιυἱδᾷ, δὲβ οἵυπ ἢαπαᾶ, πἰὨΘΊΒΟΣ Ὠϊτηβο 
ΟΥ ΟἴΘΙΒ: δηά ἤδηςα ἢρ, [ἴ6 δοΐιδ] οἵ 
υἱσίυδὶ ἀοοσ οὗὨ ΔὴΥ {μΐηρ: αἷἰδο, ογρα τοῖο 



ΑΥ̓Δ 

Φχογοῖβο αἰμλογίψ ἴῃ ΔΌΥ ταδίίον, ΕὐΟΤΙΡ. 
ΘΌΡΡΙ. 442, οὔ 0 ὁ Ῥτο δυοίουι δίθ ἀρὶῖ,᾽ 
αὐτόδικος, οΥ ἐξουσιαστής. Ηρποο αὐ- 
θετς 68 Π190 ἴο πο δνλ μι ἴῃ Ν. μ ] Τίπι. 
ἢ]. 12.) ἐοὸ υϑὲγὉ α ἦν οὐεγ, ἴοτ ἐξουσι- 
ἄζω, ᾿μρποσι δ'0ο Ὠϊοά. Κὶς. 1. "Ἂ κυ- 
ροιεύειν τὴν γυναῖκα τἀνδρός. Απά ἃ8 ἰἱ 
ὍθαΓβ [6 86η86 οὗ κυριενω, ἰξ σαγγῖοβ ἰΐ8 

ν΄ 8 ροηϊϊ. ; δ8 ἱπάδοὰ 4]}1} γϑγθβ {πὶ 
Βανο {Π| ἰάοδ οἵ τυ] ϊηρ. 

Αὐλέω, ἴ. ήσω, ἰο ζ οπ δε αὐλὸς, 
ΟΥ Πμίε, (866 ἴῃ σνοοβ,) Νίαϊι. χὶ. 17. 1. 
νἱϊ. 82. 1 σον. χὶν. 7, δηὰ Ο]αβὲ 

Αὐλὴ,, ἣς, ἡ) (αὔω, ἔν. ἄω, ἴο Ὀ]ον,) 1. 
α οογέ-ψατά, ΔῊ ἱπο]οβϑά Ὀυΐ ΟΡΘη 8Πὰ δἰγγ | δοῖ 
δροῖ Ὀθίογθ ἃ δουβθ, Αἰΐθῃ. ν. 2. ὕδβεα 
ἴη Ν, Τ. 1. οἵ α ελεοργζοίά, δοῖη χ. 1, 16. 
οι. 1]. ἱν. 438. “οβερῖι. Απί. 1. 11], 2..-- 
11. οὗ ἐδό οοὐγί οὗ δῇ Οπδθηῖλὶ οαϊῆοο, 
Ὁ Ποί ον, 1) ἑπποῦ, δτουηά τ βίο [δ 
Βουβα νγχᾶβ 1111, Νίαι!. χχνὶ. ὅ8. ΜΚ. χὶν. 
δά, 66. χν. 16. ἴλι. χχὶ!. δὅ. Φοῇπ χνὶὶ. 
1δ. ϑορῖ., Φοβορὰ., 28]. γ. Ἡ. 11. 4.-.-8. 
ΟΥ, 2) ἐδα ομΐξν οὐ δαίουιοῦ οοωγέ, ὈθδίογΘ 
186 νοϑῦδυθ οὗ ἃ ἀνθ] ηρ-ἤουβο, οι. 
Τ]. χχῖν. 452, οὐ οἴδον οαϊῆςθ, δ5 ἔου. χί. 
2, οὔτε Τορ]ὁ6.---Ἴ11. ὉΥ βγηθοά. οὗἉ ρατὶ 
ον 016, α πιαπδβίοη Ὠανὶηρ βυς ἢ δὴ ΟΧ- 
ΤΘΙΙΟΣ οουγῖ; ΜΙΝ ΘΟΟΟΥΙ ΡΥ γχὰ8 (80 
ὩΆΤΩΘ ρίνθῃ ἰ0 [86 ταδί ἄθησοβ Οὗ τ] ΟὩΔΙΟὮΒ, 
ΟΥ̓ ΒΌΡΓΘΙΘ ΠΟΨΘΙΠΟΙΒ, ΟΥ ρτοδΐ τθῃ ρ6η0- 
ΤΔΗν κἀκ τς ἴο ΟἿΓ μὰ λτς ΟΓ τατον. 

Αὐλητὴς, οὔ, ὁ, α 6 οἡ ἰδ 
αὐλὸς, οὐ “υΐο, Μαῖϊ. ἰχ. 28. ον. χυ]ϊ!. 
“22. 7οΒ0ΡῈ. δῃὰ ΟἾαββ. 

Αὐλίζομαι, ἔ. ίσομαι, ἄθροπ. χηϊά. 
(αὐλὴ. ἴο ρ}α88 ἐΐλδ ἐΐηιθ, Μ ἘΘΙΏΘΙ ἀδγ ΟΥ 
Ὡΐμῆῖ, ἐπ απ αὐλὴ, οοαγέ, ὁποαιηρπιεηΐ, ὅχο. 
ἐβρεό. [6 ῃἰριιῖ, Ηόποα, βθποσ. 0 }α88 ἐδ6 
μῆρδέξ οὐ ἰοᾶσα ἴῃ ΔῊΥ ΡΪδοα, ᾿πίσϑηβ. Νίαϊί. 
χχὶ. 17. 1. χχί, 87. Βδορί. 4208. 1. 19,1. 

Αὐλοὸς, οὔ, ὁ, (αὕω, ἴο Ὀ]ον,) α τοΐπὰ 
ἐηϑέγωηιθηΐ, ἙοΥτοβροπαϊπῳ ἴο 1πΠ6 ἐἐδία οἵὗἁ 
ἴΠ6 Βομηδηβ, δηὰ οἷν ἥδ, ΟΥ ταῖμον α- 
φοοῖρέ, 1 Οον. χὶν. 7. ϑερί. δῃὰ Ο]αββ. 

Αὐξάνω, (8 Ἰαῖον ἔοττῃ ἔν. αὔξω,) ἢ. 
αὐξήσω, ἰο ἐπογόαβϑδ, ἰτϑῃΒ. δῃά ἰῃίγδῃβ. 
Ι. ἰγδῃβ. ἐὸ ὁαῶϑα ἰο ἵπογϑαϑδ, ἐο ὀμπίαγοο, 
τοῖον ἴῃ δἰΖο, 1 Οὐ, 1}. 6, 7, ΟΥ ΤΌ ΘΙ, 
2 Ὅον. ἰχ. 10. ϑϑοριί. “ βρῇ. δηὰ Ο]888.--- 
11. ᾿π 88. πεξ όρο. τοϊὰ. αὐξάνομαι, (ἴ. 
ἥσομαι, 80Γ. 1. ρᾶ88. ἰς}ὴ τά. οἰ χηιῇ, 
ῃηὐλήθην,) ἰο γοσοῖυθ ἑπογδαβα, ἴο ωρ. 
1) υαἱά. οἴἴμοῦ ῥγορ. Μαιῖ. χῖ!. 82. 1 Ῥοῖί. 
ἢ. 2, οὐ τηϑίδρῃ. 2 Οογ. χ. 16. Ὁ]. 1. 10. 
δορί. δηὰ (7858. 2) δοῖ. οσ ἰταηβ. Μαζί. νυ]. 
28. ΜΙκ. ἱν. 8. ἴ,α. 1. 80, δηὰ οἶἶϊ. αἷ. 

Αὔξησις, εὡς, ἡ, (αὐξάνω,.) τον. 
στοισίδ, οΥ ἵπογθαϑο τι ἴ᾿ Ν, ᾿» ἤδηι 
ΟὨΪΥ τηοἰδρῆ. οὗὨἨἁ δρ᾽ Γιΐα4] δὨ]αγροιησηΐ, Ὀ6- 
βιοννοα ὉΥ αοἀἂ ἰῆτουριι (ἢ6 ᾿ηΒυ ΘΠ ς68 οὗὨ 
ῖτ6 ΗοΙγ ϑρ᾽ τ, ἘΡΉ. ἰν. 16. Οὐ]. 11, 19, 
αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ. 

Αὐὕξω, ε.0 Αὐξάνω. 

ὅ1 ΑΥ̓Τ 

Αὔριον, «ἂν. (αὔρα, “16 ὈΓΘΟΖΥ 681] 
οὗ ᾿ποθηβο- Ὀγθαῖησ τοτῆ,᾽) ζο-ΠΊΟΥ̓ΤΟυῦ, 
Μαῖι. νἱ. 80. ἴλι. χὶ!, 28, οἱ ἃ]. δορί. ἀπά 
ΟἸδβ8. ϑϑοτμθίζηθϑθ δοσοιηραπὶθα {6 
αὐί. ἡ αὔριον, 58εἰ]. ἡμέρα, Μαῖϊ. νἱ. 84, οἱ 
8]. ἀπὰ 6]688. 

Αὐσπτηρὸς, ἁ, ὁν, δα]. (αὔω.) ἵ. Ῥτορ. 
1) δβ δρρ θὰ το {16 ἔοοϊπρ, ὦγν, δατγδὶ ; 
2) 88 ΔρΡρ Ἰ6ἀ ἰο [}6 ἰδβίθ, λαγεβῆ,, ΟΥ̓ ϑΟΆΤ.---- 
11. τιοίδρῃ. οὗ [ἢ ἀϊδβροεϊίίοῃ,, δϑοῦθγ δηὰ 
δαγϑεῆ, Τκαι. χὶχ. 2], β64ᾳ. οὐ δ8 [16 [9] ον ἱηρ 
οοηίοχί χσϑαυΐγοβ, οὐωγίἑοδ, 'π [ἢ0. Β6Ώ86 
φγίριησ, οουείοιδ. : 

Αὐτάρκεια, ας, ἡ, (αὐτάρκης,) Ἰ{{. 
ὰ ἰοποῦ, ἰ. 6. Βυ Π οἴου ἩΜΪΠ 0Π6- 

δ. 1) μἰΦ οὲ ἃ τηϊηὰ οσοηίοηϊοί Ὑ1} ἐϊ8 
“οοπέοηΐορα Τίπι. υἱ. "6, δηὰ 

δι )ιοίοσπον Ὁ 
ο.6᾽8 τυαπέϑβ, οοπηροίοπου, 2 ΟοΥ. ἰχ. 8. 

Αὐπτάρκης, εος, ὁ, ἡ, οὐ]. (αὐτὸς, 
ἀρκέω.) 1) Ῥτορ. 8), ,ϑι)ὲιοϊοπέ; 1. 6. ἴο 
88 57 ΟἹΘ᾽8 οὐπὶ ὙΒΠ1Β: 80 ΟἼ888. 2) πηθ- 
[ΔΡἢ. “" οοηἰοηϊοα ἢ Ομ ΒΒ οὐνῃ Ἰοἱ.᾽ ΡὨ]]. 
ἦν. 1], ἐν οἷς εἰμὶ, αὐτάρκης. 80 Ἐσο] 8. 
ΧΙ]. 18, ζωὴ αὐτάρκους ἐργάτου γὙλυκαν- 
θήσεται. Ῥίοσ. 1μαδτι, ἰϊ, 24 . οὗὁἉἁ ϑοογαῖθδ, 
Ῥοϊ. νἱ. 48. Τυο. 111. 86, 
Αὐτοκατάκριτος, οὐ, ὁ, ἡ, αἡΐ. 

(αὐτὸς, κατακρίνω,) 5εἰγοοπαεηιποα, ΤΊι. 
1... 11, ΒΘΥΟ 566 ΤΑΥ͂ ὨΟΐθ. 
Αὐτόματος, ἡ, ον, δὰ]. 1) ῥΓῸΡ. 

δεἰ γι πιουοα, (48 αοτίαῖῃ τηδο ἔτιθβ, (116 ἀ 
ατμξοπιαίοη8,} Ηου. 1]. 3876. ΤΉ πῃ Αοἴϑ 
χὶ!. 10, αὐτομάτη ἡ πύλη ἠνοίχθη, 1. 6. 
επϊϊηουΐξ ΔΩΥ͂ ἕοτεῖχῃ αἱ. Ρ]αϊ. Τίτηο]. 
12, ὡς οἱ τοῦ νεῶ πυλῶνες αὖτ. διανοιχ- 
θεῖεν. 2) τηρίδρι. 8δροπίαμθοιιϑ, 85 8814 οὗ 
ἰαμά γἱο]άϊπς 118 ῥρτοάσοο ψϊϊπουΐ οὐ] να- 
ἰίοη, ΜΙκ. ἱν. 28, αὐτομάτη ἡ γῆ καρ- 
ποφορεῖ. Αττίαῃ, Εἰ. Α. νἱῖ. 4, 8, οἱ 
λειμῶνες νάρδον αὐτόματοι ἐκφέρουσι. 
Ηε8. Ορρ. 117, 118, καρπὸν δ᾽ ἔφερε 
ζείδωρος ἄρουρα Αὐτομάτη. 

Αὐτόππτης, ου, ὃ. (αὑτὸς, ὄπτομαι,) 
ῬΓῸΡ. δῃ δά]. 8ο “ὐολοίαϊπρ ; Ὀὰϊ υἱοὰ 88 ἃ 
Βι δ8ῖ, απ ογ6-ὐιέπό88, μα. ἱ, 2, ἀπὰ (1888. 

Αὐπτὸς, ἡ, ὃ, Ῥτοῃ. υϑο ἴῃ [Ὦγ6Θ ὙΑΥΒ : 
1) ἴῃ [ἢ Β6086 8677; 2) 16 {π6 Ο0]14116 6886. 
λίηι, ἦογ, ὦ; 8) πὶτὰ [Π6 ἀεὶ, ἐδ6 ϑαηιδ. 
Ι. ΒΕ..Ε, ἴῃ 811 [86 ῬΘΙΒΟΊΒ, 88 “ΤΩ Υ86], 
{Ὀγε6] ἢ, Ἰμπηθο]:,---τ, )οϊποα ιοἱἱδ α ποίη, οἵ 
»γο". 88 1ῇ ἴῃ δρροβι ἴοη, δηὰ ραὰΐ οἰτθοῦ 
ΦΡ ἴΠ6 πουπ, ΟΥἩ δεζογε ἰΐ, ἀπά 118 δυο ]0. 
᾿ ϑογ, ἡρεὸς δηὰ δρασὶ ἔγοτῃ ΟΥ̓ΘΙῪ 
την ποέ δεῖ, 6. τ. ὙΠ ὈΥΌΡΕΟΥΡ παηῖξ, 
ΜΚ. χὶ!. ὅθ, αὐτὸς γὰρ Δαυΐδ. Τὰ. χχ. 
42. ΤΖοϊιη ἱν., 2, ᾿Ιησοῦς αὐτὸς, " 9681 
δἰτη 861 Ὁ ἱπ ἀϊβεϊηοίίοη ΠΌτὰ ἷ8 ἀ͵8.10]68. 
2 Οον. χ. ], αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος. ΜΙκ. 
νἱ. 17, οἱ 4]. οὗ. ἴῃ Ν. Τ᾿ δπὰ 6]δ88. : 
γ ἢ οὐδότ' πουπβ, Βα, Υἱἱ. 26, αὐτὸ τὸ 
Πνεῦμα. 1 ΟοΥ. χγ. 28, αὐτὸς ὁ Υἱός. 
6]. νἱ. 18. Βον. χχὶ. 8; στὰ ροϑυβοηδὶ 
ΡΓΟΠΟΏΏΒ, 88 ἀἰ" ἐγὼ, κἀγὼ αὐτὸς, 

ν᾿ 
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ὑμεῖς αὐτοὶ, ὅτε. ἴῃ Ν. Τ΄. δηὰ ΟἾΔ85. δηά 
ΒΟΙΏΘ.ἾΠ168 ΟΠ ΘΓ ῬΓΟΠΟΊΏΒ, 88 αὐτοὶ οὗτοι, 
Αςίβ χχίν. 1δ, ὃς καὶ αὐτὸς, Μεῖῖ. χχνὶϊ. 
57. ϑερί. δπὰ Ο(]488. 2) 1π {1Π|6 8β6ῃ86 δῦθη, 
ἐπ ρἑ νἹηρ σοτηρατίϑοη δηὰ ἀϊδιϊποεϊξοη, 1 ΟοΥ. 
ΧΙ. ἡ ἢ οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει: 
2 Οον. χὶ. 14, αὐτὸς γὰρ ὁ Σατ. ἃ]. δηᾷ 
ΟἸ6β8. 8) δβ τιδυκίηρ ἴΠ6 δίγοηβεβῖ οια- 
Ῥβδεῖϑ, ἐδα τότ, Φοῦπ ν᾿ 80, αὐτὰ τὰ 
ἔργα. Ηοῦ. ᾿ἰχ. 24, εἰς αὐτὸν τὸν οὐρα- 
νόν. 4) 88 τηλγκίηρ ἴΐπ6 Ἔχοϊυβίοη οὗἉ 4]] 
ΕἾβ6, 867 αἰοπο. 2 Οον. χὶὶ. 18, αὐτὸς ἐγὼ, 
41 δἱοπθ, Ἵχοϊιβῖνο οὗἩ [80 ΟἿἾΟΙ Δροβίθβ. 
Ἐδν. χὶχ. 12, εἰ μὴ αὐτὸς, "ἀχοορὶ ἢ π186] 
Δ] οηθ:" τἱτἢ μόνος δυδ)οϊηοὰ, Φοδη γνἱ. 15, 
οἱ Ο]658. δ) 1π [116 Ε6η86 οὗἁὨ οποϑβοῖζ οὗ οῃ 6᾽5 
οὔτι δοοοτά, δραγί ἔγουῃ 411] οχίθγῃδὶ ἱπὶ- 
Ῥυϊδο, Φοΐη χνὶ. 27, αὐτὸς γὰρ ὁ Πατὴρ 
φιλεῖ ὑμᾶς. 1 Ῥεῖ. ἰἱ. 24, ἀηὰ Ο]488.---ἶῷ. 
πϑοἃ αἴομο, ἴθ Ῥδῦβ. ργοη. Ὀοίηρ υηάοτ- 
ϑίοοά, ΟΠ ΟἿ ἴῃ πομιΐη. ἴον 7 Τϑδοῦ, ἦε 
λύπιϑοῖς ιν νατΐοιιϑ ἀθρτθθβ οὐὗὁἨ δ ρ ἢ8818, 
1) σοπεῦ. δῃὰ οἴϑη συἱτῆ καὶ, ἴκι. Υἱ. 42. 
χχὶν. 24. Φόβη ἰσχ. 21. ῬΆὨ)]]. 11. 24, καὶ 
αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι, οἱ κ]. βῶρ6. 2 
Ῥαΐ Θιμρμδαῖ. [ὉΓ ἃ Ῥϑύβοῃ ἀϊδιϊησυ δῆ 
ἕγοτῃ 811] οἵμοιβ. 8.0 οἴϊϑη οὗ 96β8υ8, αὐτὸς, 
Ἦτο, ἱ. ὁ. 6 Ἰμοτὰ δπὰ Μαβίονγ, Μαῖιί. νυἱῇ. 
24, ΜΙκ. ἱν. 88, οἱ 4]. 80 οἵ αοά, Ηεῦ. 
ΧΙΙ, ὅ, Οοιηραγο {πΠ6 αὐτὸς ἐφ οὗ 186 
αἀἰβοῖρ]θ8 οὗ γιό φοναι, 88 βεἰὰ οὔ [86] 
ΧΑΔΒΙΘΓ.-- 111. ὙΏΘΓΘ 56ΥΘΓᾺ] σογά8 1πίογ- 
γθη0 δεΐνοοη [80 δ )]εοῦ δηὰ {π6 σϑυῦ, 
αὐτὸς ἰΒ ναυΐ οπιρλαΐοαϊν, ἱπδιοοᾷ οὗἁ το- 
Ῥοδιηρ ἴμ6 δυ]6εὶ 1861. 1) ἰπ [86 βθη80 
οὗ οὗτος οΥ ἐκεῖνος, ἐλέθ, ἐλαΐ, Μαῖ. 1. 21], 
αὐτὸς γὰρ (ἴον Νἶε, ἀπὰ πο οἴ 6γ) σώσει 
τὸν λαὸν αὐτοῦ. ν. 4, μακάριοι οἱ πεν- 
θοῦντες, ὅτι αὐτοὶ (οτ ὑμῶν, οἵ 81] οἰ "6 γ8) 
παρακληθήσονται. χὶ. 14, αὐτός ἐστιν 
Δ. “1118 18 Ἐ]1.8.᾽ οἱ 4]. βθρο 'ῃ Ν. Τ᾿. δῃά 
δερί. δηὰ βοιηθίἠπηοβ ἱπ ΟἾδβ8. 2) σἱτἢ 
ΟΥΟΪπα]8, αὐτὸς ἀδηοίοβ ομϑ᾿β Οἱ 86 7 
Μ᾽ (6 οἴἤοΥ8 ἱποϊυἀοά ἴῃ {πὸ ΠΏ ΘΓ, 
Εδν. χνυὶ!. 11. 2 Ῥοῖ. ἰϊ. δ, οἱ (]488.---1]. 
ΡΟΤ ΙΝΒΤΈΑΡ ΟΡ ΤῊΒ ΡΕΒΒ. ΡΒΟΝ. οὗ 
ϑιὰ ρμεῖβ. λέπι, ἀδν, τέ, θὰΐ ΟὨΪΥ ἴῃ [6 
ΟὈΠΙχαΘ σαβ68, δηὰ ποῖ δὲ {π6 Ὀαριηηΐπρ οὗ 
ἃ σοῃβίγι ΟΊ 0η.----Ξ. ἃ5 γε ουγέησ ἴο α ἀοἤηϊία 
διιδ)οοῖ οΥ ἀηἰεοράθηϊ ἀρ λροον 9 ΥἹΖ. ΖΘΏΘΓ. 
Δη4 Εἰ ]γ, Μαῖι. 11]. 16, καὶ ἰδοὺ, ἀνε- 
ώχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοὶ, καὶ εἶδε τὸ 
ἐγιεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ 
περιστερὰν, καὶ ἐρχύμινου ἐπ᾽ αὐτόν. 
νἱ. 26. υἱῖ. 1. χί. 25, οἱ 8]. οἵν.---ἰὶ. 
ψθογε Π0 ἀοῇπίϊθ δι δ]θοῦ, ΟΥ αηἰοοσαθηΐ, 18 
αἰτοῦ ὀχργοβϑθθὰ, δυΐ αὐτὸν, ἄζο. Βίδηάβ 
ἴπ [86 σοηϑέγμοίίο αὐ 8οπϑμηι, 1) 88 τϑέϑυ- 
τὶηρ ἴο δε 8 οὗὨ Ρ]8668, (Ἑομηῃ 1168, οἰ(168, 
ἄς.) ἴῃ τη ἢ 18 ἱποϊαἀ δὰ 186 Τ“Ο]]Θοἴϊνο 
Ἰάδρα οὗ ἐποὶν ἐπλαῤίἑαπία, Μαῖϊ. ἵν. 28, 
Γαλιλαίαν---αὐτῶν. Τιὰ. ἵν. 1δ. Α-ςίϑ νἱϊ. 
δ, αὐτοῖς, ἰ. ὁ. {86 ϑαιηδγίίαη8. χχ. 2. 
2 Ὅσον. ἰϊ. 18. 1 ΤΉΒβ. 1. 9. Τυς. ἱ. 186, 
φεύγει.--ς Κέρκυραν, ἢν αὐτῶν εὐεργέ- 
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τῆς, δῃὰ οἵἶϊ. ἃ]. ἀρ. 7456. 2) 85 τοίοστίης 
(ο δὴ αὐδέγαοί ποιη ἐπιρίἐδα ἐπ α ἐπ 
δοπογείρ, δῃὰ υἱοό υδγεᾶ, Φοῖΐη νἱΐ. 44, 
ψεύστης ἐστὶ, καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, κεῖ]. 
τοῦ Ψεύδους : υἱοῦ τεγϑᾶ, Βοτα. 11. 26. 
Ιλι. ν. 17. 8) δὲ σοίοσγίησ ἰὸ δὴ δηΐο- 
Ἤοοἀρηΐ ἱπιρ]οὰ ἴῃ 8 ῥγεοθάϊηρ σογῦ, Αςς 
χὶ!. 21, ὁ Ἡρώδης ἐδημηγόρει “πρὸς 
αὐτοὺς, 586}}. τὸν δῆμον. 1 Ῥοῖ. 1]. 18,14, 
φόβον αὐτῶν, ἱ. 6. τῶν κακούντων ὑμᾶς. 
4) σἜΘΙΘ Π6γῸ ἷ8β ἢ0 ρτδιμτηδίῖο 8) γϑΐοι- 
δη00 ἩδδῖονοΥ ἴο ἴπΠῸ ρῥγεοοάϊης σοηίεχί, 
δθυῖ [Π|6 δηἰδοοράθηϊ 8 τηογ ῖυ Ργο-ϑαρροδοά, 
[μὰ. 1. 17, προελεύσεται αὐτοῦ, τπιαπιοὶγ 
1:6 Μοβϑίδῃ. 1 Φόδη ᾿ἰ. 12. 2 Ζοόδα 
1μα. 1ϊ. 22, καθαρισμοῦ αὐτῶν, Ἱ. 6. ἴδε 
τοῖο δηὰ μοῦ οἰ ἷ]ὰ. χχὶϊ. 5], τῇ 
πράξει αὐτῶν, ἴῃ6 βεαηβοάτίη. Ασοῖβ ἵν. 
δ, αὐτῶν (. ὁ. ἴ)0 265). Μαῖϊ. χί. ]. 
χὶ!. 9. Ηοῦ. υἱῖ!. 8, αὐτοῖς λέγει, δπά 
δοιηθίηθθ ἴῃ Ο]288ὅ. δ) αὐτοῦ, αὐτὸν, 
ὅχο. 8 Βοιηθίϊ πλ68 ἔου πὰ ΠΟΥ οὐ τυΐρεί 
οχροοῖ {86 τοῆεχίνο ἑαυτοῦ, ὅτε. Με. 
χχὶ. 45. ΦοΒη 1. 48, οἱ αἱ. δὰ 6]494:.--- 
11. ΨΙΤΗ ΤῊΞ ΑἈΤΙΟΙΈ, ὁ αὐτὸς, ἡ 
αὑτὴ, τὸ αὐτὸ, 80 ΠἼ16.----ἰ, ΠΘΤΙΘΓ, ἐσ 
ϑαπιθ, ἷ. 6, Ὡοΐ ἀἰβετοπί, οὐγοίξοεῖν, ΜΚ. 
χὶν. 89. 1μυ. νἱ. 88, τῷ αὐτῷ μέτρῳ. 
Βοτι. ἰχ. 2]. χ. 12, εἱ αἱ. Ἡδηςο [ἢς 
Δάνουθ!8] ρῆγαβοβ τὸ αὐτὸ, “ἴῃ [δὴ 5λῃὶς 
ΤΩΔΏΠΟΙ .᾽ ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ὁἷῃ οὁὴ0 δηὰ {πὸ 
δ81ὴ 6 οἶδοθ,᾽ οἵ, “αἴ ὁπ6 δηὰ (ἢ)6 βδϑπης 
{ἰπη6 . κατὰ τὸ αὐτὸ, " αἵ [ῃ6 βᾶτης [πιο 
τοροιξιοτ."-πι. Ρυῦ ϑιδ)ροίἑοοῖψ, ἴὰῃὰ (ἱὸ 
8680 αὐισανβ ἰΐδδ δαηι6, πο, Ἠον. 
ἱ. 12, σὺ δὲ ὁ αὑτὸς εἶ. Ἠοῦ. αἰ, δι Τῆυς. 
ἷ. 20, ὁ αὐτός εἶμι.-τοῖ1. 88 σοηβῖγν. τὰ 
ἃ ἀδίνο, ἐδ6 δαπιθ ιοἱίλ, ἐδ6 ϑαπιδ αϑ, 1 (οι. 
χί. ὅ, ἕν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρη- 
μένῃ. 1 Ῥοῖ. ν. 9, δηὰ 6] Δ89. 

Αὐτοῦ, ἂν. οἵ ρῥΙαοο, ἦδγο, ἑΐθνε, Μαῖι. 
χχνὶ. 386. Αοίβ χν. 84. χυῆϊὶ, 19. 

Αὑτοῦ, ἣς, οὔ, Ατῇςο σομίν, ον ἑαυτοῦ, 
ὅτζο. ἀέπιβοῖς ἠθγϑοῦ Μαῖῖ. ἱ. 2]. δηὰ οἢ. ἰὰ 
Ν. Τ. δπὰ ΟἾδββ. 
Αὐτόφωρος, ου, ὁ, ἡ, ιἀ]. (αὐτὸς, 

φὼρ, ἴωυτ,}) ρτορ. ἑαΐεπ ἐπ ἐδ πϑόγῳ ἐλοβὶ, 
δηἀ ζοθογ, ἑαΐθη ἐπ ἐδ6 Ὁετν αοσὲ 977 οοτημηπῖ- 
ἔΐϊπσ ΔῸΥ οταθ, ΤΏυς. ν]. 88, κολάζων 
αὐτοφώρους, 08. Απΐ. χνΐ. 8, 4, δβροο. 
ΔάΌ]ΕΓΥ, 88 Φοόοιη υἱἱ]. 4, κατειλήφθη ἐπ᾽ 
αὐτοφώρῳ μοιχενομένη, ὙΠ οΙα ἐστ᾽ αὐτ. 
8 8 δΔάνογ 8] ρἤῆγαβθ, ἑοσηθὰ ἔγοση (δὲ 
ἠδαυῖοῦ αὐτόφωρον. 
Αὐτόχειρ, ρος, ὁ, ἡ, δὰ). (αὐτὸς, 

χεὶρ.) ἀοιπα απ ἐλίησ υυἱΐδλ ομδ᾿ ας. οἱνα 
παᾶϑ. οαυΐν. ἴο αὐτουργὸς, Αοἰδ χχνὶϊ. 

19, αὐτ. «βῥέψαμαν: Αὐϑίορῃ. Αν. 1155. 

᾽ 

. 

ἀΐδη. υἱἱ. 2, 
Αὐχμηρὸς, ἁ, ὃν, τἀ). (αὐχμὸς, αἰτὶ, οἵ 

ἀυδί,}) ῥτορ. ἀμδέν, αἰτίῳ ; δὰ 885 [6 ἰάθα 
οὗὨ 84}8]1Δ 688. ἴῃ ἃ ῬΪδοδ βυξγεδίβ {μαϊ οὗ 
ἀἰπηηθθβ ΟΥ Ά ἀπιϑἰκῖποββ, ἤθηθθ τὴ6 τυνοτὰ 
ΘΟΙ6Β ἴο Ὦδανο ἰδ Β6Ώ86, 88 ἰῃ Ατίϑβίοι. 



τι τσ μῶτ- νὰ 5 τὰ 0. 

ΑΦΑ 

οἰϊοὰ ὉγΥ Ὑοίβ. σβοτο τὸ στίλβον καὶ 
λαμπρον ἴδ ορροβαά ἰο τῷ αὐχμηρῷ καὶ 
ἀλαμπεῖ. ϑιοῆ, ἴοο, ἰ8 [86 86η80, Βον- 
Φνον ἀϊβρυϊοά, δὲ 2 Ροῖ. ᾿. 19, ὡς λύχνῳ 
φαίνουτε ἐν αὐχμηρῷῴ τόπῳ, 5806}; ὈΘΙηρ; 
Θηηδηἀοὰ ὈΥ (6 οοπίοχί: τΒομρἢ {ποτα 

ΤΩΔΥ 4180 ὃ6 ἱπο]ιάθδ ἃ Δ Ὡπάϑῦ 86η86, ὈΥ 
ὙΓΆΥ οἵ Δ] βίο ἴο [ἢ »γΟΥ]ά 88 ἃ ἐαγᾷ απὰ 
ἀγόανῳ δὐοάθ. 

᾽Αφαιρέω, ἴ. ήσω, ἰο ἑαΐδ αἰσαγ, τὸ- 
ηοῦθ. Τ. ζδῃοῦ. 885 τὸ ὄνειδος, [,ὰ. 1. 25. 
ἴζον. χχὶϊ. 19, ἰεχῦ. τθο ϑορί. δηᾷ ΟἾ]488. 
Ιη ἔουι. χὶ. 27. Ἠοῦ. χ. 4, ἀφαιρεῖν 
ἁμαρτίαν οΥ ἁμαρτίας ταθδη8 ο ἕαΐε 
ατυαν ἐΐδ [ςοηβο 4. ης68 Οἵ] δ΄ω, ὈΥ τϑιλου- 
ἱπρ 118 ρυπίβιτηθηΐ δηά Ῥγοσυσίην [8 ἴογ- 
αινθηθϑδ; δηά 80 ον, ἴῃ δερι, δηα 8βοιη6- 
Ὁ1πη68 ἴῃ Αροον. ΤῊ ᾿λϊά. ἔογμ οος. ἴῃ ἴμυ. 
χνὶ.. 8; [88 ρᾶ89. ἰῃ μὰ. χ. 42, ἀπά ϑ'ορί. δὲ 
ΟἸ488.---11. ϑρ66. ἐο ομέ ΟἿ 88 ψ6 8ὰὺ “ἴὸ 
[8 κὸ οὔἧ, 6. στ. τὸ ὠτίον, τὸ οὖς, ἧχαιι, 
Χχνυὶ. 86]. ΜΙκ. χὶν. 47. 1. χχὶϊ. δ0. 
ορῖ. δηὰ Ἰαίδσ (]888. 

᾿Αφανὴς, ἕος, ὁ, ἡ, δα]. (α, φαίνω,) 
πο ὔμμ μηϑο6Ή, ΗΦὉ. ἴν. 18. Αροογ, 
δῃὰ ΟἾἶδ88. 

᾽Λ φανίζω, ἴ, ίσω, (ἀφανὴς.}) ἰο οαμ86 
ἐο αἀἰϑαρροατ, ἰο μέ οἱ οΥ 5ιοἦέ, ΟἸα58. Ῥαβ8. 
έο δα οἱΐ ψ κλπ, αἀἰϑαρρθαγ, Φοβορὶ". Απί. 
ἦν. 8,48. ἴῃ Ν. Τ', 10 18 βορὰ ἴῃ ἔννο 86} 868, 
Ι. ρζορ. ἐο ἀϑαρροαν, υαπίϑῆ, 48. ἵν. 14, 
ἀτμὶς ἀφ. ῬΆὨ1]1ο, Ρ. 714, τὸ σκότος ἐφ. 
ΑἾ80 τηοίθρἢ. Ὑ ἰο ἕαίηϊ ΑΥ ἰγοι ἔρασ," 
Αοῖἴϑ χἱ. 41]. Ἐλ. χχχ. 9.---Π. Ὁγ ἱπιρ]. 
ἐο ἀοβίγου, Μαῖϊ. νἱ. 19, 84. ἀπβυγουΐηρ ἴο 
δεαφθείρω ἴῃ 1. χὶϊ. 88., Απά 50 ἴῃ ϑϑορί, 
δηὰ Ο]488.---Ἴ11. ἢρ. “ἴἷο ἀθριῖνο οἵ ἃ 
ΦΟΟΩΪΥ ἀρρθαΐδηοθ, ἕο ἀογογηι, ἀὐδῆσωγο, 
τὰ πρόσωπα, Μαῖϊ. νἱ. 16. 

᾿Αφανισμὸς, οὔ, ὁ, (ἀφανίζω,) Ῥτορ. 
α »ωξίϊησ μὲ ΟΓΓ ἐδδ τσαν, ντιαζῖηρ αἰσαν 
ευὐδῆ, πα παρίδῃ. αδδέγμοίίοπ ; 4180 ἢρ. ἃ 
γιαλίπμο, αἰσαν τοὐδῇ ἃ αν οὐ οονϑηδπὶ ὈΥῪ 
αδοίἐθμέπρ ἴι, Ἠδδ. νἱ!]. 18, ἐγγὺς ἀφα- 
νεσμοῦ. 

ἼἜἌΛφαντος, ου, ὁ, ἡ, 1). (α, πέφαν- 
ται, ἴτ, Φ αῖνο καὶ Ὶ βεῖθο 848 ἀφανὴς, ποΐ 
αρραγοηέ, οὐ βό6π. Ἡρκηρο ἴῃ ἴκι. χχὶν. 8]. 
ἀφ. γενέσθαι, " ἴἰο ἀἰβαρροαγ οὐ νδῃϊβῇῃ." 
530 ἀφανὴς γενέσθαι, 2 Μδϑος. 1. 84, οὗ 
186 ἀἰθαρρεᾶγδῃοθ οὗ δηροἶβ. 

᾿Αφεδρὼν, ὥνος, ὁ, (ἀπὸ, ἀρατῖ, ὅπ 
ἕδρα, ἃ 58100],) α ρ»γίυψ, Μαῖϊί. χν. 17. ΜΙ. 
νἱ!. 19. Α Ἰδίον ατϑοὶς ποσὰ. 

᾽᾿Αφειδία, ας, ἡ, (ἀφειδὴς, ἔτ. α, ἀπὰ 
φείδομαι.) γγορ. ὠηϑραγίηρηθβ8β, 88 βαϊὰ οὗ 
16 Ὀοάν, ὉΥ ἔαϑίϊηρ, οὐ ΟἴΟΓ διιδιουϊγ. [ἢ 
1}18 Β6η86 ἴπ6 ψοτγὰ 068 ἠοῖ οὐ6. 686 6 Γ0 

.ὖπ Ν. Το: δυῖ ἴῃ τὴ6 ΟἾ488. υαϊίοσβ, 88 
Τυς.ἢ). 48,5]. ἀπά 1μποίαη ἰϊ. 9], [86 οορ- 
πδίθ σοῦ ἀφειδεῖν [0]]1. ὉῚΥῪ σώματος, 
βίου, ο᾽ σφῶν αὐτῶν, ἰδ υβεὰ 'π [86 Β6Ώ86 

δὃ ΑΦΙ 

οὗ “πορ]θοίϊηρ [86 σαγ6 οὗ ἴη6 δοάγ,᾽ ὉΥ ποῖ 
διτθηάιηρ ἴο 118 βαίεγ. 
᾿Αφελότης, τητος, ὁ, (ἀφελὴς, Βἰτα- 

ὈΪ6, βϑίποθγθ,) 8ἰηιρί οϊψ, βἰποογίῳ, ΑοἱΒ 1]. 
46. Το ΟἾδ88. υ80 ἴον ἰῖ ἀφέλεια. 
Ἄφεσις, εως, ἡ, (ἀφίημι.,) ῥτορ. α 

ἰρέϊέησ φο, ἴῃ ναγίουβ υἱθνϑ: 1) αἰδηιήδϑίοη 
7οπι βογυΐοο, οὐ ἀδἰζυόγωηοο ἤτοι οαρίϊυϊέῳ, 
μι. ἱν. 18. ϑορί. δηὰ ἰαίθσν Ο]αββ. γε- 
ηχίβϑίοη 07 ἀθϑΐβ, ὅτε. Ὅϑιυϊ, χν. 8. διῇ. 1], 
18. Μεοο. χϊ. 84: οἵ οὗ 58,8, 48. ἴῃ 
Ν. Τ΄ οἰ μοῦ 4050]. Μ}ς. 11}. 29. ΗδὉ. ἰχ. 
22. χ. 18, οὗ 7011. ὉΥ ἁμαρτιῶν, Μαῖϊ. 
χχνὶ. 28. ΜΙ. 1. 4. ἴλι. 1. 77, οἵ ἃ]. οὔϊ. 
50, 1 ἐγκλημάτων ΟΓ τιμωρίας, ἴῃ 
Ὠίιοά. ὅ1ο. 
᾿Αφὴ, ἤς, ἧ, (ἅπτω, πεοίο,) ῥτορ. ἐδ 

865,86 07 ἰοιοΐ,, οὐ ἐἦδ αοὲ 977 ἐοωμοήπῳ ; Ὀὰΐ 
88 ἰδ ἱπαρ]} 68 ο]οβ οοπη]πΐοη, δμ08 
1:6 ψοτὰ οδῖὴθ ἴὸ τὴ “ Ὑἱπου α᾽ ἴῃ 
ὥθηοΓ. 8ηἀ ΘΒΡ66. Δ Ὑ᾿ἰραίατο᾽ Ὀγ ΜΠ οΣ 
1π6 αἰ ογθηῦ θυ Ὀ6ΓΒ οὗ [Π6 ὈΟΑΥ͂ Δ16 σοη- 
πρεοίαὰ, ὦ }2οἑπί. 8.0, ἰδουρὴ τηθίδρἢ. 
Ερῇ. ἰν. 16, ἁφὴ τῆς ἐπιχορηγίας, Οὐ]. 
ἰϊ. 19, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν 
καὶ συνδέσμων, ὅτε. {1}}18 Β6η86 οὗἔὨἉἁ ἁφη [18 
ΓΆΓΟ, ΟὨΪΥ οσουχτίηρ Οἰβοῆογο ἴῃ Ρ]υΐ. 
Απίοῃ. ο. 27, ἀπά Οτχ. οοπῖτα (618. υἱὶ. 4. 
᾿Αφθαρσία, ας, ἡ, (ἄφθαρτος,) 1) 

ῬΓῸΡ.  αοοιγαρ εν, ἷ, 6. ὑαρ τῆν οὗ 
ἀφοᾶγ; 42) πιρίδρἢ!. ἃ5 βαϊὰ οὐ {6 Γυΐιγθ 
θοάΐοβ οὗὨἩἨἁ (6 βαἰπίβ, ἐπιπιογίαζίέψ, 1 ΟοτΥ. 
χνυ. 42, δ0, δ8, δ4. Ῥ]υῖ, Ατίβι14. 6. 6. ὅς 
4180 οὗ {ποὶν ἕαΐυγο ἐγ απὰ γἰϊοϊέῳ, 2 ΤΊιη, 
', 10, ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν, ΌΥ Βεπαϊδά. 
(ἴον ζωὴν ἄφθαρτον, 88 ἐν ἀφθαρσίᾳ ἰ8 
αἱ 1 (οι. χν. 42, ἀπά 184. 11. 23, ρυΐ ἴογ 
ἄφθαρτος.) Αἶδο ἱπ Βομπι. 1. 7. Οομαρ. 
] ον. ἰχ. 25. 1 Ῥοῖ. νυν. 4. Βιυΐὲ ἃβ {Π6 
ϑ6ὴ86 ἐποογγωρεϊδεϊέψ πιδῖυτα] }]ν ἰηνοῖΐνεβ 
ἰ8αἱ οἵ ρεγροίμτέν, 80 ἀφθ. οδτηα ἴο ἀθηοίθ 
»ογροίωξίψ, ἃ8 Βαιὰ οὗἨἉἁ Τϊηρθ. 8.0 Ερ!. νἱ. 
24, ἐν ἀφθαρσίᾳ, (πουρὶν ἴπότθ ἰδ 8. δῃ 
Δάνου 8] ρίταβο, ἴοὸςΣ αφθάρτως, " ρεῖϊ- 
Ῥϑίμδ!]γ, ἀποθαβίηργ.᾽ 
Ἄφθαρτος, ου, ὃ, ἡ, αἀ]. (α, δηά 

Φυαρτοι; ἔτ. φθείρω.) ῥτορ. ἐποογγιωρίδῖο. 
. 88 88] οἵ ρεγβοῃβ, ἐπιριογέαϊ, Βοτω. 1. 28. 

1 Τίῃῃ. ἱ. 17. } ον. χν. 52.---11. 85 βαϊὰ οὗ 
{πίηρ, ἐπιρογίϑλαῤίο, 1 Οον. ἰχ, 25, στέφ. 
ἄφθ. Οοιν. Ὑὴ᾽ 184. χυῆ!. 4. 1 Ῥοῖ, ἱ. 4. 
κληρονομίαν ἄφθ. (80 σῃι. 1]. χν. 498, 
κλῆρος ἀκήρατος,) ἀπὰ 28. 1. 4. 4208. 
Απΐ. 1]. δ, ὃ. 
᾿Αφίημι, (ὠπὸ, ἵημι,) ἔ. ἀφήσω, 

80}. 1. ἀφῆκα, δογ. 1]. Ρα88. ἀφέθην, ἔιϊ. 1. 
Ρ888. ἀφεθήσομαι, (δποπηδίοι!β ἔοστηβ, 2 

Ὁ ῬΓο8, ἀφεῖς, ἔτ, ἀφέω, Εδν. ἰ!. 20. [παρΐ΄ 
ἤφιον, ἴτ. ἀφίω, ΜΚ. 1. 84. χί, 16, ἀηά 
ῬΏΣο. Ῥογί. ραβ88. ὃ ρ]. ἀφέωνται, Μαίϊ. 
ἶχ. 2, ὅ. ΜΚ. 1. ὅ, 9, οἱ ἃ]. ἔγοτῃ 8 ἔοστωῃ οὔ 
{}|ὸ ρογῖ, δεῖ, ἀφέωκα,) ἐο βοπα Τογί οτ΄ 
αἰυαΐ, οΥ ἐο ἰδὲ σο ὕγοηι οπθβεὶξ. 1. ργὸρ- 
ἐο αἰϊϑηιῖβδ, 88 “ὩὩν Μαῖι. χὶϊ!, 86, δὰ 



ΑΦΙ 

ΟἸ488. ἐὸ »μὲ αἰυαῦ, 88 8 σἱΐο, 1 Οὐον. υἱὶ. 
11, 12, 18. Φοβερῇῆ. Απί. χυ. 7, 10; ἐο 
φίνο ὠρ, Ἰῖϊ. ἰσίδέπσ σο, {πὸ βρί τς οὐ ᾿ϊθ, τὸ 
πνεῦμα οΥ τὴν ψυχὴν, Μαῖί. χχνὶϊ. δ0. 
βορί.) 708., δηά Ἰαῖον ΟἾ488.: ἐὸ μέέογ,, 1. 
ϑοπαϊπρ ζογίζ, ἃ βοαΐ οὐ ουἱοτγ, ΜΚ. χν. 
37. ϑορῖ., Ψοβορῖν., ἀπά βοπιθτωββ (7488. --- 
11. ἐο ἰοὲ σο, φτορ. ΠῸπι οηθ᾽8Β ρόνψεσ, ὅζε. 
ἐο ἰδὲ 6βοαρο, Μαῖι. χχῖν. 40, 41. [,ὰ. χν]!. 
84. βερί. ἀπὰ ]Ἰαῖογ ΟἾ888.: ἢρ. ἴο Ἰοῖ ρὸ 
ἔτοτα οὔ] ραίοη, ἐο γοηιῖξ, 88 ἃ ἀθθί οὐ οἵ- 
ἔεποο, Μαιὶ. χυ!. 27. 32, 8385. ΜΙ. χὶ. 25. 
ΙΝ. ΩΣ ΒΡ ΘΠ ΕΙΒΝ ἕο Ἀρόρῳ 16 

πλὶγ, “ογσίοο, ἴ0]]. αἱ. οὗ ρογβοῃ, 
ἵμαιι. ̓  12. ἰχ, 2, ὅ, 67 χῖ!. 8], δι᾽ οὔϊ. 
αἱ. ἴῃ ϑορῦ. δηὰ Ο]488.--- 111. ἐοὸ ἰδέ σο ἔτοτω 
ξαΓΊ ΠΟΥ ποίϊοθ, σατο, ὅζο. ἐο ἰδὲ αἴοπα, 1) 
ῬΓΟΡ. ἐο φωΐξ, όγϑαζο, 88 βαϊά Ὀοὶῃ οὗ ρεῖ- 
ΒΟΏΒ δηὰ ἐπί πρ8 : 80 ἕο ἰθαῦσ, οὐ Ἰοΐ τοτηδίη, 
ἴῃ ΔΗΥ͂ ῥίδςο οὐ βίδίβ, Νίαϊί, νυν. 24. χυ]. 12. 
ΜΙ.:. 20, ὅζο. ; 4180 ἐο ἰδαῦθ ἰο απῷ οπ6, Ἰοὶ 
᾿ΐπλ ανθ ΟΥ ἴΚο δὴγ (Ὠίηρ, Μαῖί. ν, 40, 
ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον : ἰο ἰραῦε δολὶμα 
αἱ ἀθλι}, Μαῖῖ, χχί!. 256. ΜΚ. χἱ!, 19, 84. 
δηὰ ϑορί. : 80 ἐο ἐδαῦδ γεπιαϊπῖπο, ΗδΌ. ἱϊ. 
8, εὐ 41. 2) τηϑίδρῃ. ἐο ἔϑαῦα, ἴῃ [0.6 8686 
φιῖξ οὐ ἀδϑογί, Βοτη. ἱ. 27. ον. ἰϊ. 4: οὕ 
οπιΐξ, ραϑ85 ὃψ, Ηοῦ. νἱ. 1. δῃὰ Ο]486.: οὗ 
μοσίοοί, ΜΪς. νἱῖ. 8. [.ὰ. χὶ. 42.---ΤἼΥ, ἐο ἰδὲ 
φο, ἷ. 6. ἴο Ἰοὲ ρ888, »ογηιΐξ, δι ϑεν, [01]. Ὁ 
δοουϑ. ψὶϊ ἰηῆη. ΟΧργοθβοὰ οὐ ἱπηρ ϊοὰ, 
Μαεὶ. νἱϊ. 22. χὶϊ. 80. χίχ, 14. ΜΙ. 1. 
34, οἱ 4]. 
᾽Αφικνέομαι, ἴ. ίξομαι, ἄερου. (ἀπὸ, 

ἱκνέομαι,}) ῬτΟΡ. ἔο σοπιθ ΟΥ̓ σὸ αἰσαῦ ἴο ἃ 
Ρίαες, ἱ. 6. ἐο αγγίσθ αἱ, ἴ0}1, ὮΥ εἰς : Ὀυΐ 
ἴῃ Ν. Τ΄. πχοίδρἢ. 88 βαϊὰ οἵ ἃ τοροτί, ἕο σὸ 
7ονδ, οὐ αδγοαά, Βοτη. χνὶ. 19, 801 
Εκουϑ. χὶν!. 16. 28]. Υ. Ἡ. ᾿ϊ. 41]. 
᾿Αφιλάγαθος, ου, ὁ, ἡ, 84]. (α, φί- 

λος, ἀγαθὸς.) μηἑοπαΐν ἐο φοοά ἠιδη οὐ 
ϑοοάπε58, 2 Τίιω, 11}. 8. 
᾿Αφιλάργνρος, ου, ὁ, ἡ, 84). (α, 

φίλος, ἄργυρος.) ποέ 7οπὰ οΥΥ πιοηδν, εἶδ’ 
ταὶ, 1 Τί. 1). 8. Η6Ὁ. χίϊ!. δ. 
ἼΛφιξις, εως, ἡ, (ἀφικνέομαι.) ἰπ 

ΟἸαβ8. τ βεῖν αγγίσαΐ ; ἴῃ Ν. Τ', ἀδρατέωγο, 
Δοίβ χχ. : Αμπά 80 ἴῃ 4058.. δῃά οοοᾶ- 
δ ΟΏ Δ] ἴῃ {1|ὸ Ο]488. 
᾿Αφίστημι, ἴ, ἥσω, ἴγϑη8. δπὰ ἰπίγ. 

Ι᾿ὙΒΚΑΝΒ. ἴῃ [Π6 ργεβ. ᾿ρογῖ. ἔα. ἀηά 18ι 
ΔΟΥ. ἴθη868, 0 »μξ αἰῦαῷ οὐ ἀαρατέ ἤῆοπι, 
ϑοραγαΐδ, οαἰ886 ἰο ἀδρατέ, ἴ0]]. ὈΥ δες. οὗ 
Ρ6Ι8. δῃὰ σρϑῃ. οὗἩ ρεῦβϑ. οὐ (πη, ϑερῖ. δῃὰ 
ΟἸα88. [Ιη Ν,, Τ΄ ὦ ἰραά οὐ ἄγαισ αὐυαΐ, ἃ8 
ἃ ΡΕΟρ]6 ἔγοτσω {πεῖν Δ] ρίαποσθ, Αοῖϑ ν. 87, 
ἀπέστησε λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὐτοῦ. 
Αμπά 80 ϑορῖ., Ηογοάοί. ἱ. 154. Τυς. ἱν. 
8]. νἱῖϊ, 85, ἄς οὔι. δῃὰ 6156 ἢ. ἴῃ ἴ86 Ὀ6δὶ 
ΟἸα85.---Ἴ1. ΙΝΤΆΑΝΒ. ἴῃ {Π6 δοῖ, νετέ, ρ]ὺ- 
Ροτῖ. δῃὰ δοὺῦ. ὦ; δπὰ ἴῃ τηϊά. ἐο βϑεραγαΐδ 
οποϑοῖ ὕγοηι, ἐο ἀδρατέ. 1) σθῆθγ. ἰὸ 9Ὸὸ 
ατῦυαν 3 οπι, οὐ ἴδαυε, εἰ 6Υ 1. ὮὉγ ἀπὸ 
δηὰ γσοη. (ἴω. 1“. 87. ἐν. 13, Αοἴϑ χὶϊ. 10. 

δὅ4 ΑΦΟ 
χὶχ. 9, 1χὰ. χΙΐ, 27, δηὰ ϑ'ϑρί.) οὕ. ὉῪ βεῃ. 
ΜΙ Ποὰ  ΡΓΘΡ.. 88 ἴῃ ΟἼ]λ88.; βρθο. ἕο υοΐξὰ- 
ἄγαισ ὕγοηι, αὐοϊά, 85 βαϊὰ οἰς ποῦ οὗὁἨ ρεῦ- 
8068. 8ηἀ ρτορ. 1 Τίιη. νἱ. ὅ. 2 Τίνα. ἴ,. 19. 
μὰν ψῃῖςἢ ἱ που] σοτηραγο ΤΏυς. νἱ. 88, 

,. οἱ πολλοὶ ἀφεστήκεσαν, " Κερὶ οΚ οἵ 
δ᾽οοῦ, δηὰ Εἰγῖρ. ρὲ. Τ΄. 1295, ἐξένευσ᾽ 
ἀποστῆναι “πρόσω, “ἴο 5βιἰαηᾷ οἔἶ αἱ ἃ ἀ}5- 
ἴδηο6 1) ΟΥ ΟΥ̓ ΡοΓΒοη8 δηά (πΐηρθ: ἴῃ τἢ9 
[ΟΥΠΊΟΓ 0886 ἐο γογγαῖπ Όπι, ἰδέ αἴοπα. Τμυ, 
ἷν. 18, ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ. Οορ. 2 Οον. 
χὶϊ. 8, ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ. Αεῖβ ν. 
38, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τού- 
των. Χχὶϊ. 29, ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὑτοῦ οἱ 
μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν : οὐ οὗ [ὨΪηρ5, 
τηθίδρῇ. ἐο αο5ϊ8ὲ 7γοηι, ἰο αδαηάοη, 88 .08. 
Απϊ. ἱ. 19. 10, ἀποστῆναι τῆς ἐρεύνης. 
Τῆυσ. 1). 47, αὐτῶν ἀπέστησαν, δηὰ ν]]. 
7, ἔτι ἀφεστήκει τοῦ πολέμου, ἀπά οἴϊεπ 
ἴῃ ῬΟΙΥΌ.,) δυΐϊ Δ΄ νγαγβ σἰτμβουϊ ὠπό. 2) 
η δεῖ. ὅς τηϊά. τιοίδρῃ. ο γουοῖξ ὕγοηι, 1Ὁ- 
80]. ἴμι. υἱῖ. 18. 011. ὈΥ σοη. 1 ΤΊπ. ἱν- 
1. ὉΥ ἀπὸ, ΗΘ. δ. 12. ϑερῖ. δηὰ 6Ο].55, 

Αφνω, ἄν. (οοηίγ. ἔτοῃΒ ἀφανῶς,) 
11. ἐν ῥιπστῇ ὀφθαλμοῦ, βμαάεηίν, ππεω:- 

'ψ, Αοἰδ 1. 2. χυὶ. 206. χχυῖ!. 6. 
Ρῖ. δῃά Ο6Ἰ,883. 
᾽Α φόβως, εν. (α, φόβος.) )δαγίδεδῖψ, 
ΠΣ 1.74. 1 ὅον. χνὶ. 10, τῇ ἱ. 14, 
Ζυάὸ 12. ϑορῖί. δηὰ Ο]688. 
᾿Αφομοιόω, ἔ. ὠὦσω, (ἀπὸ, ὅμοιος, 

ΟΥ̓ ἐζδ, Ἰ. 6. " τοὰ (ἀπὸ 
Βαΐηρ ὑπ ]1κο.᾽ δηὰ σϑηθγ. ἐὸ ἐΐζεη ; αἷδο 
888. 0 ὧδ ἰἰζοποα τπίο, οὐ ἰο δὲ ἰἶζο πο, 
6Ὁ. υἱῖ, 8, ἀφωμοιωμένος τῷ Ὑἱῷ τοῦ 

Θεοῦ. Το ραβδ. ἔουτη 8 βου ρῃϊ γταγο, 
Ὀοὶηρ ΟὨΪΥ οἰ(οὰ ἔτοιι Ερὶδι. Φόσϑαι ν. δῷ, 
71: αι ἰϊ οοσυτβ οὗἴθη πῃ ΡΪδίο, δά ζϑῆθυ. 
ἴῃ ἃ τηϊὰ. β6ηβ6, ἐο΄ δ ἐΐξδ πο, 80 85 ἴο 
δάγηἱς οὗ ἃ οοτηρατίϑοι ὙΠ. 

᾽Α φοράω, ἴ. ἀπόψομαι, δοΥ. 2. ἀπεῖ 
δον, (ἀπὸ, ὁμάω,.) 1) ῬτῸΡ. ἐο ἰοοῖ οΥ οΥ 
ατυαν ὕγοηι δὴ οὈ]οοῖ, δηὰ ἴυτγη {Π6 ἴλοο ἴο 
8 ἀἰϊδίδηϊ οπο, ἤχίηρ ἰδ [βόγθοη. 2) τρϑίδρα. 
οἵ νιοηίαί ΒΌΓΥΘΥ, ὈΥ ἔογοϊηρ ἴμ6 τὰ 
ἸηΈΘ ΠΕΥ ἀΡΟῚ ΔΗΥ Οὐ͵θοῖ οὗὨ οοπϑίἀογαϊίοῃ, 
ΜΠ ΟΙΠΟΥ ἃ ῬΟΓΒΟῚ ΟΥ ἐὐίηρ, Ἔθρθο. ὅοσ ἰταΐ- 
ἰαϊίίΐἼοη. ὅο Ηδθῦ. χὶϊ. 2, ἀφ. εἰς ᾽Ἰ1η- 
σοῦν. 4 Μδος. χνὶ!. 10, ἀφ. εἰς τὸν Θεόν. 
208. Αηϊ. νἱΐ. 12,1, ἀφ. πρὸς τὸν Θεόν. 
Αὐτίδη 88. Ερίοΐ. ἦν. 1], εἰς ταῦτα ἀφό- 
ρα τὰ παραδείγματα : Ὀυϊ 4150 88 Δἢ 
ΟὈ͵οοῖ ἴοῦ τοδεοίοη, 908. Απί, υἱῖ. ὅ, 4, 
πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἀφορῶν. 

᾽Α φορίζω, ἴ. ίσω οΥἵ ιῶ, (ἀπὸ, ὁρίζω.) 
}) δ ϑὴ ἰο πιατῖξ οὐ ἰἐπρῖξ Ο77. ὉΥ βοιιησ 
Ὀοιῃ48: 2) τηθῦ. ἔο δέ 07) οὗ ἀραγί, ξερα- 
γαΐο, Μαῖϊ. ΧΙ. 49. χχν. 82, Αςίδβ χῖχ. 9, 
2 Οον. νὶ. 17. 64]. 11, 12. βερῖ. δηὰ ΟἸ]δεβ. 
8) τῃηοίδριι. ἐο ρμΐ ἀαρατέ οἵ ξεραγαΐε, ἴοτ 
{ἢ 6 ῬΏΤΡΟΒο οὗ τεθείη, ἕο δαοοπιπηπέοραίεδ, 
1.α. νἱ. 22, ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς. Ἐλ.- 
τίρ. Ηες. 981. 4) ἐο 8εέ ἀραγί, 85 δὴ οὗὔ- 
76οὲ οἵ οδοΐοςθ, ἐο ϑοίθσέ ἴὺΣ ΔΏΥ ῬΌΓΡΟΘΘ, ἕω 



ΑΦΟ 

μή, Αοἱδ χῆΐ, 2, ἀφ. μοι τὸν Βαρν. 
καὶ τὸν Παῦλον εἰς τὸ ἔργον. Βοτι. ]. 1], 
ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ. Θ΄]. 
ὶ, 1δ. ἀφ. με ἐκ κοιλίας μητρός μου. 

᾿Αφορμὴ, ἥς, ἡ, (ἀπὸ, ὁρμὴ.) 1) [Π6 
Ρίαοο ἔτοτα ὙΜΪΟΝ ΒΏΥ ῬΘΥΒΟῚ ἰΒΒΏΘΒ, ΟΥ ΔΩΥ 
ἰπϊησ οτπαίθβ: 42) ἰῃ6 ᾿πδαμβ πΠΟΓΘΌΥ 
[86 δεὔοη ἰβ ϑβοσοιηρ] δηθὰ: 8) [6 οὐὔσα- 
δον ΟΥ̓ ορρογέωπῳ οἵ πηδογίακίηρ {86 
{πηρ, Εσπ. υἱΐ. 8, 11. ἀφορμὴν λαβοῦσα 
ἡ ἁμαρτία, διὰ τῆς ἐντολῆς. 2 Οὐοτ. ν. 12, 
ἀ. διδόντες ὑμῖν καυχήματος. 6ἴ4].γ. 18, 
εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκὶ, 1 ΤΊ. ν. 14. 

᾿Αλφρίζω, ἔ. ίσω, (ἀφρὸς,.) ἰο γγοίᾷ οἵ 
ἴραπι, ΜΙ. ἰχ. 18, 20, διὰ Ο(]α88. 
ὡ)Ὲ οὔ, ὁ, ,τοίδ, ἤϑαηι, 1κι. ἰχ. 89, 

᾿Αφροσύνη, ης, ἡ, (ἄφρων, τυαπέ οΥῇ 
ΟΥ̓ ,. 1) ρόπεν, 2 Οὐον. ΣΙ. 

],17, δορί. ἀῃὰ ΟἸ488. 2) ἔτουα [86 Ηϑδν. 
τδηΐ οἵ (ΠῈ6 δπὰ δρ᾽ τὶ [8] υυβάοσι, ἐμερίθίῳ, 

γῇ, 22. διερί. 
Ἄφρων, ονος, ὃ, ἧ, ει]. μπιοΐοο, γοοῖ- 

δ, ΐ ΝΥΝΝΩ κι. χὶ. 40. χὶ!. 20. Ἰζος 
χγ. δ6, 2 Οον. χὶ. 16. χὶϊ!. 6,11. βορί. δηὰ 

--1 1 ἐροο. πὲ » 1. 6. ἱφῃπογβηΐ 
οἵ ἴσιο τεϊρίοη, Εοτα. ἰΐ. 20. ΕΡΆ. ν. 17. 
᾿ Ῥεῖ, ἢ, 1δ, δὰ βορί. 
͵ Αφυπνόω, ἔ. ὦώσω, (ἄφυπνος, ἔν. 
το, ὕπνος.) ῥῖὸρ. δηὰ ἱῃ (86 θαγΐος 
ΤΊ ΙΒ, ἐο οδαϑᾳ 7γῸπει 5ἴδο», ἐο αἰϑαζάα 7γΌηι 
δἰδερ, Ιῃ Ν, Τ' δηὰ Ἰδίοσ ττίτοτβ, ἰο 8 
οἱ ΟἹ αἴσαν͵ 85 βαϊᾷ οὗἁὨἁ ἀδοΡ δηὰ Ἰοηρτμοποά 
αἶσαν, [πι: τἱϊ!, 28, ἔοσ τίοα 186 Θα ΟΣ 
ἩΠΙΟΓΒ 86 καθυπνόω. 

"λφωνος, ον, ὃ, ἡ, 84]. (α, φωνὴ.) 
, ἶῃ Ὁ )ὦ] Ο Β6Ώ868 : [ἃ(Ῥγορ. αμηιδ,1. 6. 

ἀονοίά οὔ 1μ6 ρόγθσ οὗ βρϑϑοῖ, δ8 Ὀθαβίβ, 
ΦΡρι, ἢ, 16; Ἰάο]5, 1 Οοτ. χίϊ. 2. Οοτρ. 

Ὁ. 11, 18, 54.--ἼἸ. πιμίδ, βἰϊοτέ, 1. 6. ἴῃ 
θεηξ βυ οσίησ, 28}. Υ. Ἡ. χὶϊ. 41] ; τηϑ- 

. ἸἹπαγεϊσαΐοα ἴῃ Ἔχ ργθϑβίοῃ, οὶ μανίην 
τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, 1 Οον, χίν. 10. 

᾿Αχάριστον, ου, ὁ, ἡ, δα]. (α, χαρί- 
ζομαι.) πέλαπλ μϊ, ἀπισγαίοβεὶ, 1.ι. νἱ. 85, 
τοὺς ἀχ. καὶ πονηρούς. 2 Τίῃι. 11. 2, ἀχ.; 

οί, 

᾿Ἀχειροποίητος, ου, ὃ, ἡ, πἀ). (α, 
χείρ, ποιέω,) ποέ πιαάδ ευἱξ, ἠωπιαπ ἢαπάϑ, 
ποὶ (8 ποτῖς οὐ πιθπ, τὸν ναὸν τοῦτον 
Τὸν χειροποίητον. 2 Οὐτ. ν-. 1], οἰκίαν 
ἀχειροποίητον. ἝΟ]. ἰϊ. 1], περιτομῇ 
ἀχειροπ. 

᾿Αχλὺς, ύος, ἡ, α ἑλίοϊ, πιῖδὲ οὐ οἷοιά͵ 
δ00ἢ 88 βῃγουἀβ οὐ͵οοῖθ ἔγοω [η6 Ὑἱδῦν, 
ἤρα, Οὰ, νῇ, 41, ἴπ Ν. Τ΄ βαϊὰ οὗ 1Ὲς 
Ογ68, 1η. [Π6 86η86 ὦ πιΐδέ Ὀδίογο {πΠ6 ϑ8ἰ,Ἐϊ, 
Δαίδ χιῖ, 1], ἀχλὺς καὶ σκότος. 708. Απὶ. 
Ἰχ. 4 ἃ, ἰχλων ταῖς ὄψαις αὐτῶν ἐπι- 
βαλών. Ἡΐρροετ, ἀπὰ Ο]εη. 

᾿Αχρεῖος, ία, ον, δα). (α, χρεῖα.) 1. 
ον, ναργοιίαδίδ, 1. 6..  ῷ ΠΗ ποιμίηρ, 

δδ ΑΨΥ 
2 ὅδιῃ. υἱ. 22. 1η Ν, Τ᾿ ὮὉΥ 'ωρ}. 60]1} δηὰ 
λαγηυδεῖ, Μαῖϊ. χχνυ. 806, Απά βο ἄχρη- 
στος ἰι ΡΆΣ] ΘΙ. 1].---1. ταϑίδρι. ὠπηιογ- 
ἑογίοιβ, ὈῪ Ὠανὶηρ ΟὨΥ ἄοπο ομϑΒ ἀυίγ, 
μι. χνὶϊ, 10, δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν. 
᾿Αχρειόω, ἔ, ὦσω, (ἀχρεῖος.} ῬτῸΡ. 0 

γ ἰϑοΐῖθ88, πιαῦτ. ἴῃ Ν͵ Τὶ οὐρα αὶ 
ἵΔΡἢ. ἕο ὅδ βροϊϊοα ἴῸΣ 80, δεδοηια οογγωρέ 
ἔστι, ἢ! 12. ' ᾿ 

ῃ» ἼἜἌχρηστος, οὐ, ὃ, ἡ, τἀ]. (α 
ἰἀῤερ 1) ρτοὸ : μηφγοβαίο, τ κι Ρί. 
δηά (1688. 2) τηβθίδρῃ. δηά ᾿ ἴπιρ}]. ουΐέ 
δηά ἀεέγίπιοπίαϊί, ἴ011. Ὁγ ἀδῖ. οἵ ρεγβ. Ῥ}ιὶ- 
Ιθ). 11, ϑερῖ. δηὰ Ο]δ88. 
ἜΑχρι, οΥ ἄχρις Ὀεΐοτα 4 νονοὶ, 1) 

ῬΙῸΡ. δὴ δάνογῃ οὗ (ἴγη6, δηὰ δοιηδίτηοβ οὗ 
Ρίδοθ, τηδυκίηρ ἀυγαίίοη, οοπεϊηυϊίγ, θὺΐ 
8160 υἱδϑὰ 88 ἃ ργϑρ. ὙΠῸ σθη. οομξὲ ν, 
μηξὶϊ, ἀωγίηρ. ἡ ὙΠ γεγῦΒ 885 8 ς0ῃ- 
Ἰυποῦοῃ, 80 α8, ὠπίϊϊ, [01]. ἰὰ Ν, Τ᾿. 
ΟὨΪΥ ΒΥ {Π6 8}}]. τηοοὰ, ἱτρ  γὶπρ ἀηοοτ- 
(αἰηΐγ. 1. 88. 8 ῬΒΕΡΟΒ. ψΠΠ ἴμῸ ρθη. 
1) ἢ πουμῃβ οὗ ἰΐπιθ, 88 ἄχρε και- 
ροῦ, " ἀυτίηρ ἃ 86880η,᾽ ἴα. ἱν, 18, Αοἱϑβ 
ΧΙ, 1], χχ, 1], ἄχρις αὐγῆς, δι “οἵ. : 
4160 ἄχρι ϑανάτου, Αείβ χχίϊ. 4. ον. 1ϊ. 
10. χίς 11. 2) τῦῖτῃ πουῃβ οὗ »ίαοο, Αςεἰβ 
ΧΙ .. 6, ἄχρι Πάφου. χχ. 4. χχν!ϊ. 18. 
2 Οοι. χ 3. Βον. χὶν. 20. 8) στ ἃ 
ἡ . Εἰπὸν μεθ ὴ : ἐὐνὲ οὗ αὐ 83 

ι ἧς ἡμέρας, επί ἡ ἦν ΟΥἩ ἐΐπο (Ϊ. 6. 
ἀν ῇ}}) Μαῖϊ. χχῖν. 88. [.υ. 1700. ΧΟ. 27. 

ἰδερ [ἢ Αοἰβ 1. 2: οὐ [0]1. ὈΥ οὗ, ἔον ἄχρι χρόνου 
οὗ, “ἀπ}}} {π6 τἴχ6 ὙΠ Θη," ἱ. 6. 081}, Αοίϑ 
νἱ]. 18, χχνυῇ. 88. Εοτῃ. χὶ. 2ὅ. 1 Οον. χὶ. 
26, χν. 25, 6]. 111. 19, ἰν. 19, Εν. ἰΪ. 
25. νἱὶ. 8, ἀηὰ Ο]4585β.0. ὙΊ ἃ υογὺ ἱπ [ἢ 6 
ἴ68. ἄχρις οὗ ΤηΘλ8 80 ἰοηρ αϑ, τυλῖΐθ, 
6. 111. 18, ἄχρις οὗ τὸ σήμερον καλεῖ- 

ται. 2 δυο. χιν. 10. 4) Ὀεΐογο ρδγίῖς 68, 
Βοτ. ἱ. 18, ἄχρι τοῦ δεῦρο. Ὑἶ. ὯΩ, ἄχρι 
τοῦ νῦν, β 1. δ. 708. δπὰ ΡμΠο. 
88 ἃ ΟΟΝΟΌΝΟΤΙΟΝ ὈοίοΓα νϑυβ ἴῃ [6 βυῦ- 
)υμςοῖ,, μὰ. χχὶ. 24. Βεν. χν. 8. συ]. 17. 
ΧΧ. ὃ. 4208. δηὰ Ἰαἴον (488. 
ἼΛχυρον, ου, τὸ, ῥτορ. οδαῦ βερῖ. δηὰ 

ΟἸ688. [π Ν. 7. ἐλα ὀγοΐδη δίγατ Ἰεῖϊ αἴΟΣ 
(ἢὴ6 βῆθανββ οὗ δοῖῃ μανὸ θθθῃ ἰχοάάθη 
ουί, Μαῖν. 11. 12.. χὰ. 11}. 17. 

᾿ΑΨ ευδὴ ς, έος, ὁ, ἡ, δα]. (α, ψευδὴς.) 
ἱποωραδίο οΥ" 7αϊδελοοά οΥ ἀδοειί, ΤΊ. 1. 2, ὃ 
ἀψ. Θεὸς, δῃ δρρϑ]δίοη οἵ αοά, ἔουπάὰ 
4180 ἴῃ [Π6 ΟἸαββδίο υχίοσθ. ὅο ΕἸ ΠΡ. 
Ο:. 864, ἀψευδὴς Θεός. 

ἌΛΨψιινθος, ου, ἡ, τοογηιιυοοα, 85. 186 
ΘΙ Ὁ] Θτ οὗἁὨ ῬΡοΟΪΒΟΏΟΙ 8 ὈΣΓ[ΘΥΏ 688, παν. υἹῇς. 
11. Οοιρ. «6Γ. ἰχ. 16. χχίϊ!. 18. 
"ΑΨῦχος, οὐ, ὁ, ἡ, τἀ]. (α, ψυχὴ.) 
ΤῊΣ ἀευοϊά οΥΓ ἰΐδ οἱ 86η.86, ] ὅσ. 
χὶν. 7, τὰ ἅψ. βο. ὄργανα. ϑερί. ἃ ΟἸαβδ. 

4 



- . ἡσιωλαξ ὑμασδὸ συῶν ποπτππιδασπαα ὐππσσασαν  ππαπι..  --΄ - 

ΒΑΘ 86 

Β. 

Βαθμὸς, οὔ, ὁ, (βαίνω.) 1. Ῥτορ. α 
δίερ, ΠΘΟΝΘΓ οὗ 8 βἰδίγοδϑθ, Οὐ 88 Ἰϑδαϊηρ 
ὮΡ ἴο ἃ ἀοογ: 8180 ΔΩΥ͂ ἀδρζτοο οὗ δβοθῃΐ. 
8.0 οὗ (06 ἄεορτοϑοβ οὗ (ἢ6 Βουτβ ἴῃ ἃ β80η- 
ἀἴαὶ, 2 Κίηρε χχ. 9. 908. Αηϊ. χ. 2, 2.-- 
ΠῚ. τοϑίδρῃ. α ἄθσγθο οἵ δβοθηϊ ἴῃ ΒΟΠΟῸΓ 
ΟΥ̓ αἰχηϊγ, 1 Τίμα, {]. 18, δηᾷ Ἰαίον (1488. 
Βάθος, εος, τὸ, (βαθὺς,}) ἀρρίζ, ἴ. ῥτορ. 

Μαῖίι. χῆϊ. δ. ΜΚ. ἽΣ ὅ. Βοτα. νἱῖ]. 89. Ἐρβ. 
111. 18, [κ᾿ ν. 4, εἰς τὸ βάθος, 5ε}}. τῆς 5α- 
λάσσης, ἴμ6 ἀδορ ψαῖδν, ἐδ 86α, ϑερί. δπὰ 
Ο]488.---ΠΠ. τηοῖαρῃ. 1) σγοαέπο88, αδωη- 
ἄαποο, οι. χὶ. 88, βάθος πλούτου. 2Ε]. 
Υ. Η. 11. 18, πλοῦτος βαθύς. 2 Οον. νἱῖϊϊ. 
2, ἡ κατὰ βάθος (ἴος βαθὺς) πτωχεία, 
“οΧίγοπηθ ρονεγίυ.᾽ 2) τὰ βάθη, ἐδ 
εορίλϑ, 1. ὁ. [ῃ6 Βοογϑὲ ρΌΓΡΟΒΘΒ οὗ ΔΠῪ Οη6. 
1 ον. ἰϊ. 10, τοῦ Θεοῦ. Κον. ἰ1. 24, τοῦ 
Σατανὰ. 
Βαθυνω, ἔ. υνῶ, (βαθὺς,) ἐο ἀφορόΉ, 

μα, νἱ. 48, ἔσκαψε καὶ ΡΝ δααΐν. ἰο 
βαδέως ἔσκαψε. 
Βαθὺς, εἴα, ὑ, δά]. .ἄδορ. 1} ὈΤΟΡ. 88 βαϊὰ 

οὔ ν70]], Φοδὴ ἱν. ἤμκε ̓ » ἐλ βοθε δ 
ΟἸδβ8. 2) πιϑίδβρῃ. [.ὰ. χχίν. 1, ὄρθρου 
Βεγεσ “ἄδορ ὑνη ρα πς,᾽ ΟΥ ΘΑ] 1οδὲ ἀλη. 
ἠἀοορά, {π6 πογὰ 18 οἴζϑη υϑοὰ τὶϊῃ γογὰ8 

ἀδηούϊηρ ἰἰτηθ, 88 δυδπίηρ, ηἰριΐ, οὐ ἄδνγη 
οὗ ἀᾶγ. [{ 8 δαυΐν. ἴο λίαν πρωὶ, ΜΙκ. 
ΧΥΪ. 2. ΦΌΒΕΡΒ. δηά Ο]488. 

Βαΐον, ου, τὸ, (βαιὸς, 8] ομάε;, ἵδρογ- 
ἴῃ.) ᾿᾿ τὰ βαΐα, ὀγαποῖοθ οΥΓ ἐδ6 ραΐηυ- 
ἔγο6, 
ΧΙΙ. Ῥαίγ. ῥ. 668. 
Βαλάντιον, ου, τὸ, (βάλλω, ἴο ρυὶ 

ἴῃ.) ὦ »εῦϑε, ἴ.ὰ. Χ. 4, χὶ!. 88. χχὶ!, 85, 
- 36. Βορῦ. δηὰ ΟἸ488. 

Βάλλω, ἔ. βαλῶ, ἐο οαϑέ οὐ ἑΐγοισ, 
{8 8. δηὰ [0]]. Ὁγ ἀδί. ΟΣ 8.0. ψ 1 ΡτΘΡ. 
Ι, γσοηοῦ. δῃά [01]. ὉγῪ κλῆρον, “ἴο σαϑὶ 
Ἰοίθ,᾽ 1. 6. ἱπῃίο [ῃ6 νϑβ886] ψῃ]ο ἢ οοπίδϊηοά 
16, Μαίιΐ, χχνυὶϊ. 8δ6. ΜΚ. χνυ. 24. ἴα. 
ΧΧΙΙ. 84, 8]. ἀηὰ βορί. Ψοβδθρὰ. Αηϊ. νἱ. 8, 
4. Οομρ. γί. Ζξη. ν. 4901. ϑαϊά οὗ ἃ 
τγδο. “ἴο σδδί [06]" 118 ἔγυϊι, ον. νἱ. 18. 
βάλλειν ἑαυτὸν, "ἴο τον ΟΥ σαϑὶ οΠ 6586] 
ἄονη, Μαεαῖι. ἱν. 6. 1μι. 'ν. 9. Φοδη χχίὶ. 7. 
ΕὉ]]. ὉΥ ἀδῇ. “ἴο σαϑί ἀἄονσῃ ἴο ΔΠΥ ΟὨΘ,᾽ 
δηὰ ὈΥ ἱπιρ]. ραξ ἴπ6 της ἰπῖο 18 Βδηάβ, 
Μαῖίι. χν. 26, βαλεῖν (τὸν ἄρτονῚὴ τοῖς 
κυναρίοις. ΜΙ. νἱῖ. 22. 80 Μαῖϊ. χχν. 27, 
β. τὸ ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζιταῖς, 
ὁτο ρυΐ ἴζ ἰηΐο [Π6 Βαηὰβ οὗ ΑΒ οοηῃ- 
βίσιιοα σὴ ἢ αἱ δ γθης ργθροβι τ] 08 δηὰ ρὰγ- 
116168, [6 βἰρηϊβοδίίοη 18 υϑγίουϑ} ταοαϊ- 
βεά, (πουρὴ {μ6 ᾿ποιϊΐοη οὗἩ ἐξγοισίπ ἰδ 
ΔΙΑ γ8 ἔπ πἀατηθη 8}: 1) [0]]. ὉΥ ἀπὸ, ἕο 
ἐΐγοιυσ 7γοηι οτος, ἕο οσαϑέ αἰυαν, Μαῖῖ. ν. 29. 
ΧΥΙΙ. 8. οἱ 4]. δῃὰ Ο]888. ὃ) 011. ὉΥ ἐκ, 
ἔο οαϑὲ οἰ ΟἿΣ 88 ἴπ8 τηουΐῃ, Βον. χὶϊ. 1ὅ, 
8ᾳ. 8) [0]]. Ὀγ ἔξω, ἐο οαϑέ οὐ, ἰο ἰζτοιυ 
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αἰυαῦ, τε)οοί, Μαῖϊ. ν. 18, χὶ!. 48. 1.α. χῖτν. 
8δ. Φοῇη χν. δ: ἢρ. ἴῃ. 1 Φοῦῃ ἧἷν. 18, Δ. 
τὸν φόβον. 4) [0]]. Ὦγ εἰς ἢ δοο. οὗ 
Ἰδοθ 1861, ἐο οαϑὲ ἵπίο, 88 εἰς πῦρ, 
δῖ. 11. 10, ὅς οἵ, ; οὐ εἰς τὴν θάλασσαν, 

Μαῖϊ. χχὶ. 21, οἱ 4].; οἵ ποίβ, "ἴο δβεῖ 
ἰπῖο,᾽ Μαῖι. ἱν. 18, εἱ ]. ; εἰς φυλακὴν, 
Μαῖι. χυ!. 80, οἱ ἃ].; "1ο οδβί ἰπέο,᾽ Ὧ8 
ἸΩΟΠΘΥ͂, Ρὰΐ ἰπίο ἃ ἰγδδϑυγσγ, ΜΚ. χὶϊ. 4] - 
οὗ ἃ βϑυοζά, “ ἴὸ ρμυῖΐ ᾿ηο᾽ 118 βεδ δυατά, οδη 
ΧΥ. 1): “ἰο ρυΐ ἱπίο,᾽ 88 ὑγ1416β ἱπίο 
ΠΟΥΒ68᾽ πού [ἢ}8, .18. 111. 8, ΟΥ 88 ἰᾳυϊᾷ ᾿πίο 
ἃ Υ̓Ε8861, Μαῖί. ἰχ. 17, οἵ ἃ. Μεΐαδρἢ. 
βάλλειν τὴν καρδίαν, Φοθη χίϊ!. 2. Θ,τηὶ- 
ΑΥΪΥ {86 ΟἸΑ58108} τυ οτθ ὑ86 ἰὴ 6 ΡΏΤΑΒΟ, 
βάλλειν οΥ βάλλεσθαι οΥ ἐμβάλλειν “τινὶ 
εἰς νοῦν οΥ ἐν ϑυμῷ οἵ φρεσὶ, θὰαϊ πενον, 
1 Ὀεἴϊονο, εἰς καρδίαν : ἴ[0]]. ὃν ἔμπροσθεν 
ΟΥ ἐνώπιόν τινος, ἴο σαϑέ δοογα απ ὁπ 6, 
ΟΥ̓ δἱ Ηἷ8 ἔβοϊ, Ηδν. 11, 14, ἰν. 10; [0]1. Ὁγ 
ἐπὶ, ἰο οαϑέ ὠροῆ,, ΟΥ̓ ΟὐΘΥ, 88 βθεὰ βουντὰ 95 
{π6 στουπά, ΜΠκ. ἱν. 26 : οἵ οαϑίϊηρ βἔοῃϑβ 
δ ΔΩΥ͂ οπ6, Φοδπη υἱ]. 7. δορί. ; βαλεῖν 
εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν, “ἴο βοπὰ ἔογίῃ 

Θ οἡ οαγὶ,᾽ Μαίι. χ. 84: 4130 οὗ εβϑί- 
Ἰη9 Οὗ πυτθορ ἃ δυγάθηῃ ὈΡΟῺ ΔΗΥ͂ ΟΠ6, 
ον. 1]. 24..--ἼΠ. ρμαβ88. ροτί, δηὰ ρὶυροτζέ. 
βέβλημαι, ἐο δὲ οαϑέ οΥ ἰαϊά, ἕο ἰΐδ, 85 
ὌΡΟΣ ἃ δεὰ, Μαιί. νἱἱἱ, 6. ΜΕ. νἱῖ. 80. Τὰ. 
χν]. 20. Βεν. ἢ. 22.---1Π|. [0]]1. Ὁ. δος. οὗ 
ῬΘΙΒο, ἕο ἑΐγοιυ αἱ, 1. 6. Ῥ6]ῖὲ ΒΏΥ ΟΠΘ, 
Εἰ ΒΟΣ ἩΣΓᾺ τηΐβ811685, 88 οὗν. ἴὴ ϑερί. δηὰ 
ΟἸαβ8., οὐ σἱτ υ᾽ονθ, ΜΚ. χὶν. 05, ῥα- 
πίσμασιν αὐτὸν ἔβαλον.---ἸΥ. ἰπίγαη 8. ΟΥ 
ἢ ἑαυτὰν ἀπάρτι. ἐὸ οαϑέ οποϑοὶ γαῖ, 

᾿ ΟΥ̓ “Μονωαγά, 88 βαϊὰ οὗ νἱπά, ἐο δίοιο «τοἱϊὰ 
οδῃ χὶδ, 18. 1 Μίδου. χι!. 61, Ταβῖ. [γῦγοο, Αοἰβ χχνὶϊ. 14. σι. 1]. χὶ. 721, 

ποταμὸς εἰς ἅλα βάλλων. 

Βαπτίζω, ἔ. ίσω, (βάπτω,λ ἰο ἕην- 
6786, ΟΥ̓ΒΊἶ ΔῺΥ τΠϊηρ,, 1ῃ ταῦθ, οσ οἴος 
Ἰᾳφυϊὰ : 814 οὶ οὗὨ ρουβοῃβ (4180 δ]. 8]5} 
Δη4 (Ὠηρβ, Ο]488. [ἢ Ν. Τ' 18 ὁσουγβ ΟὨΪΥ 
ῃ 106 10] οννίηρ, βθῆβθβ, [.. ἴγοτῃ ἴθ δά- 
}υποῖ οὗἉ Ἱπηπηογβίοη, ἰο τυαϑὴς ΟΥ οἴδαηϑ6 Ὦν 
νη, [Γᾶ η8. τη]. δη ἃ δου. 1. ρϑβ8. ἴὴ 
ταΐὰ, 8686, ἔο τυαϑῇ οποϑοῖγ, δαΐλο, ΜῈς. υἱῇ. 
4, ἐὰν μὴ βαπτίσωνται, Θαυΐν. ἴο νί- 
ψῶωνται αἴ νεῖ. 8. ἴλι. χὶ. 88, ἐθαύμασεν 
ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ 
ἀρίστον. ϑερί. δἀπὰ Αροεῖ.---Ἴ1. ἐο δα»- 
ἐΐχο, δαταϊηϊ βίον (86 τὶϊα οὗ Ὀαριΐβιῃ, οἶτον 
1μδῖ οὗ {ομπ, οσ οὗ ΟἸσἰβι ἢ δῃὰ ἴῃ ρ888. δπὰ 
τα. ἐο ὅθ δαρίϊχοα, οὐ οδυβθ οθβ6] ἴἰοὸ ὃ 
ὈΔΡΏΖΘα, ]. 6. ζε ποῦ. ο γεϑοοΐυθ δαρέϊϑηι ; 
ὙΠ ΟὮ ἴῃ 1Π6 ῬΓΠΠΙ ἶνο σΠυσο 68. πγα8, 860- 
οογαϊΐηρ ἰο ΟΥ πα] ΒΔ ὈΪ 8, ἀδΌ8}}γ. τποι μα 
Ὡοΐ πϑοθδββαυγ, ρογογιη θα ὈΥ ἱττη βίοι. 
--1. Ῥτορ. απάὰ 1) βἰπιρὶν, Νίδιϊ. 11]. 6. 18, 
14, τδ' κ᾿ ἷ, 4, δ, ὅς οἵϊ. ; τϑη ὙΠ ἃ 
ἀδίίνο οὗἁἉ ᾿ἱπβί γα ηΐ ΟΣ τί Γ]8] οι ρ]ογοϑᾶ, 
ὕδατι, “ Ἰ πγαΐογ,᾿ 88 ΜΚ. απὰ Φόῇῃ, ἐν 
ὕδατι, οὐ εἰς ἀῃὰ δοουβ. ΜΚ. 1. 9. Ψοβερῇ. 
Αηϊ. ἶν. 4,6. 2) στ} ἀρ ρερ ταϑυην 
{μ6 οὈ͵οοὶ δηά οἴἶξβοῖ, οὐ ον εἰς ὙΠ δος. 
αὗ {μΐηρ, “ἀπο 8ῺΥ {ἱπρ, '. 6. ἀπο [9 
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δο!οῦ, Ῥγοίοβδίοη, οὐ ΟὔὈΒΟΥΆΠΟΘ οὗ δΏΥ͂ 
ἴησ, Μαῖι. ἴ. 1], β. εἰς μετάνοιαν. 

Αεῖβ ἢ). 38. εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. χὶχ. ὃ. 
] Οογ. χὶϊ. 18, εἰς ἕν σῶμα, “" ἱμαῖ τὸ 
ἸΏΔΥ ὈΘοΟΙΘ Οη6 Ὀοάγ.᾽ 8.0 Ὑἱ]1} εἰς ἀηὰ 
8η 866. ΟὗὨ Ροτβοη, 0 δαρίϊζε, οΥ δὲ δαρ- 
ἐἰχεα ἑπίο, ᾿. 6. ἃ Ῥυοξοββίοῃ οὐ ἔα ἢ} 1η 
ΔΏΥ ὁπ, δη οδεάίθηοο ἴο Βίπη, Βοτα. νἱ. ὅ. 
ΘΔἱ]. ἰἰϊ. 27, εἰς Χριστόν. 1 Οογ. Χ. 2, εἰς 
τὸν Μωυσῆν. 8. εἰς τὸ ὄνομά τινος, "ἰηΐο 
οὗ υπῖο [ῃ6 Ὥδῖηδ Οὗ ΔηΥ ὁπ6,᾽ ἴῃ 1:6 8816 
8686, Ναῖϊ. χχνυ]!. 19. Αοἰϑ νἱ}}. 16. χὶχ. 
δ. 1 Οον. ἱ. 18. 15 : 4180 ἐπὶ οΥ ἐν τῷ ὀνό- 
ματί τινος, ΔοΙβ ᾿!. 88 ; Ὑ«᾿(ἢ ὑπὲρ, Ὶ σον. 
χυ. 29, οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νε- 
κρῶν, " Ὀαρ(126αἃ οἡ δοοουηΐ οὗ [6 ἀεδά," 
1. 68. ἃ Ὀ6]168Ὲ οὗὨ [16 τοβυσγοοοη οὗὨ [ἢ 6 
ἀρβὰ, 8.66 τῆογο ἷπ ΤΥ ποίθ ἴῃ 1ο6.---ἼΊ. 
περι. ἀπά 1) ἰῃ αΐγθοί ΑἸ] υβίοη ἰο τἢ0 
βαοτοά τίϊθ, βαπτίζειν ἐν Πνεύματι ἁγίῳ 
καὶ πυρὶ, Μεαῖι. 1]. 11. Τα. ἢ]. 16. ἐο 
ουεγισδοίτα (τὶ Ὁ] ἔπτη 5} το αἰ 8ρῖ- 
φίμαὶ! σὲ δ. οὐ στ ἐν Πνεύματι κἸοηο, 
Μκ. 1. ὅ. ΦΖοδη 1. 838. Αοἰἴβ ἱ. ὅ. χὶ. 16. 
2) σεπεῦ. δπὰ Ὁγ ἱπαϊγοσέ Α]]υιβίοι ἕο {{|0 
ἣϊε, ἐο δαρέϊχε ευὐξὴ, οαἰαπιϊῖθ5, ἱ. ὁ. ἴο 
οσεγιολοίτα ισἱϊδ 5 )εγίπσθο, Μαῖῖ. χχ. 22, 
8η. ΜΚ. χ. 88, εᾳ. τὸ βάπτισμα, ὃ ἐγὼ 
βαπτίζομαι, βαπτισθῆναι, 1μι. χὶϊ. δ. 
Οοωρ. ἴ5. χχὶ. 4, ἡ ἀνομία με βαπτίζει. 
Φοβερῃ. Β6]]. ἱν. ὃ, 8, οὗ δὴ ὕστερον ἐβά- 
πτισαν τὴν πόλιν, " Π]1εἀ 16 εἰν ἢ 
οἈ]αταΐτν.᾽ ΡΙυΐ. ἀ6 Εάυς. χὶϊ!. ὃ, ψυχὴ 
τοῖς μὲν συμμέτροις αὔξεται πόνοις, 
τοῖς δὲ ὑπερβάλλουσιν βαπτίζεται. 
Ἡοϊϊοά. “ΕΠ }. 11. 8, τῇ συμφορᾷ βεβαπ- 
τισμένον. - ῬοΓΒΑΡΒ, Πον ΘΓ, ἸΏ ἴΠ086 ρ89- 
βασεβ, δά ἀποθὰ Ὀγ 106 Οὐτημηδηίδίουβ δηὰ 
ΤΑΣ ΕΓ ΡΛΕΤΕ, [Π6 8686 ΤΩΔΥ͂ ὃ6 τξέογίν 
γεΐιοα, ἰκ6 ἃ Βα κοα βῃϊΐρ, ὈΥ ἃ πδιιίοαὶ 
Δἰ]υβίοη, ἴος βαπτίζειν σκάφος οἵ ναῦν, 
[0 5ϊη|κ ἃ νϑββ86].,᾽ ἃ ι.86 οὗ ἴΐ6 ψογὰά ἔτο- 
αυεηΐ ἴῃ 180 Ὀεϑί υτίθσβ. ὙΥΠᾺ (86 πδι- 
ἴσα] ἤρτιτο σοῖὰρ. {π6 π00]6 8]]ΘΌΤΥ ἴῃ 
Ηοσ. Οδτγ. ἱ. 14, " Ο παᾶν]β,᾽ ὅζο. 

Βάπτισμα, ατος, τὸ, (βαπτίζω,) 
1. ῥγορ. ϑοπιοέμἑπρ ἐπιπιογβθά ἴῃ Ἰιαυϊά, 
δηἃ {ΠΟΘ ΌΥ ψΜαβμθὰ. [ἴῃ Ν. Τ. (π6 τὶϊϑ 
οἵ δαρίϊδηι, ποῖ μον ἴμδὲὶ οὗ Φοθη οἵ οὗ 
Φεευθ ΟἸἘτἾ81.----11. τηοίαρἢ. δαρέϊδηι ἵπέο 
οαἰαηεΐίῳ, ἃ Ὀοΐηρ ῥ᾽ υηρεά ἰπίο δηὰ Ἴνοῦ- 
ἩΠοΙτηοὰ ὈΥ δἰ οίομθ, Μαίι. χχ. 22, 84. 
ΜΙ. χ. 88, βᾳ. ἴμι. χὶὶ, δθ. ὅδ5ὲ6. οὐ βα- 
“τίζω, τι. 2. 

Βαπτισμὸς, οὔ, ὁ, (βαπτίζω,) {6 
αεὲ οΥ" τραεῆΐσισ, οὐ αὐἰμέίοη, οὗ ν6586]8, ὅζο. 
ΜΙ. νι. 4, 8. Ηεδ. ἰχ. 10. Οσοταρ. [μον. χὶ. 
82. 2) βφρες. δη τηϑίδρῃ. ἃ τοϊρίουβ σίίθ, 
ΜΟΙ ἀἰταςῖβ ἱπατηθγβίοη ἰπΐο, ΟΥ̓ ΨΑΒὨΪη 
ὙΠ, τναΐοσ, 88 [6 βύπῦο] οἵὗἩἨ βρ [ὰδ 
Δυ]υϊοη ἀπά ρυτίβοδίίοαπ, 1) 88 Ἀρρ) θά 
ἴο Φοϊνη 5 Ὀαριίβηη, 7 οβαρῆ. Απϊ. χυἹ]]. ὅ, 2. 
2) τὸ 186 ΟἸιετβυίδῃ τἰΐθ, Η6Ὁ. νἱ, 2. 
Βαπτισπτὴ“-, οὔ, ὁ, (βαπτίζω,) 111. 
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α δαρίίξεν. Ἡρφσποο ὁ Βαπτ. υβοὰ 8ἃ8 ἃ 
οοφποιοῃ οὗἩ 9Φοθη {π6 Βαριἰϑι, [π6 ἴοτε- 
ΤΌΠΟΥ οὗ ΟἸιτίϑι, Μαῖι. πὶ. 1. χὶ, 11, δῶ 
οὔτ... 4180 Ζοβορῆ. Απὶ. χυὴδὶ. ὅ, 2. 
Βάπτω, ἔ, ψω, ἐο αἀΐ οὐ ἐπιηιοῦϑε, 

ὮΔη5. 1) ρτὸρ. [011]. ὉΥ εἰς δῃὰ δεοι8. 
ΨΦοδη χἱϊ. 26, β. τὸ ψωμίον 8ε}]. εἰς τὸ 
τρυβλίον, εχρτεοβϑοὰ ἴῃ Τμονὶς. ἷν. 6. χίν. 
6. Νιυπι. χῖχ. 18, ἐπουρὴ ἴπ6 ταογὸ ΟἾδ88. 
σΟΠΒΙΓ, ἰδ ἐν τινί. ΤῊ ροη. Ὑ]Ποαΐ ΡΓΘΡ. 
ΟΟΟΌΒ ἴῃ ἴω. χυὶ. 24, ἵνα βάψη τὸ 
ἄκρον τοῦ δακτυλίου ὕδατος. ὅσω. 
ΤΙ. νὶ. δ08, λούεσθαι ποταμοῖο, [που 1π 
λΚὸ {Π6 υι8ς οὗ [Π6 ρθη. 8 ΓΑΒ 6. ραυ να. 
2) ὉΥ ἱπηρ], ἐο ἐΐπφα οὐ ἄψε, αὶτῃ ἀαῖ. οὗ 
τη68η8, αν. χίχ. 18, βεβαμμένον αἵματι. 
ΤΊ β6ῆ86 δηά ΘΟΠΒΕΓ. ΑἸΠ|κ ΟἸ] ββίοβ]. 
Βάρβαρος, ου, ὃ, α δαγδαγίαπ, ἀθποῦ- 

ἴηρ, δοσογάϊηρ ἴο δηπείθην ϑᾶρθ, Β'ΠΡΪῪ ὦ 
Ογοΐσμον, "οοα ΨΟ βρθᾶϊκβ δῃοίμον Ἰδῃ- 
υαρο; στ, Πού ΥοΣ, ὕνο τη ΠσαΛΙ 08, 
βιρχοδβίεα ὈΥ (ῃ6 οοπίοχι, 1) ομθ τοῆο 
ιἰ868 ἃ ἀκα ᾧ αἀϊδεγοηξ ἔγοτα βοτηθ οἵ δῦ 
ἴῃ Ἡλπ Ππὶ Οον. χὶν. 11. ϑδϑρί. 2 Μαος. 
ἱϊ. 21. Ηάοι. ᾿!. 168. βαρβάρους πάντας οἱ 
Αἰγύπτιοι καλέουσι τοὺς μὴ σφίσι ὁμο- 
γλώσσους, εἰ 8]. (1488. 2) ὁπ6 τοῦῆο ἀο65 
ποὲ βρθαΐ Οαγοοῖ, ποὶ, αἱ ᾿ϑαβῖ, 88 [ἢ 
πδίδνεβ, Αοῖβ χχνυ][. 2,4. οὗ (16 1ῃ Δ Δ 18 
οὗ Μαϊία, ψἢο βροῖκ ἃ ἀϊαϊθοῖ οὗ [πὸ Ῥβα- 
Ὠϊοΐδη. ὍΣ ΒΟΥΟΥΟΙ, ΤΥ ποΐθ {Ποτε.) 
Βοιι. ἱ. 14, Ελλησί τε καὶ βαρβάῤοιε, 
“Δοη- τ κ8.᾽ “90 86ρἢ. Απΐ, ἱν. 2,1, Β. ν. 
), 8. Φοβορὶι. Β6}}. ργοω. ὅ, “Ἕλλησι 
καὶ βαρβάροις, ταρδῃίπρ ὈΥ βαρβ. 8}} {16 
πδιοηβ οὗ ἰ86 Βοτηδη δηριγα Ψ8ὸ ἀϊὰ ποί 
δροακ Οτδοῖκ, ἃ5 {π6 796 νγ78, Βοϊηδηβ, ϑρδη- 
ἰᾶγά8, (81}}8, ὅζο. 
Βαρέω, ἴἔ,. ήσω, (βαρος, υαἷν. ἴο 

βαρύνω, ἰο ἰοαά ; Ρᾳ88. ἀλρύυμαι, ἕο δε 
ἰοραάοα, ορργοβδοα τ. 80. [“ὰ. ἰχ. 82, 
β. ὕπνῳ, ἀηπὰ Μαίι. χχνὶ. 438. ΜΚ. χίὶν. 
40, δηὰ ΟἾ488. : 4180 τῃεβίδρῃ. ἴχ. χχὶ. 84, 
μήποτε βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν, δὲ 

8866], ἡ ἀλριι 40]} ἀπά βιυρί ἃ. Οομρ. 
οι. Οἀ. χὶχ. 122, οἴνῳ βεβαρηότα. 

ΑἾβο. ἕο δὲ ευοἰσἠφα οΥ δογηθ ἀούση, 88 ὉΥ͂ 
60 118, 88 γτίο, σα] αυη 168, 2 ΟΟΥ. 1. 8. ν. 4, 
δηα ΟἾδ88. ; ἐο δὲ δωγαθηδα, ΟΥ̓ ΟΧΡΘΏΒΘΕ, 
] Τί. ν. 16, μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία. 
Βαρέως, δἂν. (βαρὺς,) ῥτορ. ἡδαυϊίψ, 

δηὰ ὉΥ ἱπ}ρ0]. ισὰλ ν ' ἤμιι. ΧΙ, Ἴ 
Βάρος, εος, τὸ, τοοὶρἧξδ, ὈΟΤΝ ῥτορ. δπὰ 

τηϑίδρῃ. ἴη Ν. Τὶ οος. ΟἿΪΥ πῃ ἴΠ6 Ἰδοῦ 
Β6η86. ἴ, τοορἧξ, ἴπ τοΐεγθηςο ἴο ἰἴ8 ργδβ- 
ΒΌΓΘ, 8ἃ8 ὦ δωγάδη, Ῥῖοὸρ. Χϑη. ἴοι. 
χΥΪ!. 9: τηοίαρι. Μαῖίί. χχ. 12, βαστάζειν 
τὰ βάρος τῆς ἡμ. “ἴὴ6 ἈδανΥ ᾿ΙΑΌΟΟΓ οὗ 
{86 ἀν :᾽ βεϊά οὗἩ ργϑοθρῖβ, ἴῃ 6 οὔβθυνϑμοθ 
οὔ νι σῇ 8 δωγαάσηδοπιο, Αοἰβ χν. 28. ἔν. 
ἧι. 24. Ῥ]εῖο νυ. 97], νόμων β. ϑαϊά οἔ εἴπῃ, 
ἴῃ ΓΘΙΕΓΘΠΟΘ ἴο ἐΐϊβ σοηβθα 6 Π068 ἷπ {818 
νου, ὈοΙῊ ἴο οὐγβοῖνοβ ἀπά οἴἤϑγβ, δπά 
ἰὰ [16 πὩρχῖ, τυ ἀτλλοις, 6αϊ. νἱ. 2. 

ΝΗ 



ΒΑΡ 
ἀλλήλων τὰ βάρη β.;: ἷπ ἃ ῬδουΠΙΔΙΥ 
86η86, ἱ ΤΉρΒ8. ἰ;. 6, ἐν βάρει εἶναι, “ἴο 
6 θυγάοηϑοῃιθ."---Π1, ισοίσδέ, ἴῃ. τοἔθγθηοθ 
ἴο 1ἴ8 σαυθο, σγοαέπεββ, αδωπάαηποο, 2 (ον. 
ἶν. 17, αἰώνιον βάρος δόξης, ἴος βάρος 
αἰωνίον ὃ. 
Βαρύνω, ἴ. υνῶ, (βαρὺς.) ἱὰ Ν. Τ. 

ΟὨΪΥ δοσ. 1. ραβ8. ἐβαρύνθην, ἰο ὅς ἤφαυν, 
μὰ, χχὶ. 84, ἴῃ ἰοχί. τοο. ψθθγο ἰδὶ, Ἐά. 
βαρηθῶσι. 

Βαρὺς, εἴα, ὑ, 5(]. ἰβάροτ,) ἦδαυψ, 1. 
Ῥῖορ. Μ αι. χχίῖ!. 4, φορτία β.; Α18ο0 ταθίδρἢ. 
οὐ δωγαφηβοηιθ γγβοθρίβ. Ρᾳ. Χχχνυ ὶ. 
ὅ, δῃὰ οὗ 4 γοῖκο, 2 ΟἾγοῃ. χ. 4, 1]. 
Ἐκο]υΒ. χ]. 1.-ἰ. βρ. τυεϊρλέψ, ἱ. 6. ἴτὰ- 
Ροτίαηι, Μαιὶ. χχὶῖ. 20, τὰ βαρύτερα τοῦ 
νόμου. Αεοἰϑ χχν.7, αἰτιώματα β. βδουεγε. 
δορί. ἄς ΟἸΔ88, ; βαϊά οἵ δὴ δρὶβ|16, τοείρλΐψ, 
ἐρεῚ “ποῖ ἴο ὃ6 ταδάρ Ἰ᾿χὶ οὗ 2 Οον. Χ. 
10..--111. τηοϑίδρῃ. οὗ {πῖηρβ, σγίδοοιδ, ορ- 
Ῥγοϑδῖυα ; οὗὨ φτεοθρίβ, 1 9ΉΒὴ ν. ὃ. ΥΥ̓ ἰ8ὰ. 
ἡ. 1δ, Εοο]υθ. χχῖχ. 28: οὗ ρϑγβοῃβ, αὖὰ 
ϊοίΐυο, υἱοϊοπέ, Αοἰϑ χχ. 29, λύκοι βαρεῖς. 
Οομρ. ὃ Μαος. νἱ. δ, ὁ βαρὺς ᾿Ασσυρίων 
βασιλεύς. 
Βαρύτίιμος, ουὅ, ὁ, ἡ, «ἀ)]. (βαρὺς, 

τιμὴ,} σγοαΐ ρῥγἱίοο, ἐϊσϊν ργϑοΐοιδ, Μαῖι. 
χχνὶ. 1: 89 ΜΈ, βο. ϑιυρρὶ. 25, οἵ 8]. δρ. 
ΟἸ4β8. ΤῊ τποῖὸ υϑ08] ἰόττὴ 18 πολύτιμος. 
Βασανίζω, ἔ ίσω, (βάσωνοκς,) ἐγ βίον, 

ἴο αρρῖὶψ ἰδ βάσανος οὐ ἰομοδ-δίοπα ; 4) 
τοϑίαρἢ. ἐο Θχαηιῖπο, οἰ 6 ὈΥ πογάθ, οὐ ὈΥ 
ἰογΐαγα, ἱπῖο 16 ἔγυῖῃ οὗὨ σογίδίῃ 8]1ορϑα 
ἴμοῖβ. 80 Τίιυσ. δηὰ οἴμοῖθ οὗὨ ἴμὸ Ὀθβὶ 
νυτϊϊοτβ. Ηρθηοο ἴῃ Ν. Τ΄ ἐο ἑογπιθηΐ, ὡὐ 
Μισὲ ιυἱδὦ ραΐπ, 1. βαϊὰ ργορ. οὗὨ ἀΐδϑθᾶθθ, 
Μαῖῖ. νἱϊ. 6, δεινῶς πποανιὰς ἀενός, Βον. 
ἶχ. ὅ. ϑορῖ. ; οὗὨ [μ6 ρΡδίηβ οὗ ρδγίυσι 9, 
ον. χὶΐ, 2. βορῖ.; οὗ ρυπίδβιτηθηΐ, Μαῖι. 
νἱ!. 29, ΜΙκ. ν. 7. ἴμὰ. νἱ}}. 28. Βεν. Χὶ. 
10. ϑορί., Φοϑορὶ. Απῖ. ἱἰ. 14, 4..--Π. ἢν. 
ίο δαγαβϑβ ΟΥἩ ΟΡΡΥΘθ88, ὙΠΘΌΠΘΙ ῬὨΥΒΙΘΔΙΪΥ 
ἢ ἰοἱ], ΜΚ. νἱ. 48, βασανιζομένους ἐν 
τῷ ἐλαύνειν, ΟΥ̓ ΤΟΓΆ]]Υ, 2 Ῥοῖ. ἰ, 8, β. 
ψυχὴν δικαίαν : α͵50 ἢἤρ. οὗ ἃ νο8866] ἐοβεοά 
Ὁγ ἧϊςε ψανοθ, Μαῖίι. χὶν. 24. 8.0 ἴῃ Ῥοϊγῦ. 
Ἰ, 48, ἃ Βίοσιαυ τἱπά ἰδ βαϊὰ πύργους βα- 
σανίζειν. 
Βασανισμὸς, οὔ, ὁ, (βασανίζω.) 

ῬῸΡ. ὀσαηεέπαξίοη, πδιηο]γ, ΌΥ ΤΟ ΟΠ - ΒΟΉ, 
ἐογέωγο. π᾿ Ν. Τ. ν Βον. χίν. 1], 
καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν, “" ἴθ 
βιίῃοῖ [οὗ {86 το] ἰπ ἢ οῖ ΓΠΘΥῪ 86 ἴογ- 
ταεηϊοά,᾽ Εον. ἰχ. ὅ. χυϊ!. 7, 10, 16. 
4 Μᾶος. ἰχ. 6. 

Βασανιστὴς, οὔ, ὁ, (βασανίζω,) 
ΤΡ. οη6 τοῆο αρρίδο8 ἐδε ἑογέμτε ; Ὀπΐ 85 

7 1 ]ογβ τ ΓΘ ΟΟΟΆΒΙΟΠΔΠΠΥ ροττηϊ 6 [0 86 
Π6 ἰοτέιγο ἴο {ΠΟ Ι͂Σ ῬΥΙΒΟΠΘΥΒ, 850 [ἢ 6 ἴδττῃ 
88 ΒΟΙΠ 6 Ἶπ|68 86 ΒΤΩΡῚῪ ἴον Χυΐζοῦ. 8.0 
Μαῖὶ. χνυὶ. 84. ΤῊυδβ βασανιστήριον, 
δεν. χχ. 2, ϑ'στημ. ἴῃ [6 Β0η80 “ 74]]}.᾿ δηὰ 
19 [απ “ σγιαοίαϊιΒ ΘΟΥΡΟΥΙδ᾽ 18 ΒοΙη οἰ Π} 68 
υϑοα οἴα »γίβο". 

δ8 ΒΑΣ 

Βάσανος, ον, ἡ, Ῥτορ. α ἐομοΐ»ξέοηδ, 
[0 δηοΐοηϊ ἀὰν 1 γαϊωβ ἴον υϑΐπρ τη οἰδ)8, 
ὈΥ τ υϊηρ τπθῦ ὑροὴ ᾿., Οοωρ. Ρἰηπά. 
Ῥγίὰ. χ. 106. Ἠθηςσθ ἱΐ οδαϊθ ἴοὸ πιθᾶμ 
ὀχαρεϊπαζέοη, οὐ ἐγίαϊ σεποτ., δηά α]80 βμες. 
1ηδὲ ὈΥ ἐογέωγε; α18ο, ἐογπιθπέ οὐ ραΐπ, 
τοῖο γ ἔοι ἀΐβοαβο, Μαΐϊ. ἵν. 94. Ἰζοῖς, 
χίϊ. 18, ἀπὰ ΟἾδ88. ; οὐ ρυιηϊδητθηῖ, 1.0. 
ΧΥ]. 28, 28. 830 ΨΦ64}0]. ἀο ΥἹ. Ργι. ς. χυὶ, 
πλεονεξίας βασάνονς καὶ κολάσεις. 
Βασιλεία, ας, ἡ, (βασιλεὺς,) ἀὲπρ- 

ἄοπι, ἴῃ νασῖουβ δρρ]!:οαοη8 δηὰ πποάϊβοδ- 
(ἴοηβ, [. ἀέηρϑλῖρ, [016 Θχθσγοῖβθ οὗ Κίηρὶ 
ἀοτηϊπίοι, Μαῖί. νἱ. 18. ἴλι. 1. 88. χίχ. ΟΝ 
15. ΗϑὍ. ἱ. 8, ἄς. ἀπά ϑ'ορί. ἀπὰ (]228.--- 
1. ζίπφάοηε, ταδδηΐϊηρ ἃ ἰδπὰ δὰ ρθορὶθ 
πηάον Κίηρὶγ τυϊο, Μαῖι. ἱν. 8. ΜΙκ. νι. δ5, 
μα. ἷν. δ, δ οἷϊ. ἀῃιὰ εἷ8δο βερί. δηὰ Ο]682. 
--Π]. ἴὰ (λὸ ρΡῆγαδο ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
ΟΥ τοῦ Χριστοῦ, ΟΥ τῶν οὐρανῶν, ἀπά 
ΒΥ ἡ βασιλεία, Μεαίί. νἱϊ!. 12. ἰχ. 85, οἱ 
8]. ; 8}1 οὐ [Πθ1 ΒΥΩΟΏΥΠΙΟΙ 8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ, 
δηὰ ἀοσποιϊπρ ἐλε αὐυΐπα 8ρίγίξμαὶ ἀἕπ 
ἄοηι απά σίογίοιιβ γείρη Οὗ ἐδ ἽΜοροίαϊ. 
Δ ἰάθϑ οσιηδὰ οἢ [86 ρἤγαθοα οὗ [ῃς Ο. Τ' 
ἢ οἢ ογο ἴο Ὅ6 υπάἀοχβίοοα Βρὶ τ ΠΔ}}γ, 
του ΌὉΥ (μ6 6078 δ᾽ ἰαῦῖο υπάοτοιοοὰ 
[ΘΙ ΡΟγΆ γ. Αοοογαϊηρὶν, τγ1ὸ ΤΏΔΥ τερασὰ 
(ἢ Ἔχργεβδίοῃ ἀϊησάοηι οὐ ἤδαύδη, ὅχο. 
ἴῃ (Π6 Ν, Τ΄ 88 ἀδδιρτιαίίηρ, ἱπ ἰ Ενδη- 
86 11.8] 86η80, ἐΐε Οὐ γιβέαη ίϑροηϑαξίοη, 
ΟΥὁἨ [86 ΘΟ ΠΠΪΥ οὗὁὨ ποθ ὙΠῸ τϑοϑῖνθ 
6815 88 ἴη0 Μοβϑιδῃ, δηὰ γνῆο, υπῃλιθά ὮΥ 
μὶθ ϑιρὶτῖε, ἀηάον ΗΠ τὰ 89 (μον Ηοδά, Ἰοδὰ 
8 ΒΟΙΥ 118, ἰῃ οοταταυπίοη τ ἢ Ηϊα), ἀπὰ 
Ἰουθ υπίο {πεῖς Ὀσοίμσοη. Τῆΐβ βριγιτυδὶ 
Κιηράοτῃ 88 Ὀοΐἢ δὴ ἱηίθσηαὶ πὰ δὴ ἐχ- 
[ΘΓ] ἔοτη. Α'8 ἱπίογῃδὶ, ἰδ δἰ γοδὰυ Ἂχὶβίθ 
ἴῃ τὴ6 Βοδγίβϑ οὗ 8}1 ἰσὰθ ΟἸ τ διΐδῃβ, δπϑὰ ἷἰ9 
(Βογοίοσο ργϑϑεηῖ. Α8 οχίοσιαδὶ, ἱΐ 8 δ ποὺ 
οι Ὀοἀϊοὰ ἴῃ (6 νἱ81 0]6 ΟΠ τοὺ οὗ ΟἾτῖβς, 
δῃά, 80 ἌΓ, 18 ργοβοηΐ δηά Ῥγοζγϑϑῖνα, ΟΣ 
1 ἴδ ἴο Ὀ6 ρΡογίοοϊοα δὶ [ῃ9 δάνθηϊ οὔ (ἰθ 
Μεβϑίδῃ. οσηοίξηιοδ, Βούονοσ, ἰπ6 ὃχ- 
ῬΓΘβδίου δα Ὀγαοοβ ὈΟΪῺ [86 ἰηΐοτπαὶ δηὰ 
ΘΧίοΓηἃ] Β6Ώ86, ΓΟίοττ ηρ Δ}1κὸ ἴο [ἢ 6 οοτι- 
ταθησοθῃηΐ οὗ (μἷ5 Κίησάοτῃ ἴπ {Π||8 ψοΥ]ά, 
δηὰ ἰΐ8 σοι] οι ἴῃ (86 ψουῦ]ὰ ἴο σοῦλο. 
Ηδποθ ἰῃ Ν. Τ. ἴν 18 οιαρί ογθά, Ϊ, ἴῃ ἐλδ 
7ειυϊοῖ, ἰδηι 86η86, Νίαϊι. χνὶϊ!. 1. χχ. 
21]. 1.υ. χνιὶ. 20. χὶχ. 11. Αοἰϑὶ. θ.---11. 
ἴη δὲ Ἡὐυαηπροῖοσαϊ ξοη86, 88 ται Δηπουπορὰ 
ΌΥ 79268ὺ8 ΟἸτίδὶ δπὰ 186 Α βρένῴω Μαῖιι. 
ἵν, 17, 28. 1χ. 85. χ. 7, οἱ αἱ. οὗ. ἴῃ ἐδ 
ἐπίετπαϊί απὰ ϑρίγίωμαϊ 8ϑεη36, Βοτα. χὶν. 17. 
Μαῖι. νἱ. 388. ΜΙ. χ. 1δ. ἴμυ. χνὶϊ. 21. 
χυῆ!. 17. Φοδη ἰ1]. 8, δ. ἴπ τπ6 οχίοτμαὶ 
86η80, Μαίι. νἱ. 10. χὶ!. 28. χὶϊὶ. 24, 8], 
88, 41. 47. χνὶ. 28. ΜΙκ. ἵν. 80. χὶ. 10. υ. 
ΧΙ. 18, 20, ὦ οὗ. [Ιῃ τὲ νίεν, ἰ0 ἀδηοίοδβ 
Εδρθο. ἐΐα ὀὲξ85 ΟΥ δδαυεη, ἴο Ὁ6 Θη͵ογεοά ἴῃ 
ἴπ6 Πθάδοιμοῦ β Κἰηράοιιμ, δαιῖν. ἴο δέογπαί 
ἰγὲ, Μαῖι. τατον Χχν, 84. Τίνυδ ἰΐ ἰ5 
δϑ ἃ ζΌΠΘΓ. ὁ ργέυδορσον 80 
οὗ ἼΩΝ ΒοΔΥΘΏΪΥ Κιηράοιῃ, ὑοι με διὰ 



ΒΑΣ 

δετεαῖτον, ΝΜδιες. ν. 8, 10, 20. νῇ, 21. χυ]. 
ἃ. ΟἹ]. 1. 18. 1 ΤῊ. 11. 12. 
Βασίλειος, ου, ὁ, ἡ, δα]. (βασιλεὺς,) 

γεραί, τογψαῖ, ποῖ ἀπέγεχιοπε ἴῃ [Π6 Ο]488. 
ΤΙ οΥ5 ἢ βυδδιαπίνοθ, ἀοποίπρ σαὶ 
δεϊομρβ ἴο Τουα]γ. [πὰ Ν. Τ. ἱδ ὁσουτβ 
Ο]Υ ἴῃ 1 Ῥεῖ. 1]. 3, β. ἱεράτευμα. Αβ88 
βυδίδηϊνο, τὸ βασίλειον, 50. δῶμα, "ἃ 
ΤΟγΑ] ρ8]δςα,᾽ [ω. νἱ]. 25. δορί, ὅς (]458. οὔν. 
Βασιλεὺς, ἕως, ὁ, α ἀΐησ, οὔθ 0 

ἘΧογοῖθθ8 ΤΟγ8] ἀουγϊπΐοη, ὃὰΐ τὴ ἢ ΒΟ 6 
τι ο Ἰβοδίίου οὗὨἉ βεη86 δοοογάΐηρ ἴο [ῃ6 σοη- 
ἰεχί. 1 Ῥσορ. ἀπά ρϑῆϑσ. οἵ ἀέπσε ἴῃ {Π|6 
ν]άοϑέ βεῆβϑο, Μαῖίί. '. 6. Αςίβ χἱὶϊὶ. 22. νἱΐ. 
10,18. ΗδὉ. χὶ. 28, 27. Φοβη χίχ. 15. 
μι, χ, 24, δῃὰ οἷ. ἴῃ (1.88. ΑἾϑ80 βδ]ά οὗ 
{Δ εββίαλ, 45 ΚΊηρ οἵ [βγϑεὶ, Μαιί. ἰἰ. 2. 
χχὶ. ὅ. χχν. 84, 40. ἴλι. χίχ. 88. Ψοἢπὶ. 
0. χί!, 18, 1δ, οἴ 4}, 4180 ἴθ ϑερὶ. ϑϑαϊὰ 
οἵ σοά, Μαῖϊ. ν. 85, πόλις τοῦ μεγάλον 

σιλέως, “186 ΚΊηρ βυρηοτιθ.᾽ Ομ. 
Τὴ. νἱ. 156, απάὰ Βεν. χνὶϊ. 34, “" Κίη 

οὔ ήηρβ, δηὰ Τιοτὰ οὗἉ Ἰογάε, 1. 6. ΚΊης Δῃ 
ϑονετγεῖστι ΒΌργειω 8. 8366 αἷβο 1] Τία. ἱ. 17. 
Βεν. χυ. 8.---11. ἴῃ 8 τθοσο οχίθη θᾶ, δπὰ 
ΠΟΙΒΘΑΌΘΏΪΙΥ ἸΟΥΘΙ, δ860η86, υἱδογον ΟΥ 
Ῥνίηοο, 45 βαϊά οὗἩἉ Ἡ ἐγοά δηὰ [ιἷβ δι οθ88018 - 

ἱπ06 ΟΥ̓ οὐϊοζίαϊη, 48. Ατοίδϑ, κίηρ οὗ 
Διθὰ Ροΐσα, 2 Οὐογ. χὶ. 32. 4180 ψῆϑῃ 
)οϊποά νὰ ἡγεμόνες, Μαῖϊ. χ. 18. ΜΚ. 
ΧΙ. 3, 1,. χχί. [9 Αοίβ ἱν, 26. Οἴϑπου. 
ΤΡᾳὶ, ἢ. 18,17. 1 Τί. 11. 2, Μαεῖ, χνὶὶ. 25. 
ΧΥῇ!. 23. Αςἰ5 'χ. 16. ον. ἰχ. ἢ], δ ΟἸ 888. 
Βασιλεύω, ἔ. εύσω, (βασιλεὺς,) ἐο 

γωΐδ α8 α ζέπσ, ᾿πίτϑηβ. 1. σϑῆοσ. δηὰ [0]]. 
Ὦγ ἐπὶ πὶ ροηΐθ. οὗὨἨἁ σουῃίγυ, ΟΥ̓ δρουβ. οὗ 

7 ἴο γεϊση οὔεν, Μαϊῖ, 11. 22. Τια. χῖχ. 
4 27. 1 Τίμι. νἱ. 15, ὁ βασιλεύων. ϑ8ορί. 

διὰ (1.886. ϑίαϊά οἵ 2 ,]6οϑϑἰαΐ, 1.α. 1, 38. 
Ἰ ον. χν. 25. Εου. χὶ. 15.---"]. ἘῸ δηά 
ῬΙΌΡ. ἐο γεῖση, ἱ. 6. ὁ ἴο ῬΟΒβ8688 δῃὰ δχϑῖ- 
δ ΔΝ δέ ν :᾿ β8]ὰ οἵ ΟΡ, Βον. χὶ. 17. 
χίχ, 6, ϑερί. ; οΥ σιν. οὗ Οὐγιθέϊαηϑ, 
ὙΠΟ ὅτ ἐο γεῖσηε πιὰ ΟἸγδὶ ἰῃ Πδανθῃ, 
Ἶ,.6. “ἴο μαγίακϑ ἴῃ ΓΠ6 ΒΟΠΟῸΓ δπά ἐδ οὶ! 
οὗ [6 Μοδββίδ]ν 5 κίπράοπι,᾽ Βομ. ν. 17. 
Βον. γν. 10. χχ. 4,6. χχίϊ. ὅ, ΟΥ ὉΠ ΡΠ, 
ἴο ΘΕΟΥ͂ [8 ῬγοΟΒρουΥ οὗἉ Κίηρ,᾽ ΟΣ. 

ἶν. 8. Ἰζοις ; ἜΠΗ. Ε ΟΝ ἷ. ΤᾺ 8, “νἷνο 
εἴ χόρτο. Νοιαρ. ἔο βαυό ἀοπιϊπίοη, λοίά 

Οὔτ, 88 βαϊἃ οὗ ἀφίῃ, Βοπὶ. ν. 
4,17: οὗ 5'π δπὰ στβεθ, νυ. 2]. υἱ. 12, 
Βγμε ντημην ἡ, ὁν, 84]. (βασίλευε. 

᾿ : ΟΡ. δεοίοησίπρ ἰο α ἀΐῃῳ, 
Αοΐδ ἢ, 20, Ω δορί. ββ Οἷδῶ, 
ὕοά βϑυθϑέ. τὑῖϊὰ ἀνὴρ ἀπάοταί. οὗὨ 8 το- 
ἰποῦ οὗ ἃ σουτί, ὦ δουγέϊογ οὐ ποδίδηιαη, 
ὅοιη ἵν. 46, 49. 708. Αηἰὶ. χυὶϊ. 10, 8. 
ΡοΪ. ἐν. 76, 2.---11, ἢ. ποδίο, 1. 6. ΘΧΟΕΪ- 
ἰθπὶ, 74. 1. 8, νόμος β.ι Απὰ 80 Ἰαίεσ (888. 
Βασίλισσα, ης; ἡ, (βασιλεὺς,) Ἰαΐον 

ὅτ, ἴον βασιλὶς, α φμοοη, Μαῖι. χίϊ. 42, 
ἴμι. χὶ, 81. Αοἰθ γῆ]. 27. Εδν. χυῆὶ. 7. 
δορί. δηὰ ΟἾΔε5. 

59 ΒΑΤ 
Βάσες, εως, ἧ, (βαίνω.) 1) ἐδο βοΐ οἵ 

τοοϊκέησ ; 2) ἰῃ6 οἴἶδεοϊ {πογϑοῦ ἴῃ [6 δέερ 
ἴδκοῆ. 8) ἴ06 ραῦΐ ψβθγθο τγὸ 2ὺὸ ἴῃ 
ἰΔεῖπρ ἰῦ, ἐδδ γοοί, Αςίδβ 1]. 7. 208. Απί. 
νἱ. ὃ, ὅ, ἃ 1], 8, ἀπιὰ ΘἸβθυθοσο ἴῃ Ἰδίογ 
ΟἼθοκ ντϊΐοσβ. 

Βασκαίνω, ἴ. ανῶ, (βάσκω, ἐψαΐν. (0 
βάζω. Ῥτορ. ἃ Ἰ1ϊ. ἐο ΤΟΒΡΘΟΙΣΠΡ ΔΏΥ 
076, ἱπίταῃβ. ἀπά ὉΥ ἱτωρ]. (866 τον. χ' 
19) ἐο δἰαμάθν, ἰτᾶηβ. Ῥ]αΐῖ, Ῥοτίοὶ, 12 - 
4180, 88 Ἴἷ729 ΨΌΪ]ΡΑΓΙΥ βαν, “ἴὸ (ΔΚ ΔΗΥ͂ ΟὯΘ 
ΟΥ̓́ΕΙ,᾿ Οϑδβὲ ἃ 8061} οἡ ἢΐ8 Ἰυάρτηορηΐ, δηὰ 
τη 8] δὰ 1ϊ, 88 1 γογο, ὈΥ ἐδβοϊ δίίοη ΟΓ 
ὙΠ Βογδ ες, 614]. 1.1.1, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε - 
Τὴ ὉἈ86 ᾿λ[6 8] βθῃ8βο, οὗἁἨ ἐδβοϊ παίηρ δηὰ δ6- 
το ΐηρ, 1 ΘοουτΒ ποί ἀπέγϑα. ἴῃ (Π6 Δίου 
ατεοὶκ τίζουβ, αηὰ ἤθηοθ (86 1,διΐπ 28- 
οἷπο. ΤΉΘΓΟ ἰ8 δὴ Δ] βίοι ἴο [Π6 ηερζέον- 
πο πὰ ἔγεχαοπί σθροιἴοη οὗ ςογίδίῃ ἤοστοβ 
οὗ ἱποβηϊδίο. 830 ΜΊ]οη : “ Απὰά Ῥδοκ- 
Ὑαγὰ ηιέίογ8 οὗ ἀἰΒβθυθυηρ' ΡΟΥΤΕΙ.᾽ 

Βαστάζω, ἔ. άσω, ἵ. ἰο ΤΑΚῈ ΟΥ 11Ὲ7 
ὉΡ ; αἶδο ὉΥ 1π}0}]. ἐο ὅδαγ, σανγψ, 1) ἴο 
ἑαζδ μρ δπὰ λοίά ἴῃ ἴῃ μαπάδ8, ἰσᾶηβ. σοΒπ 
Χ. δ], ἐβάσταζον λίθους. 108. Αηί, νἱ!.1], 
ἴ, β. τὴν μάχαιραν ἀπὸ τῆς γῆν: ἰο ἑαξδ 
μΡ απ ὁπ ὕγοηι {06 σγομπά, πὰ ΟΔΙΤΥῪ 
ἔστη, Αοἰβ χχί. 8ὅ. 8.0 ἐο ἑαζδ ὦ δῃὰ ὅδαν 
ΟἹ, ἱ. 6. ἴο ἤαἸκΘ ΟΣ τϑίγουβ δυδυ, Φο ἢ Χχ. 
1δ, 308. δηὰ ῬοΪγὉ.; 4180 ἔφ. ἴο ἑαζό ὠροη 
οπϑϑοῖ ἀπὰ ὄὅεαγ, αϊι. νἱ}}. 17, β. τὰς 
νόσους.---11. ἴ᾽ἴο ΒΕΑΒ ΟΥ ΟΑΒΒΕΥῪΥ ἱἰπ ἰὴ6 
ΠδΠ 8, 88 ΔΗΥ͂ ἃγ 1010 οὗὁἩ ἀγθβ8 οὕ δισγηϊξυτζο, 
Μαίι, ἢ. 11. ΜΙ, χῖν. 18. 1.α. χχὶϊ, 10: 
ΟΥ Οἡ {86 ΒΒΟΌ]οΙΒ, 88 τὸν σταυρὸν, ἴ.α. ΄ 
Υἱὶ. 14, ὅς οὗν, αἱ. ΕἾζ. Αοἰβ ἰχ. 15, σκεῦος 
τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μὸν ἐνώπιον 
ἐθνῶν, “ ἴο ΟΔΥΤΥῪ ΤΟΥ ἀπά τηᾶῖκο Κπονη.ἤ 
Ιῃ [86 Βθ6η86 ἐο ὄθαν' τ, διιρροτί, Βοτι. Χ]). 
18, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν Πασταζεις : ἃ]80 
τηθίδρἢ. ἐο ὄθαγ τῷὸὸ ὠπᾶθν Ὧ78, ὅχο, 
Μαῖι. χχ. 12, δπὰ ζεπογ. “ἴο ὍΘΆΓ ΟΥ θῃ- 
ἄυγτο βυβογίησε, ον, 1]. 8, οὐ Ῥυπίδῃ- 
τηθηίβ, (18]. ν, 10, διὰ ϑορί. ὅΞ'ο “ἴο ὉΘΔΣ 
ΡΔΌΘΠΕγ,᾽ Βοτα. χν. 1. ὅ]. νἱ. ὦ. Βον. 
1, ὦ, δηὰ Ἰδαίου 1888. Μοίδρβ. “ἴο ὉΘΔΓ 
ὮΡ ὑδάον ψἱ {πὸ τηϊηὰ,᾽ ἐο ὑπαδγοίαμα, 
Φοἢη χυὶ. 12, πολλὰ---οὐ δύνασθε βαστά- 
ζειν ἄρτι. Αὐτίδη πὐὴ ὯΙ]. 1δ: ἐο ὅδαν' ΟΥ 
ΘΟΥΤ αδομέ, 88 δἰἰδομβθα ἴο οπϑβ ῬΘΊβοῃ, 
64]. νἱ. 17, β. στίγματα ἐν τῷ σώματι, 
ΏΘΙΘ 860 ΤΩΥ̓ ποίο. Ῥϑ. ἰχχχίχ. δ]. 1μὰ. 
χὶ. 27, κοιλία ἡ βαστάσασά σε. 1,ι. χ. 
4, μὴ βαστάζετε βαλάντιον, ΟἾ488. φο- 
ρέω, διὰ μεγῆδρβ ϑοδη χὶϊ. 6, τὰ βαλλό- 
μενα ἐβάσταζεν, οΥ Εἰ ΤῊ ]ΑΥΥ 88 “ ἔουτο᾽ ἱπ 
[μαϊ. ἴον “δυΐοτνο,, ὀηιδοζαίοεα : ἃ βϑῆβ 
ἉΓΙ θη ἔγοτα μοὶ οὗ ἰακίης οἹ᾽ ΟΥ Δ'ΑΥ, 
[οαμὰ δἱ Φοβπη χχ. 1δ. ᾿ΐορ. 1δϑτί, ἦν, ὅθ, 
Ποτο Μοπαρ. 4υοίεβ 1ωμ0}]. ἀρ. ΑὨ1]10]. 
αν. 11. β.. εἰς κλέπτας. 
Βάτος, ου, ἡ, α ἱβογη-διιδῖ, οΥ δνγαπιδῖε, 

ἴμα. νἱ. 44, χχ, 87. Αοἷβ τἱϊ. 80, 8δ. βερί. 
δηὰ Ο]488. 

56 



ΒΑΤ 
Βάτος, ον, ὃ, α δαίβ. Α 76 θ}} πιοὰ- 

Βυτο οὗ Ἰουἱάδ, 64118] ἴο [86 Θρἢμδἷν Ὁ ἀγῪ 
ΤΩΘΘΒΌΓΘ, μι. χν]. Ὁ. [τ 18 -Ξξα ὃ οἵ 9 φ8]]οῃβ, 
τουρἢ βοπ6 τοοϑηΐ ϑϑιἐπιβίοδ οχύθηὰ ἰξ (0 

Βάτραχος, ου, ὁ, α ὕγοσ, εν. χνὶ. 
ϑορί. δηά ἤρς 

Βαττολογ ἕω, ἴ. ἥσω, ὉτοΡ. ο β8έαηι- 
4.67. ἰἤ6η ἴο "δ ΟΥ τγαΐί6.: Ὦδηοθ ἰἴη 
Ν, ὙΞ ἐο τιϑα μϑϑα 688 τυογάϑ, ΘΒρθο. ὈῪ ναΐῃ 
τορϑ ἤοπβ, ἱπίγδηβ. Μαῖι. νἱ. 7. ΟΤΩΡ 
Ἐοϊαβ, νἱ]. 14. Β:πιρ|ῖο. ἐπ Ἐρίοῖ, Ρ. ΟἿΣ, 
περὶ καθηκόντων δε β. 

18. 

᾿Βδέχυν μα, ατος, τὸ, (βδελύσσω,) 
ῬΓΟΡ. ηιὶ » απ αδοπιϊπαδίε 
αοίϊοη. Ἡρὶς ἢ [λι. χυϊ. 15, βᾶ. ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ, ΟΡΡ. ἴο τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψη- 
λόν. ὅο δορί. ἴῃ Ῥγον. χὶ. 1. Ῥϑυϊ. χχίν. 
4. οἵ 8].--ἼΠ ρος. βαϊά οὗ ναὶ νγὰ8 πῆ- 
εἴραπ ἴα (9 σον βῃ δοσθρίδιίίοῃ, εβρ. ἑάοΐ- 
τοογϑλῖρ; Βθποο ἑαάοίαίγν ἀπὰ 118 σοπείαπί 
σοπεοτηἑίδηϊ, ᾿ϑενορμόξῥοω πιογαῖθ. Απά 
88 ἸἀΟἸΔΙΓΥ 88 ὁη6 οὗἁ {Π6 1ου]6ϑὺ 8ἴη9, [89 
ἸΘΤΙῚ 88 υϑοὰ (ὁ ἀδηοίθ απ στοδί β'ῃ, 88 
ον. χνὶϊ. 4, δ. χχὶ. 27, δῃὰ οἵι. ἴῃ ϑορῖ. 
Οὐ τπ6 βδπὶθ ῥτϊποῖρ]ο .Ω ταν Ἔσρἰ δα 
86 ρῆγαβο τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, 
Μαῖΐ, χχὶν. 15, ἰακθὴ ἔγτοτα Όδη. ἰχ. 27, 
ὙΠΟἢ ἀθποῦθϑ ρσορ. απ αδοπιΐπαΐίοη σαιιϑίτιρ 

»8ηἀ ἴΒ Δρρ]1ο Ὁγ ΟἸτῖβῦ (ο τιμαὶ 
ττα8 ἴο (ΔΚ Ρίδοθ δ τ86 ἀσβίγυοίίοη οὗ 
“ογυβαίθιη ΌΥ [86 ΒοιΆδη8, 
χχί. 20, δῃηὰ βθὸ ..058. Απί. χ. 1ἱ, 7,) δῃὰ ἴβ 
ἴῃ: ἰὸ δ0 τοΐοιγοὰ ὑο 1ῃ ΡΟ ]υΐίοι οὔ [Π6 
ΡΟΝ ὉΥ βοιηρ ἃρ ἰάο]8. Οοιαρ. 2 ΤῊ. 

Θ Ῥἤνγα80 ΟὐΟυΓΒ 4180 δὶ 1 Μαοο. 
᾿ δὲ ̓ ς ἴϊ τοίδσϑ ἴο 18Π6 1 Ρο]υ οι 
οἵ 1ἢ6 Τοαρ]ο Ὁ Απεοομυθ Ερίρμδηεβ, 
τ δοῦ ἋΡ ἴῃ ἰΐ [86 δἰδίαοθ οὗ [μ6 ΟἸγτωρίδῃ 

ΟΥ̓́Θ. 
Βδελυκτὸς, ἡ, ὁν, δὰ). (βδελύσσω,) 

αδοπιϊπαδῖε, ἀεἰοοίαδίο, Τὶϊ. ἱ. 16, ἅς ϑερί. 

Βέελυσον τ᾿ Ἢ ἰβόξωι Ρδάο,} ῥτορ. 
ἕο ὀηιξ ἃ Ξἰδηεοὴ ἢ. Όγ τηδίοῃ. ἕο οανιϑα 
αἀδπσμβί, 80 Ἐχυά, ν. 2], ἐἐβύξλυξατε τὴν 
ὀσμὴν ἡμῶν, " γθ μεν οδυδοά βι : 
86 ἴοϊξ δἱ υ5.᾽ Απά 8εο ὕϑθηῃ. χχχὶν. 
Βανθτηδάθ τλο ἴο βιῖηκ υἷι. δορί. ἡ τς 
με πεποιήκατε. ΜΙ. πο γϑάμα, τὸ 
ΔΒ. ο 7δοἷ αἱ, ἐμγῊ αἴας 
εοὐῃᾳ ἵἴησ, 88 ἴτοτω ἃ ναὰ ΒΠ16] ΠΝ 
ΤὌρΡἈ.. Ρ]υί, 00, σὲ, δεὰ τοῦτ: εὐθὺς ἐβδε- 
λύττετο. 80 Βοιι. ἴΙ βδελυσσό- 
μενος τὰ εἴδωλα, ἐν ἃ ῬΤΟΘΔΟΙΥ 186 
Β6η86 ἰδ {Π6ΙΘ “0 ἀθοΐαγθ ἃ ἰὨϊηρ ἀοἰοεῦ- 
4Ὁ]6.᾽ 88 ψου]ὰ ἃρ ἔτοτα {86 ψογάβ ὁ 
λέγων μὴ μοιχεύειν. Τθ . ΟΟΟΌΪΒ 
ἴῃ δορί. δά Βον. χχί. 8, ἐβδελνγμένοις, 
᾿ ἀδιοθίαῦο, Ρο]]υϊοά ὙὐτὮ οὐτηεβι᾽ 

Βέβαιος, αἰία, ον, 54). (βέβαα, νετῖ. 
ἡνῷ ̓  ἤν, βαίνω,) ρτῸΡ. ἐς οὐἔγπι ; δὴ 

δέογαβέ, δωγο, 88. βαϊὰ οὗ Ρέβοθ, ποοὰ 
ἴογίαπο, σοραϊϑιίοη, ἔα ἢ, ἔπ Θῃἀδ}ιῖρ, ὅζο. 

60 

“πὰ υπιαΐϊοη, Ἰΐϊ. πι 

πο, ταῦθ. Μαῖϊ. χὶϊ ὅ. 

ΒΗΡ 

, 2 σον. ἰ. 7. εν. 
τ. ἵν. 16; οὗ τῃ6 

Ιῃ Ν. Τ. βαϊὰ οἵ ἢο 
γι. 19: οΥὨἉἁ Ρτοτηΐβο, 
Μοραὶς αν, Ηϑῦ. 1. 2; οἵδ Ἄοονθῃδῃϊῖ, ἰχ. 
17: οὗ οοηἤάθηοθ, τ. 6. 
Βεβαιόω, ἔ. ὦώσω, ἐξ ντηα τ Στὸ 

8.76, Οβϑιεγ6, ΘΟΉΡΓΤΙ, 88 βαϊα ὀδὴ 
80η8, ἱ Οογ. ;. 8. 2 ὅσον. 1. δι 9}. ἢ. ΕἼ. 
ΞΡ. τος 9. 2) οὗἉ {πΐῃ πὰς Ἔρρ 
γαΐγ, ατρθηίθ, ΡτοΟΙβ8, ὅζο. ἐμὸν 
ΚΎΩΣ ΜΕι 8. οΥ, ἷ. 6. ΗΘ. 1. ὃ. 
Φοβοριι. δηὰ ΟἾ488. 
Βεβαίωσις, εως, ἡ, (βεβαιόω, πρῇ 

ἢ βωγο, ῬὨΏ]. 1. 7. Ἡ Ν 
υἱ. 16. Τῆυς. ἷν. 87. 

Βέβηλος, ου, ὁ, ἡ, αὐ). (βηλὸς, ἔτ. 
βαίνω, οἵ ταῖδοῦ βηλὸς, ἔν, βέβηλος, οοτ. 
βέβαλος, ἔτ, βέβαα,) 1. ῥτορ. 58εἰὰ οὗ 
Ὀΐδεοθ, “γῆ ἰ8 “εν ἼΡοπ Ὁ ν᾽ αο- 
οοϑδέδία ἰο αἰΐ, ϑορῖι. (Εά. 6ο]. 10; ἤδῃςα, 
τηδῖ. ΘΟΡΆΠΟΗ ΟΥ̓ Ῥροίαπε, ΟρΡ. ἰο μΟ]γ, 
Τυς, ἷν. 97, οἱ Βερὶ. ἤξηορο βαϊὰ ἴῃ 1 ΤΊ. 
ἐν. 7. νἱ. 20. 2 ΤΊτα. ἢ. 16, οἵ ἀϊδρυῖεθ, τὴ 
λοῖψ. τ οὗ ἀμὸν ῬΡν ἀπε, Ὁ ΘΈΣΙΣ 
Τίη. ἱ. 9. ΕΣ. 
8 Μδος. 1]. 14 

Βεβηλόω. ἔ. ὦώσω, (βέβηλος,) ἐο »γο- 
Αςἰδ χχίν δ. 

ϑαρί. δηὰ Ἰδίθν (888. 
Βεελζε ΒΌΟ ὃ, Ἰπάοο]. Βοοϊχοδωϊ, ἐδλδ 
ἰηιοῦ Οὗ ἰδ ουὶ απσοῖβ, ἐη. ἴο ϑαίδῃ, Μαῖι. 

ΚΠ 25, ΧΙ, 24, 27. “ΚΝ. ἢ 22. ἴμι. χὶ. 1, 
ΤΡ 1..[18, 19. ω 

Βελέαλ, οΓ -αρ, ἔτ. Ηεοῦ. Βεϊϊαϊ, τυἱοῖ- 
Θἄμο89, ἀβεὰ δ δὴ ΔΡΡοΙἸδῖνο οὗ ᾿Βαίδη, 
2 Οον. τἱ. 1δ, 
Βελόνη, ηἡς, ἡ, ῬτῸρ. ἐδ6 ροϊπέ οὶ απ 

αγγοιῦ, οὐ ἀατγέ, νυΐ ἀὐρα διὰ ἴῃ Ν. π α 
περαΐθ᾽ 7,ὰ. ΧΥΪ. 20, ἴῃ βοὸ ΜΝΝ, ἴοσς 
ἴΠ6 τοχίυδ] ῥαφίς. 

Βέλος, εος, τὸ, ( ἐΡύλαὶ ἤν. βάλλω, 
11, δῃὰ ρτὸ ᾿ ἸΟΝ κυ νον 
νονῚ) ΣΝ ΝΟ  Ἂ ἢ 1Π6 Παηά, ἐν Ἵν 8 ποῦ 6..8τ. 
α ἀατγί, αγγοῖυ, ΟΥ λωσοῖϊα; ἢ. νἱ. 
10, τοῖς βέλεσι πεπυρωμ νοις. ἸὯΡ. 
ΑΡΟ]]. Β|Ὁ]. ἰϊ. 4, πνρφόρα βέλη. 

Βελτίέων, ονος, οοτηραῖ. οὗ ἀγαθός. 
Το πϑυῖϊ. οοο. ἴῃ δῇ νὐτο εἰ 8686, 2 
Τίπι. ἰ. 18, β. γινώσκεις. 
Βῆμα, ατος, τὸ, (βέβημαι, ἔτ. βαίνω.) 

ἃ δίορ, 1ὴ α Ῥαοό, οΥ ϑίθρ, οὔ ἴδ ἔοοΐῖ, Αςῖἴδ᾽ 
νἹ!. ὅ, οὐδὲ β. ποδὸς, “ ποῖ ἃ ἔοοι-Ὀγοδάιἢ,ἦ 
Ὁραΐ. ἢ. δ, δὰ Οἶδε. . 2) ὉΥ ἱπηρ]. απ 
οἰουαΐρα ρίαοο, ἴο ΜὨϊΟὮ {δοτο 18 δβοθηὶ ΌΥ 
βύθρϑ 88 ἃ ρυΪρὶῦ [ῸΤ ἃ βρθδῖζοῖ, οὐ δὴ 6]6- 
ναϊοὰ βοαΐ, 1 8 ἰὔσομο, οὐ ΜὨϊοῖ Κη 
ΟΥ̓ ΒΆΡΓΘΠΊΘ ταθρ,βίγαῖθϑ βαῖ, Αςἴϑβ χὶϊ. 2], 
καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος. 80 7οβορὶ. 
Αηὶ. νἱϊ. 1δ, 9, στὰς ἐφ᾽ ὑψηλοτάτου 
βήματος : τλοῦθ ὑβυ8}}γ, Βονουθσ, οὗ πὰ 
βεδὶ ἔον Ἰυάρτηθηϊ οὗ 8 τηδρ᾽δίΓαϊθ ΟΣ νιν 

πὰ Μαῖϊ. χχνὶὶ. 19, Φόδη χίχ. 18, οἱ 
ΟἸΙ88ε. 
Βήρνλλον, ου, ὁ, ἡ, δογυἱ ; ἃ ὑτϑεΐου 



ΒΙΑ 

ϑερῖ. ἀπὰ «708. 
Βέα, ας, ἡ, ῬγῸΡ. ϑέγεπσίἑ 97 δοάψ; αὶ 
ἼΟΓ. ἴβεγθ ἴβ ἱπρ] 16 8ῃ υπ] υϑὲ ἀπὰ νῖο- 

δὩξ Θχϑγοῖβα οὗ ἰξ, 1. 6. )2ῦγοο, υἱ , Ποτὴ- 
υἱδίοη, ὅτε. Αςίβ ν. 26. χχὶ. 85. χχὶν. 
.- ΧΧΥΙ͂]. 4]. ϑερῖ., 9308., ἀπ Ο]α89. 
Βιάζω, ἴ. άσω, (βία,) ἐο σοπιροὶ, οΥ 

ΒίΓΟΏΡΙΥ ἀγῶο, Ηομ. Οἀ. χὶϊ. 297. Τῃ Ν, 
Τ. οἷν βιάζομαι 45 ἀερ. πιϊά. ἐο μ56 γΌγοο, 

")ογοθα, ἐο 5 Ὲ 
Ι. τοϊά. ἐὸ 7ῦγοο ομθβοῖζς γἼῶγοσ 

Ὁπεῖβ τοαᾶῦ; ἢγ. Τιὰ. χνὶ. 16, εἰς αὐτὴν 

ἕο ἥόγοῦ, απιὰ ρᾶ388. ἕο 
υἱοίσποε. 

βιάζεται, “ ἀδ68 ΥὙἱοϊθποθ ἴο δηΐθγ ἰηίο ἰἰ, 
ῬΓΕΒ565 ὙἹΟ  ΘΠΕ]Υ δηὰ Θαρ ΡΥ ἰπίο ἰϊ. 5.0 
ἐπῦΡ: ῬΒ1]ο, Ρ' 618, εἰς τὰ ἐντὸς βιάζεται. 
δας. νἱῖ. 69, β. ἐς τὸ ἔξω βιάσασθαι, 

ἃπὰ ἢρ. Χοη. Ογγ. 1. 8, 09, β. εἰς τὴν 
ἀρχήν.---Ἴ1. ρΡα58. δηὰ ἢρ. Μαῖι. χὶ. 12, ἡ 

σιλεία “τῶν οὐρανῶν βιάζεται, " 5υ[8γ8 
ἴοτος.᾽ 1. 6. “18. ΘΆΡΘΥΪΥ δουρὶ ἀπά ΤΌτο Ὁ] 
βυδίο με αδἱ,᾽ υἱὐ οὐ ἐπιροίμ τ μδν δι 
βιαίως κρατεῖται. Ῥτορ. ΤΙπο. ]. 77, ἀδι- 
κούμενοι οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον ὀργίζον- 
ται ἢ βιαζόμενοι. Χροη. Ἠϊβί. ν. Ὁ, 28, 
πόλεις τὰς βεβιασμένας. 

Βίαιος, ία, ον, 84]. (βία.) υἱοϊοηξ, υό- 
λεπιοπί, βα]α οἵ ἃ πὶηᾶ, Αςίϑ ἰϊ. 2. Αῃηὰ 80 
Εχοά, χὶν. 21, ἐν ἀνέμῳ β. Αττίαη, ΕἸ. 
Α. ἢ, θ8, ἐπιγίνεται πνεῦμα βίαιον. 
ῬΒῆο, βίαια πνεύματα. 
Βιαστὴς, οὔ, ὁ, (βία,) ῥτορ. οπθ τυῆο 

865 Οἱ ἷπ οἰἴδοπρ 8 ρΡΌΓΡΟΒΟ ; ἢρ. 
οὁη6 τοῆο γοτοὶδίψ ργθββθ8 γοσιυαγά, τἰὈτουν 
ψομοιαθηΐ ἀδβῖσο οὗ ΔΠΥ ἐΠΡΡ Δ Πα ῬΌΓΒΙΙ6Β 
τ φαροῦὶγ. Νοῖ ἰουπὰ ἴῃ ΟἾδβ8. (ῆο ἀ56 
βίαιος,) Ὀὰπϊ οςο. ἴῃ Ρ.11ο, Ρ. 814 : 4180, ἴῃ 
ἃ ἢ. 5ΕΏ86, 88 δΔρρ]εἀ ἰο ἴπε μοδάβίγοηρ 
Ρϑβϑοῃβ, Μαῖίϊ. χὶ. 12. 

Βιβλαρίδιον, ου, τὸ, (ἀϊτ. ἔτ. βί- 
βλος,) α δηιαϊί γοΐδ οὐ ϑογοίϊ, α {ϊξϊ6 δοοξ, 
Βεν. χ. 2, 8, 9.10, Ῥο]]υχ Οη. νἱϊ. 110. 
Βιβλίον, ου, τὸ, (ἀϊτι. ἴῃ ἔοττη, δι 

ποῖ ἴῃ ἴογοο, οὗ βίβλος.) α γοϊΐ οὐ 5ογοίϊ, 
8δθο ἢ Ὀεϊηρ [86 ἔοτπι οὗ [ἢ 6 ὈΟΟΪΚ8 οὗὨ δῃι]- 
αἰΐγ, ἴχα. ἱν, 17, 20. Φοη χχ. 80. χχί. 

25. οὐ βξρθ αἱ. βϑϑαϊὰ οὗ Ἰοϊίογβ, ψῃὶο ἢ 
ὍΕΓΟ 4180 γοϊοά τ, ον. 1. 11. 2 Τίμ,. ἱν. 
18. 2 ὅδηι. χὶ. 14: οὐ οἴμοι υτιξίθη ἀοου- 
Τηθηΐβ, 6. στ. ἃ 968} Ὁ} οὗ ἀΐνοτγοο, 
Μαῖι. χῖχ. 7, ΜΚ. χ. 4. 
Βίβλος, ον, ἡ, Ῥτορ. [86 ἵπποὺ τἱ πᾶ, οσ 

θαγΚ, δηὰ ραῦΐ οὗ [Π6 βίδ!]ς οὗ η6 Εργριίίδῃ 
ΡΆργτιϑ, οὗ ἢ] οἢ [Π 6 ρᾶροῖ οὗ [Π6 δηοϊθηῖβ 
γγα5 τηδάο, Ηάοῖ. 1]. 88, Ζ2οβϑρῇ. Απξ, 1]. 
10, 2, θυΐ ρξῃεσ. δπά ἴῃ Ν. Τ΄. ἃ τὸ]] οὐ 
γΟ]ΌΠΩ6, ἃ δοοϊξ ἴῃ [μ6 ἀποίθηϊς το }}- κα 
ἕοττη, ΜΚ. χὶΐ. 26. ἴλι. 11, 4. χχ, 42. 
Ἀεὶ ,. 20, υἱῖ. 42. χίχ. 19. εἱ ϑδρι. ΑἾβο 
ΒΔ] ἃ οὗἨ ἃ σεῃθα]ορίοα! (4 Ὁ]6 ΟΥ̓ σαί] οσιιθ 
οσουρνίησ 4 το]}, Μαῖίι. 1. 1. 
8 86 ρῆγαβε ἡ βίβλος τῆς ζωῆς, 6α. ἴο 
βίβλος ζώντων, Ῥ5. Ἰχῖχ. 29, ψ“ῃεγα Θοά 
ἰδ ἢ. τεργεβεηιθὰ δ8 Βανίῃρ {ἢ} πᾶπη68 οὗ 
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γοτίδ, ορνὴ 

ΒΔΑ 
{μ6 τὴρμίδθοιβ, ὙΠῸ ἀγὸ ἴο ἱπῃουῖξ δέθγῃαὶ 
11ἴθ, Ἰμβουϊ δθα ἴῃ ἃ θοοκ, Ῥμ]]. ἱν. 8. Εν. 
ἰ, ὅ. ΧΙ, 8. χχ, 1δὅ.ἁ ΠΙβδτεης ἔτουα 
(818 18. 1π6. Ὀοοῖκ ἴῃ μοι Οοα 8 τϑρτο- 
βθιίθἃ 88 Πανίηρ ἔγοτ δἴθγη! τ τυτϊ θη 
1ῃ6 ἀδδβεϊπἼθβ οΥἱ τηθη, Ρβ, οχχχίχ. θ᾽: δηὰ 
Α͵80 {86 θοοκβ (τὰ βίβλια)Ὶ οἵ ἠαάρηχεπί, 
ἴῃ ψ]ΟὮ ἀγ6 τοοογάθα [ῃ6 δοϊϊομβ οὗ Τη6ῃ, 
Βον. χχ. 12. 

Βιβρώσκω, ἔ. βρώσω, ἰο φαΐ, ΦοΒῃ ντἱ. 
18. βρέ. δῃὰ οἰκου ᾿ 

Βίος, ου, ὃ, ἴὔγδ, 1. 11|0 ργεϑθηξ βοθῆθ 
οὗ οχίβίθεηςθ, [,ὰ..ὄ υἱἱϊ. 14. 1 Τί, ἢ. 2. 
2 Τίπι. ἰ(. 4. 1 Ῥοῖ. ἰν. 8, ϑδρί. ὅς (488. 
--ἼΙ ὉΥ πιοίοη. [86 πιεδῃβ οἵ 1166, ἰ. 6. οἵ 
Οὐδ ἰπρ' δαϑίδηδηςοθ, ΜΕ. χίϊ. 44. [μι|. νἱἢ]. 
48. χν. 12, 80. χχί. 4. ϑορί. ἀπὰ Ο]δ88. : 
ΑἾ8ο Πΐπρβ ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴο ἔχη 8ῃ ὑπαὶ βυβίθ- 
ὨδΉΟΘ, Ὠοϑδθϑϑίοη8, ργορογίψ, 1 ΖοΒη ἰϊ. 16. 
Εϊ, 17. Ηάοι, 1. 81. 1 Ὁ 
Βιόω, ἔ. ὦσω, (βίος) ὅο ἰΐυθ, ἰο Ῥα88 

ομδἣϑ ἰΐ, 1 Ῥεῖ. ἵν. 2, βιῶσαι χρόνον, "ἴο 
8 [Π6 {ἰπ|6 οὗἨ οπ6᾽8 {1{6.᾿ 

8, πολὺν χρόνον βιώσω. 

Βίωσις, εως, ἡ, (βιόω,) ἴδ, ἱ. 6. ταοάθ 
οἔἉ 1Ἰἔθ, Αοἰβ χχνὶ. 4. Ῥυο]. ἰὸ Εφο]β. διὰ 
τῆς ἐννόμου βιώσεως. 

Βιωτικὸς, ἡ, ὁν, Δα]. (βίωσις,) ρον- 
ἑαϊηΐησ ἰο ἐλῖβ ἰδ, 1μι. Χχὶ. 84, μήποτε 
βαρυνθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν μερίμναις 
β. 8ο Ὀϊοά. 8. ἰϊ. 29, περισπασθεὶς ὑπὸ 
β. χρείας. Ρο]. ᾿ν. 78, 8, χρείας β. 1 Οον. 
νἱ, ὅ, βιωτικὰ, “" τπΐπρ8 οἵ {8 1Πξο᾽ οη]γ. 
ΡΊαῖ, νῇ. 704, ἐλαφροὶ τοῖς β. 1 ΟὐοΥ. 
ΥἹ. 4, β. κριτήρια. ὅϑο ῬοΪγΌ. χἰϊ!. 1, 8, β. 
συναλλάγματα. 

Βλαβερὸς, ἀ, ὁν, κα). (βλάπτω,) ἐ- 

δο Φοῦ χχῖχ. 

7ωγίοιβ, 1 Τί), νἱ. 9. βερῖ. δηὰ Ο]δββ. 

Βλάπτω, ἴ. Ψψω, Ῥτορ. ἐο λίπαον ἃ 
{ΠῚηρσ᾽Β Ὀοΐπρ ἀοηθ ; α͵βο, ἐο ἐηιρϑάδ ἴῃ 
ἀρθηῦ ἴον (86 δοιίίοη, ἤομμ. Οὐ, χὶϊ!. 22 - 
δῦ βΘΠΘΓ. ἐο ἤμγέ οὐ ἐπγωγο, ΜῈ. χνὶ. 18. 
μα. τν. 85, ἀπὰ Ο(]688. 

Βλαστάνω, ἴ. ήσω, (βλάστος, ἃ 
βεττη,) 0 σογηιίπαΐο, ἐο με γογέ,, ἸῃΊΎΔΗΒ. 
δΔηἀ ἔγαμβ. ἴ. Ἰῃίγϑηϑ. ἕο 8ἤοοΐ οὐ ϑργομὲ 

Ὁ “0 ἃ8 ἃ μἰαηί, Μαιῦ. ΧΙ. 26. 
ΜΚ. ἱν. 27. Ηρυ. χ. 4. ϑορῖ. δῃὰ ΟἾ888. 
--11 τᾶπ8. ἐο σαῖιβ6 ἴο ϑρτῖπο τ, ἰο Ῥγο- 
ἄμδο, ΟΥ γίοϊα, 88 βαϊὰ οἵ 1ῃ6 φανῆ, 28. νυ. 
18. ἄδθη. 1. 11. Νυαι. χυῇ. 8. Αροον. 
ῬὮ1]ο, δὴοὰ 2 β.οἢ. 

Βλασφημέω, ἢ. ήσω, (βλάσφημος,) 
ΡΙῸΡ. δηὰ ρθιθῦ. βαϊά Ὀοίἢ οὗ τηϑη δηά 
{πΐηρβ, ἐο ϑρθαΐ ουΐΐ ΟἿ δβρδο. τεβρβοίϊῃ 
[86 ον, ΟΥ ἴο Βρθὰῖκ πῆδὲ 8. οἵ ονὶ 
ομηθη. ἴῃ Ν, Τὶ βα]ὰ 1. ΘΕΝΕΒ. οὗὨ δοιὰ 
ῬΟΓΒΟῚΒ δηἀ {Π]ηρδ, ἐο ϑρεαΐ; ουἱϊ οὗ, δἰαπον, 

Ἐδι δ ϊκαῦϊα | ἀρ ρία)π6, ΟἸΟΥ 8050]. ἃ8 Αοἱβ χὶϊ. 45. 
ΧΥ]. 6.1 Τίαι. 1. 20, 1 Ῥεῖ. ἵν. 4. Αροογ. 
δηὰ Ο]4585. οὐ ψὶτἢ δος. οὗὨ ῬοΊΒοη ΟΣ ἐδίπε; 
ἴχϑῃ8, Αςίβ χῖχ. 87, ΤΌ, ἢ]. 2, 44. 1ϊ. 7. 
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2 Ῥεῖ, 1. 10. Δυά. 8, 10: ρ888. Βοιι. ἴἰϊ. 
8. χὶν. 16. 1 ὍΟον. ἵν. 18. χ. 80. 2 Ροι. 
Ἰ]. 2, ϑορῖ. δῃὰ Ο]488.---Ἴ1. ΒΡΕΟ. 88 8δϊ]ὰ οὗ 
αοἀ δπὰ (Π6 Ηοὶγν ϑρὶτίῖ, οὐ οὗ Ὠϊνὶηθ 
τῆΐϊηρθ τονθα]οά {Πογθῦυ, ἐὸ γευΐίο, 8οὲ αἱ 
ποσί, [ο}]. Εἰ Γ ὈΥ δοουϑ. οπι. ἰΐ. 24. 
Τίνι. 11. δ. 1 Ῥεῖ, ἰν. 14. Εδν. χὶϊ. 6. χνὶ. 
9; οὗ ἃ Βοαΐμϑη ρσοά, ΑοἰΒ χῖχ. 57. Ξ'ϑρί. : 
ΟΣ ὮΥ εἰς Ὑὑἱἰ1ἢ δος. ΜΕκ. 1.29, 1.0. χί!. 10. 
Αροοτ., 708.. αηὰ (1458. Α580]. αι, ἰχ. 8. 
χχυΐ. 65. Φοβη χ. 86. 
Βλασφημία, ας, ἡ, (βλάσφημος,) 

ουϊϊ . ΤΟ ΘΈΝΕΒ. 885 βαϊὰ οὗ πηϑῃ, 
δηα βοτηθίη68 οὗ [Ὠΐηρβ, δίαπάδν. γευϊέηρ, 
Μαῖι. χὶϊ. 81, χν. 19. ΜΚ. 111. 28. υἱἱ. 22, 
Ἐρῇ. ἱν. 81]. Ο0]. 11}. 8. 1 Τίπι. νἱ. 4. Βν. 
ἱϊ. 9. βορῖ., Φόοβθρῇ., δηὰ Ἰδίθν 6 ]488.--- "1. 
ΒΡΈΟ. βαϊὰ οὗ αοἀ Δηὰ [8 ϑρί γῖϊ, οὐ οὗ ἀϊνί 6 
{ἶηρβ, γουϊίϊησ, οὐ αἱ Ἰοαϑὶ ἐγγευογόηποῦ δηὰ 
σοπέμηιεῖψ, Τὰ. ν. 2]. Φοῇη χ. 88. Εον. 
ΧΙ. δ. 6. 
Βλάσφημος, ου, ὃ, ἡ, (βλάπτω, 

φήμη.) . 88 ΑΙ}. διαβρλοηιοι, οἵ νοτά8 
ὈΠΙΘΓΘ ᾿ ἀραίπδὶ αοἀ αηὰ ἀϊνίηθ {πΐηρΒ, 
Αοίβ νἱ. 11, 18. οὐ, 2) δραϊηβί τηδῃη, 
δἰαναογοιιϑ, ΟΥ Ά οοπέμπιοίίοιβ, 2 Ῥεῖ. 1ὶ. 1], 
δηά Ἰδαῖον αὐ. τὶ Γ8.---11. 88 Βῦβδτ. ἃ 
ὀίαϑρλοηιον, 1) ἴῃ τοβρϑοὶ οὗ αοά, 1] Τίηι. 
Ϊ. 18. ὙΠ δά. 1, 6. οἷυθ. 11. 16. 2 
ἃ8 ἀβ τηθῃ, ἃ δίαμαθγοῦ., οὐ γουϊζον, ὦ 
Τίτ. 11. 2. 2 Μδος. χ. 86. 
Βλέμμα, ατος, τὸ, (βλέπω.) ῬτῸΡ. 

δηἀ ρΈπογ. βοηιοίλέπα 866η ; αἶβο [Π6 ἀϑροσί 
οὐ δισὴξ οἵ ΔΩΥ͂ ροΙδοῦ ΟΥ {πΐησ. 8.0 
Πρειηοβίῃ. τῷ σχήματι, τῷ βλέμματι, 
τῇ φωνῇ. 8.0 2 ΡἈοὶϊ. 1]. 8, βλέμματι καὶ 
ἀκοῇ, " δῖ Β'ρ}ιῖ ἀπὰ σϑρουῦῖ, 1. 6. δ δ ῃθ 
βᾶνν δη Πεαγὰ οὗἁὨ {μοὶγ οοηάαοῖ. 

Βλέπω, ἴ. ψω, Ῥτορ. ἕο }ο88658 απα (86 
ἐδ γασιίῳ ον εἰρἠξ, οὐ ἐο ἰοοΐ αέ, Ἰπίγαμβ. ἀπὰ 
ἴγϑηϑ. Ϊ. ἐο 866, σΘΏΘΥ. Ἰ. 6. ἴο 6 840]6 ἴο 566, 
ἐοδλαῦο ἐλ “ασυῳ οὗ εἰσλέ, δά, 85 βαϊά οὔ 6 
Πα, ἐο γϑοοΌΘΥ' δἰσῆξ, ᾿ἰπίγαηϑ. Μαις, χὶϊ. 
22, ὥστε τὸν τυφλὸν βλέπειν. Αοἱδ ἰχ. 
9, μὴ βλέπων, ὀἰτμώ, Βδν. 11}. 18, 1χ, 20. 
δορί. δηά Ο]188. δο τὸ βλέπειν 88 ἃ 
βιιῦδί. δίσἦξ, 1π6 Δο Ὑ οὗὨἨ δβοοίηρ, ἴζὰ. 
νἱῖ. 2] , ἢρ. 7ο]νη ἰχ. 89, 4], οὗ τηδπῖδὶ δηὰ 
Βρ᾽ εἱζι 4] ἀϊβοθυτιπηθηΐς, 2) 8ρ66. 'ἰπ [Π6 8686 
ἐδρίοεουθ, ἰ0 αἰἰθοθγΉ, , 8η8. Μαῖί. 

νἱ . ὃ, δῃᾷ οἷϊ. 4]. ϑερί. ἀπὰ Ο]688. [ηύγδπδ. 
Ὧ8. δὺ80}]. Μδίί. νἱ. 4, 6, 18. ΒΥ ἱπιρ]. ἕο 
λαυϑ ὀθζοτε ἐδ ἐγό8, βαϊὰ οὗἨ τι μδῖ 18 ργθϑθηΐῖ, 
Ἐοπι. υἱῖϊ. 24, ἐλπὶς βλεπομένη οὐκ 
ἔστιν ἐλπίς" ὃ βλέπει τις, τί καὶ 
ἐλπίζει; 8ὅο τὰ βλεπόμενα πὰ τὰ 
μὴ βλεπ. 2. ον. ἱν. 18. Ηδ}. χὶ.1, 8,7. 
8) τιοίδρἢ. “ἴο ρογοεῖνο τὶ [86 ταϊπα," 
βηπά, οὐδόνυο, οιη. νἱϊ. 28, βλέπω ἕτερον 
νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου. Ηϑοῦ. χ. 25. οἱ 
8]. Φοβορῃ. Απὶ. νἱ. 10, 2..--11. ἐο ἰοοΐ, 
ἷ. 6. α οὐ ὠρολ!, δολοία, ἴταιδ. ἀπὰ ᾿πίγαηϑ. 
1) ῬΓῸΡ. δ βαϊὰ οἰ ον οὗ ρούϑοπϑβ, δἰ {6 Γ 
[01]. ὉΥ δες. αι, νυ. 28, πᾶς ὁ βλέπων 
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γυναῖκα, δηὰ χυῖϊ!. 10. Βον. ν. ὃ, 4. δορί. 
πὰ Ἰαἴον ΟἼ]188.: οὐ ὉΥ εἰς Ψ10} δος. Αςῖβ 
1), 4. Φοδη χὶῖ]. 22, βερί. ἀπά Ο]458. Α.]5ο 
οὗ »ίαξοϑβ, ἴο Ἰοοῖκ ἰοναγάβ, ὧ6 δζμαίε, Αοἵδ 
Χχνυὶϊ. 19, λιμένα τῆς Κρήτης Ῥλποῖσα 
κατὰ Λίβα. ϑερί. δηὰ ΟἸ188. 2) ταοίδρΒ. 
ἰο ἀϊγοοῦ ἐπ ᾿η18]] οί] βἰρῃῦ ὕροη, οοηβὲ- 
ἄν, γοεοὶ ρος πιϊπα, ἴ0]1. Ὁγ ἀος. 1 Ὅονσ. 
Ϊ, 20, βλέπετε τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀῃπὰ χ. 
18. ΨΖοόβορῃ. Απὶ. τὶ. 8, 1. Οο]. ἢ. ὅ. 
ῬὨ]]. 1. 2, βλέπετε τοὺς κύνας, “ ταϊηά, 
ΚοῸρ 8ῃ δγ6 ἴο;" 1011. ὈΥ εἰς ἢ δος. 
Μαῖι. χχῖϊ. 16, οὐ βλέπεις εἰς πρόσωπον 
ἀνθρώπων, " Ὠεεᾶεοεῖ ποὶ.᾽ Ῥο]. χχχῖχ. 2. 
10: [0]]. Ὁγ τί δπὰ πῶς, ΜΙ. ἵν. 24, Τια. 
ν]]}. 18..1 Οὐον. 11). 10, Ερῃ. ν. 1δ; ὃγ ἕνα, 
1 σον. χνὶ. 10. Ο]. ἵν. 17. 2 Φοῦπι 8. 
αἱ ἃ ΌῪ ΑΥ οὗ σδυϊίοη, ἴῃ {Π0 τωροταῖίνα, 
βλέπετε, “Ἰοοῖκ ἰο ἰΐ, ἰΔΚο μϑεὰ,᾽ ΜΚ. χιϊ. 
28, οἵ 4]. 
Βλητέος, α, ον, (βάλλω.) ἃ γογα] δά). 

Τα ρ᾿ νης ναὶ ηιμϑέ οὐ οἰσὴξ ἰο δὲ 
ἔο δ οαϑέ οὐ με ομξ, Μκ. 11. 22. ἴλι. ν. 88. 

Βοάω, ἴ, ήσω, (βοὴ.) ἰο οἦν αἰοιά, 
δἠοιεῖ, σεῖ. δῃὰ δῦ8οϊ. [ω. χΥΪ]]. 88 - (0]]. 
ὉΥ τί, Αςίϑ χχὶ. 84, οὐ ὅτε, Αςἰδ χνὶϊ. 6. 
δορί. ἀπά Ο]895. δαϊὰ οίι οὗ Ἔχοϊδινα- 
τἰοη8 οὗ ]0Υ δηὰ οὗὨἉ [Θ1ΤῸΡ ΟΥ Ραΐῃ, ΟΥ ΟΥΤΩΣ 
ἴον ᾿16]Ρ ; 4130 οὗ βῃουϊ,ηρ, ὈΥ ΨΑΥ͂ οὗ δοτῃ- 
τηδηὰ, δηὰ 848 ἃ ἤογα]ὰ, Μδἷιί. 11). 8. ΜΚ. ἱ.. 
8. μι. 111. 4. Ζοδῃ 1. 28, ϑορί. δηὰ Ο]δββ. 

Βοὴ, ἧς, ἡ, (οπομμαί.) απ ομέογψ, ἔοτ 
ΨΑΣΟυϑ ξυοναι, 88 ἴος λείρ, 24. νυν. 4. 
ϑορί. δηὰ Οἶδβδ. 

Βοήθεια, ας, ἡ, (βοηθέω.) αἱά, 5πο- 
σοι, Η Ὁ. ἱν. 10, εἰς εὔκαιρον βοήθειαν, 
“οΥ Ορρογίαπθ βιισσουγ,᾿ “δι ὙΘ ΤΩΔῪ 6 
αἰάἀφοά ορροτίιηο]γ,᾽ ἴῃ {ἶτηθ οὗ ποοά. 8.0 
Χοη. Μοτα. 1ϊ. 8, 6, τῇ ἀπορίᾳ βοήθειαν 
εὑρεῖν. ἴῃ Αοἰβ Χχνυ]!. ἸΥ, υνηθείαις 
ἐχρῶντο, ὍΘ ΤΩ} ἴδο βοηθ. ὉΥ ταείοῃ. 
ἴογ 1.6 πιδαπϑ οὗὨ Π6ΙΡ ἱπ γορθβ δηἀ ἌἽμιδὶῃδ : 
Ὀυΐ τϑίδοτ, »γῸ}8 δπὰ δίαψϑ. 

Βοηθέω, ἴ. ήσω, (βοὴ, ϑέω,.) Ῥτορ. ἐο 
γπ τρ; οη ποαγίησ ἃ ογν 70 λοῖρ; ἰο αὐ- 
ὑαποῦ ἐπ αἰά οὗ ἀν οὁπ6. [ῖἢ Ν. Τ' γοπογ. 
ἕο δμοσοί., ἤδ Δ. οηο, [01]. ὉῪ ἀδι, Μαίς. 
χΥ. 25, 4]. βερθ. ϑερῖ. δπὰ Ο(]δββ. 
Βοηθὸς, οὔ, ὁ, α δοΐρεν, ἩοΌὉ. χΙϊ!, 6. 

βορί. δηὰ ΟἿ] δββ8. δ 
Βόθῦνος, ου, ὁ, α ρὲέ ἀὼσ ἴο τοςεῖνο 

ψαίον, Μαῖϊῖ, χν. 14. μι. νἱ. 359, οτο (ἢθ 
ΜΟΙ 8 υϑοὰ ἃ8 δὴ ετηδίοτη οὗὨ οδϑέγιοξίοι. 
ϑορῖ. δηά Ο]888.; 4180 α οἰϑέογη, Μαῖϊϊ, χὶϊ. 
11. Το νογὰ 18 ποῖ ἀογίνθά, δα 186 Ἰοχὶ- 
ΘΟΡΤΆΡΠΘΙΒ Β6γ, ἔτοιι βόθρος, Ὀυϊ ποι 
βοθύνω, ἰο ἀδερόπ, ἀπὰ {δι ἔτοτη ἴδ ο]ἀ 
ψογὰ βοθὺς, “ἢ: ἴο βαθύς. [ΐ ννᾺ8 ρυΐῃ. 
δῇ 86]. θυϊ αἱ ᾿ϑηρ], ὉΥ 6111ρ6. οὗ χῶρος, 
Ὀδοδτηθ ἃ βϑυῦεί. Απὰ 88 βαθύνω ςοπιςβ 
ἔγοια βαθὺς, 80 ἀοε58 βοθύνω ἴτομλ {πο οἹὰ 
βοθὺς, οἵ {86 βαηθ τῃδδηΐης ; δὰ (ἢ Ὺ 
ΘΟΏ6, ΟΩ6 ἔγοπι βάω, ἴδ οἴδον οι βόω. 
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{ἀετοίοτθ τοθδὴβ α ἀδορ δοῖὶδ οὐ »ίξ, ἴου 
8ηγ ρύΓροξα, ἐβρεο. α ροοί, ΟΥ̓ [16 βδιηθ 
ἴσπα πῖι βόθυνος ἰ8 εὔθυνος ἔτοια εὐθύνω, 
ιν ὄρκυνος ἴτοτα ὀρκύνω. 

Βολὴ, ἢς, ἡ, (βάλλω, 
ἀγοισίπα, ἀπὰ {δε ἐμέ ἸἩκΟ ΙΑ νΒΘΙΒΟΥ ἃ 
Β0Π6 ΟΥ ΔΩΥ͂ ΟΥΒΟΥ τη ϊ88116, Τῆμυο. ν. 6, 
μέχρι λίθον βολῆς ἐχώρησαν : αἷ50, ἃ 
αἱ οὗ Ἰάγοισ, βαϊὰ οὗ ἀἰϊδίδποο, [κι. χχὶϊ. 
{1, ὡσεὶ λίθον βολήν. Οορ. ὅδη. χχί. 
6, ὡσεὶ τόξον βολὴν, οἰἴ μον Ἔχργοβδίοη 
τηρδηϊηρ, ὦ αἀὐδίαποε. 
Βολίζω, ἔ. ίσω, ἰο ἦδανο δε βολὶς οἱ 

ἰκιά, ἰο δϑουπά!, ἰαισαηϑ. Αςἰϑ χχνὶϊ. 28. 
Βολὶς, δος, ἡ, (βάλλω,) ρτορ. ϑοηι6- 

ὑμαρ ἰἀγοισα, ἃ8 ἴμ6 Ἰεδά ἴῃ ϑουμάϊης, α 
πὐμίο, τοσεαροη, λαιρεϊίπ, οὐ ἀαγί, ἨοὉ. ΧΙ]. 
Ὁ). ϑερὶ. δηὰ ΟἸα858. 
Βόρβορος, ου, ὁ, αἰτγέ, πιῖγο, ὐἦ, Βα. ἢ 

ἃΙ δοιπιυἶαῖο8 Ἡ ΠΕΤΘ ΘΠ Ἶ 1818 ἃγ6 Κορῦ ὉΡ 
Ἰὰ μ2}}5 οὐ διΐϑβ, 2 ῥοί. 11. 22, ὃς λουσα- 
μένη εἰς κύλισμα βορβόρου, 85. ἐπι- 
στρέψασα. ᾿ 
Βοῤῥᾶς, ἃ, ὁ, (σοπίτ. ἔτ, βορέας,} ῥχορ. 

ἰὸ Ν. οὐ Ν. Ν. 15. τοἱμὰ ; Ὀμὶ βοταδίϊτηθβ 
Ὁγ ποίου, [6 πογέλογη φυαγίον, οἵ ἰδ 
δεῦτε, ἴμι, χί!. 29. Βον, χχὶ. 18. ϑερί. 
δηὰ ΤΊιας, 11. 4. 
Βόσκω, ἴ, ήσω, ἴο γό, (δΌΡΡΙΥ 

ὙΠ} γπεϑι.} ἀπὰ ὉΥ ἐπωρὶ. ἐο ἑσκα “ἢ1]6 
παχηρ, ἰταθβ. α͵]8ὸ τηϊὰ. βόσκομαι, ίο 
"ὰ οἱ , Μαῖῖ. νι. 80, 88, ΜΚ. ν. 
Ι],}4, ἴω ὙἼ!. 82, 84. χν. 15. δορί. δηά 

λ)8.; ἸΩΕΙΔΡἢ. δα! ἃ οἵα ΟΠ τἰβιδη ἰδ θοΥ, 
ὦ πήγυοὶ, ἴὸ πΟΌΓΙΒ ἢ ἀρ ἴῃ [86 πογὰβ οὗ 
(ἰδ ἀπὰ δουηὰ ἀοοίτίηο, (1 Τίηι. ἦν. 6. 
ἤθη χχί, 15, 17, ΠΟΘ 8606 ΤΥ ποῖθ. ΑὮ 
Ν ἴῃ δερί. 

Βοτάνη, 3) .Ὰ (βόσκω,) ῬΙῸΡ. }α8- 
᾿ (6. 9 γαβδ, οΥἩ ΘΥΘΉ οΥδθη 

ἀγα, ον. νἱ. 7. ϑερί. δπὰ Ο]δβε. 
Βότρυς, νος, ὁ, α οἰμϑδίογ οἵ δὴ πίη, 

ϑταρεδ, βδν. χὶν. 18, ϑ'ορί. δηὰ 

Βονλευτὴς, οὔ, ὁ, α Ἄοομηϑοῖϊον' ΟΥ 
ν ἴῃ ΟἿαθ8. ἴπ Ν. Τ᾿. βαϊὰ οὗ 8 

ὭρηδΟΣ οὗἨ {πὴ6 ον ϑαημοάτίω, ΜΠ]. 
ἀν, 48, [κὰ. χχὴ!. δ0. 
Βουλεύω, ἔ, εὐσω, (βουλὴ,) δεῖ. ἕο 
δ οὐπηδεῖ ἰο ἀποίλογ,, ἐο αἀεοἰτδεγαΐδ, σοιν:- 
κἰ; ίο αὐἀοἶϑο, ἸπιΤΔΏ8. τη. βουλεύ- 
θμαᾶι, ἐο οοπρζί οὐ ἀοἰέδογαίδ ιυἱϊῇ, οπόϑεῖγ, 
δ τῆ ὁπ6 ΔΠΟΙΠΟΥ ; 6180, "ἴο ἀδίθγιαΐῆθ 
οΓ ἀδεϊὰο ἴθ οῃθβϑὶ ἡ [π Ν. Τ. οος. οη] 
Ἰδ τινὰ, ἰπ ἔττο βοπβοβ, ἴ. ο ἕαζδ οομπϑβεῖ, 
ὠπρεί, ἀεϊἐδεναίδ, 011. ὉΥ εἰ, 1μι. χὶν. 81. 
ἀπ το ἴῃ Χϑη, Ογγ, ἢ. 1, 7.---Π. ἐο τὸ- 
κὴ ἵπο. ἱ. 6. ἴον ἀ6]} Βογδιοι : 
οἷ). Ὁγ δοσῦδ. 2 Οὐγ. ἱ. 17, τοῦτο β. ϑερι. 
πὰ ΟἾκεδ,  (0}}. Ὁγ ἵνα, ομη χί. 0, 
ἐβουλεύσαντο ἵνα τὸν Λ. ἀποκτείνωσιν. 

Βουλὴ, ἧς, ἡ, δομηϑοῖ, ἄοποσ. πὰ νὐ τῇ 
ηθυ τηρἀβοαϊίουυ. [ῃ Ν. Τ. ἰΐ ἀθ- 
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ποῖο8, [. (0 οἴἶπΠροι οὗὨ δοιιη801 ἰῃ αεέθ7.- 
τιϊπαζίοη ΟΥὨ αἰδοϊπίοη, ἩἘΠΘΙΝΟΣ Ὧἃ8. βαϊά οὗ 
Οοά, [,μυ. νἱ!]. 80. Αοἰϑ 1ϊ. 28. χῆΐ. 86. χχ. 
27. ἘρἘ. ;. 11. Ηδοῦ. νἱ. 17: ΟΥ οὗ τηϑῃ, 
1λι. χχὶν. δ]. Αοἰδ χχνὶϊ. 12. ϑορί. δηὰ 
ΟἸ693.---Ἴ1. Ὀγ ἴμ}]. Ρῳ 86, ρίαπ, Αοἰϑ 
ἷν, 28. ν. 88. χχνυὴ. 42. δερῖ. δηὰ ΟἸδ8β8. 
ϑαϊά οὗἨ 1816 βοογοῖ σοωπδοῖβ διὰ ϑὩγΡΟδε8 οἵ 
(6 ταϊηά, 1 Οον. ἶν. δ, αἱ βονλαὶ τ᾿ὧν καρ- 
διῶν. ϑορί. οι. 

Βούλημα, ατος, τὸ, (βούλομαι. ῥτορ. 
τυδαξ ἐδ ιυϑίοα οὐ ρεγροξεά, ἷ. 6. εὐἱξέ, μων- 
»Ῥοβ6, Αοἷβ χχυΐϊ. 43, ἐκώλυσεν αὐτοὺς 
τοῦ βουλ. οι. ἰχ. 19, Ζ΄ΉΒορῇ. ὅζ (]888. 

Βούλομαι, σεηθν. ἐο οὐ οΥ ὅδ ιυἱϊηρ ; 
ἕο ευἱϑῆ, ἀθδῖγο. Ιῃ Ν, Τὶ [01]. ΌῪ δὴ) ἰμῆη. 
ἜΧΡΓ. Οὗ ἀν ᾿Αοοοτάϊηρ ἰο Βυίί. ἴΠ6 
ἀἰβοοη Ὀείνθεη βούλομαι δῃὰ ϑέλω 
8, {μαὶ {Π6 ἸΔΌΓΟΓ ἜΧΡΓΘ5868 Δη δον νο]}- 
[ἰοὴ δῃὰ ρύτροβο, {86 ΤΟΓΠΊΘΙ ἃ ΠΊΘΓΘ ρδβδῖνθ 
ἀδδῖγθ Οὐ ψ]]} Πστ 688. [. 848 βαϊὰ οἵ ΜΕΝ, 
ἐο δδ ιυἱέϊέησ, αἰϑροβοά, ἐπαμοοά, ΜΚ. χν. 1, 
β. τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν, οἱ ΕΞ860Ὀ}6 8]. ϑερὶ- 
δὰ (Ἴδ88. ἴῃ {Π|6 βθηβθ, ο λαῦε ἔῃ πιϊμα, 
ἱηίεπα, Μαῖῖ. ἱ. 19, ἐβ. λάθρα ἀπολῦσαι 
αὐτήν. Αοἴθ ν. 28. χὶ!. 4. 2 Ὅον. :. 1δ. 
8180 ϑερί. δηὰ Ο]488. ; ἐο ἀδϑέγο, 1 Τίνι. νἱ. 
9, οἱ βουλόμενοι πλουτεῖν. 48. ἱν. 4. 
Φοβορὶ. Απί, νυ. 8, 8. Χεη. Αἢ. ἰϊ. 6, 21: 
Ἰη 1Π6 Β6η86, ἐο οἦοοϑβο, »ίφαϑ6, Φο ἢ ΧΥ]]ΐ. 
89, βούλεσθε ἀπολῦσαι, ὅς. Αοἰβ ΧΥΪ]. 
1δ. χχυ. 20. 94. 111. 4. ϑορί. διὰ Ο]888.; 
85 ἱτΡΙ Υἱηρ σΟΙΩ ΔΗ ΟΥ ἀϊγεςιίοη, ἐο τοῦ, 
αϊγοοί, ἴ01]. ὉΥ δος. δηὰ ἰηῇ. Ῥἢ]]. 1. 12, 
βούλομαι, "ἰι 18 τῦ ν}}}. 8,66 1 ΤΊηι. 1]. 
8. ν. 14. ΤΊι. "1. 8. 5 υάο δ. Χοη. Αη. ὶ.1.,1. 
---Τ|. εαὰ οἵ ΟΡ", δπὰ εαιΐν. ἰο ϑέλω, ο 
“ὐὐῖ, οὐ ἰο ,» ἀρροΐηΐ, 1,κ. χχὶϊ. 42. 
ΗΘ. νἱ. 17. 94. 1. 18. 2 Ῥοῖ. 11. 9 : οὗ 1ὴ9 
ϑοὴ οὗ αοάἂ, Μεῖϊ. χὶ. 27. ἴ[,υ. χ. 22 : οὗ 
186 ΗοΪγ ϑρίεϊ, 1 Οον. χὶϊ, 1}. 

Βουνὸς, οὗ, ὃ, ἃ γἱδῖηρ σγοωμμα οΥ ζὲϊ- 
ἰοοῖ, μι. ἡϊ. δ. χχῆϊ, 80. ϑερί. δῃὰ ἰδίοσ 
ὙΓΠΟΓΙΒ. 

Βοῦς, οὖς, ὃ, ἡ, δ8ῃ δηΐηδὶ οἵ {9 οὦΣ 
Κὶπά, συ θϑῖθοῦ ὈᾺ11] οὐ οουν, [,0. ΧΙ, 15. 
χὶν. ὅ, 19. Ζολ)η ἰϊ. 14, 8βᾳ. 1 Οογ, ἰχ. 9. 
1 Τίμα. ν. 18, ϑερί, δηὰ ΟἸα88. 

Βραβεῖον, ου, τὸ, 1) ῬΓῸΡ. α ρ»γέξα, 
ΒΌΟὮ 88 νϑ ὑδείονγεοὰ ΟἹ Υἱοΐοσθ ἴῃ (ἢ 6 
Οτγθοίδη ρυὉ]16 γαηθα ὉΥ ἴπ6 βραβεὺς, οτ 
ΔΡΟΙϊοῦ ; δηὰ ᾿σοηβίδιοὰ οὗὨ ἃ οτόνψῃ, ψτθδίῃ, 
ΟΥ̓ Θμαρὶοῖ, ὅς. 1 Οογ. ἰχ. 24, 2) καἰά 
ΤηΘΔΡἢ. οὗ (Π6 ρῥγὶζθ οἵ {86 ΟἸ τβιίδῃ 
ἐ η6 16 υπίλάϊηρ οτονσι οὗ σίοσυ, ΡΒ]]. 
ἱ. 14. 
Βραβεύω, ἴ. εὐσω, 1) ἰο δὰ α βρα- 

βεὺς, αἰγοοίογ οΥ αγδίίον τη ἰδ ρειδίτο φαηιδ8. 
2) ἴἰο Θχογεῖβο ἰῃλὲὶ οἵδος ὈΥ ατἰσαγαΐπο ἐδέ 
»γχζε, ΝΝ δὰ. χ. 12, δπὰ Ο]488. ἴῃ Ν. Τ. 
ΘΠΘΓ, ΙΘΙΒΡΉ. {0 γαΐδ, 1. 6. »τουαΐΐ, Οὐ]. 

]. 15, ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβενέτω 
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἱ. 6. " 0 [86 ΣῸ]9 
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δηὰ Ἰανν οὐὗὨ 481] γοὺγ [δ] πρδ δηὰ δοι]018.᾽ 
Οον. Ρ)ι]. ἰν. 7. 80 Ατῖδι. Βδοῖ, 1. δθ, 
τοῦ δικαίον βραβευτής ἐστιν ὁ δικαστής. 

Βραδῦ' νω, ἴ. υνῶ, (βραδὺς,} ἐο δὲ εἴοιυ, 
δὲ ἰαγάψ, ἀοίαψ, ἰαϊταμδ. 1 ΤΊαι. ἢϊ, 16, εἰ 
δὲ βραδύνω. 12 Ῥοῖ. [1ϊ. 9, οὐ βραδύνει ὁ 
Κύριος τὴν ἔπ... “ Ὑ111 ποῖ 6 ἰΔγὰγ ἰπ ἔυ]- 
ΒΙΠ Ωρ 8 ργοια 80. 

Βραδυπλοέω, ἴ. ήσω, (βραδὺς, 
πλοὺς,) ἰο 8αϊΐ δ5ἰοιυΐνΝ, ΑοἱδΒ χχνὶϊ, 7. 
Ατίρι. ἱν. 80, 
Βραδὺς, εἴα, ὑ, 84]. 

αοίϊοη ; 85 ΤΏαυς. ἱ. 80, ψἤοτα 6 μδΥθ ορ- 
βορὰ βραδεῖς το ὀξεῖς, “ο56ρ]ι. Απὶ. 11]. 

.4. Απά 50 δά. 1. 19, βρ. εἰς τὸ λα- 
λῇσαι. 2) τηεϊδρῆι. δίοιῦ ἐπ μπαογϑίαπαΐπς, 
88 Ορρ. ἴο ἀγχίνους, δἰμρϊά, [μχϊ. ἑαγάμδ, 
μὰ. χχῖν. 25, βραδεῖς τῇ καρδίᾳ. ὅο 
Ἡλίου. Ηαὶ]. ἀὸ ἔδμιοῖ. Ατι. βραδὺς τὸν 
νοῦν, 88 ῬοΪγΥὉ. ἱν. 8, 7, ορροβε8 βραδὺς 
ἴο συνετὸς, ἀπά Ατ᾽ϑίορῃ. Νυδ. 129, γέ- 
ρων ὧν, κἀπιλήσμων, καὶ βραδὺς, 
δἰωρίά. Ἠρηοο ἴμ6 1,δπ δαγάμδ. 
Βραδυτὴς, ῆτος, ἡ, 1) ῥγορ. 8ίοιο- 

688 ἴῃ ΘΟΘΟΙΩΡ] Β ἢ ΔΩΥ͂ δοίοη, οΥἩ δίωρ- 
βἦηθ58 ἴῃ βοιτίης δδουΐ ἱΐ, Ηοιι. 1]. Γ. 

411. 2) ἴῃ Ν. Τ΄ ἐαγαάϊηοθθ ἴῃ σδυγγίης 
ἱηξοπέοη ἰηΐο δοίΐοη, Οὐ Ῥγοῃλῖ86 ἱπίο ρδῖ- 
ογιαποθ, 2 Ῥεῖ. ἐϊϊ. 9, ὥς τινες βραδυ- 
τῆτα ἡγοῦνται. Ηάϊΐαῃ. 11]. 4, 16, μέλ- 
λησις καὶ βρ. 
Βραχτ'ων, ονος,,ὁ, }) ῥτορ. ἐΐ6 αγηι. 

2) ἐνὸν ὈΥ τηϑίου. (βυοι Ὀοΐηρ {ΠῸ 
τ πειραι. οὔδη ΨΏΘΓΘΌΥ Βίγθηρι ἢ ἰδ 6χ- 
ογιθά) ϑέγοησίἠ, ῬοιΟΟΥ͂, 
88. Αεἰϑ χιὶ. 17. δορί. 
Βραχὺς, εἴα, ὑ, αἀ]. ὁλογέ, σθοίῃον Ἰῃ 

δἰ26 οὐ Ὠυμα δ Γ, ὈΪ8ο6 οὐ {ἴπ|6. [η Ν, Τ. 
υϑοα 1) οὗ ἐξηι6, ῬᾺ χχὶϊ. 88, μετὰ βραχὺ, 
“ἃ 1010 {1πγ6 δἴιογ.᾿ Αοἴδν. δ, ϑορί. δηὰ 
ΟἸαβ8. 2) οἵ ρίαοο, ὑτορ. Αςῖβ χχυ]. 28, 
ραχὺ διαστήσαντες, “ βανίηρ 906 ἃ 

᾿δπι16 ἔασι μον." ϑ ρι. δὲ ΟἾδβθ. ; ἤρ. 88 σὸ- 
φατὰβ ἀϊσπύψ, Ἠ6Ὁ. 11. 7,9, βραχύ τι παρ᾽ 
ἀγγέλους. 8) οὗ φναπεῳ, ΟΥ πιωηιδοτ, 
σηιαίί, ὕδιυ, Τοΐνη νἱ. 1, βραχύ τι, “8 1- 
16.) ϑορί. ἀαπὰ Ο]888. ὃ. χὶϊ!. 22, διὰ 
βραχέων, " ἴον, 561}. λόγων. ϑερί. δηά 
ΟἸ 668. 

υ. 1.6]. Φοδη ΧΙ]. 

Βρέφος, εον, τὸ, α οἷά, (ἴον τρέφος, 
περεάν Ὠυτβο]ηρ.) 1) βαἰά Ἢ 8. Ομ] ἃ υἡ- 

δηά υδι8}}} ὕοτπ, ἔμβρυον, ὃν Ηοσιον. 2 
ᾶ δεῖν κὸ εἰπε, ΟΥὙἩ ΟὯ6 ΜηοΟ γαῖ 8.0 Κ8 
186 τηοῖμοσ, α δαδο. ἴπ Ν. Τ. 1) ἀδὴν 
μι. ἴ. 12, 16. χνὶ!. 16. Αοιϑ υἱῖ. 19, 

9 Τίαι, 1. 15, ἀπὸ βρέφους, " ἔτοπιη ἰπ- 
ἴλη. 2) πιοίαρι. οὗἨ ἔποβθ Ψ80 ἤᾶγθ 
ΤΘΟΘΔΕΪΥ οἴαὐγαοοα {86 ΟἸ τ ϑιίδη το] φίοη, 
1 Ῥοῖ. 1]. 2. 
Βρέχω, ἔ. ἕω, 1, ἰο τυοὲ οὐ πιοϊδίεη, 

γαηβ, ἔμι, νἱῖ. 88, 44, β. τοὺς πόδας. 
σομρ. ΡΒ. νἱ. 6. ον. χί. θ, ἵνα μὴ ὑετὸς 
βρέχῃ 5ε|]. τὴν γῆν. ϑορῖ. δηὰ ΟἸδ85.--- 
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11. ἐο γαΐπ ΟΥ 8δοιοοῦ ροη, Αττίδῃ ἘΡ. 1. 
6: 8180, σαμϑ86 ἰοὸ γαΐῃ, το ταῖπ, εανιΐῖν. ἴο 
ὕειν, δπὰ ΌὈΥ͂ ἃ 6]}1ρ8]18 οὗ ὑετὸν, «96ε] 11. 
28. ἴ58. ν. 6. 8 ἴῃ Ν. Τ. 1) αΌ80}]. Νάδιι. 
ν. 4δ, ὁ Θεὸς βρέχει, δπὰ ϑοο ϑερξ. δπὰ 
Ἰδαῖον ΟἿδθβ. 2) ἐο }ον ἀοιῦπ, 88 τεῖῃ,, ξο 
γαΐπ, 01}. ὌΥ δοσ. ὰ. χυΐ. 29, ὁ Θεος 
ἔβρεξε πὺρ καὶ θεῖον ἀπ’ οὐρανοῦ. Ἐ Ὠ8 
ΡΣ αδφη. χίχ. 24. Εζεϊ. χχχνϊ. 2, δηὰ 
80 Μηΐοη, Ρ. 1. " αοἀ ταϊποὰ ἴσοι ἢ δανε 
τηδηηῖ.Ἶ [προτδ. ((μ6 βυθ)εεῖ θεω ἔπα- 
ἰϊοά, βρέχει, ἃ8 ΝΘ 588. “ 1ζ γαῖ 8.) ᾿ Ἢ ν. 

;ΜΒροντὴ, ἢς, ἧ, (ᾳυδοὶ βρομπ-ν). ἔτ. 
βέβρομα. γοτῖ. ταϊά. οὗ βρέμω.) ἐμκεεπάζεν, 
ΜΚ. "1. 17, ὅς οὔϊ. 4180 ϑερί. διὰ 6]2558. 

Βροχὴ. ἧς, ἡ, (βρέχω.) α τοείξέπσ 
"ἢ τοσΐ, δαΐ ἴῃ δῖος τ. γαΐπ, ἃ8 Μετ. νἱΣ. 

Βρόχος, ῬΙῸΡ. ἃ 
8ἃ8 1 Οὐγ. ΥἹ]. ὅδ, 
γε η. ν. 12, 

Βρυγμὸς, οὗ, ὁ, (βρύχω,) α οτέπαὲ 
ΟΥ̓ σπααλέης, ἷ. 6. οὗ [6 ἰδεῖ, Μαξε. ν"]. 
12, χἰϊὶ. 42. χχί!. 18. χχῖν. 81. χχν. 80. 
μι. χὶϊ!. 28, δὴ ἰπηασα ἀογνοὰ ἔγομι 8, ροσ- 
800 ἴῃ 8 ράᾶγοχύβη οὗ ραΐῃ, (σοι. Αοῖἴϑ 
υἱΪ. δ4,) δηά ἰγαπβξειτοα ἔγοτῃ (Π6 ἴδοι 
οὗ 1ῃ6 δοὰν ἴο {π6 αἰεοϊίοηβ οὗὁἩἍ τ86 τωηϊηά. 
1 18 ΒΙΧΖΕΙΥ ἐχργοβεῖνο οὗ {Π6 βο:: βαϊΐουδ οὗ 
δίεῖον σιϊοῖ, ἱπάϊρτιαϊοπ, δηὰ τερτοῖ. 
Βρύχω, ἴ. ξω, ἰο σγὶπά οὐ σπαδῆ, ὶ. ε. 

{π6 ἰθοί . ἴδῃ. ̓ Αοιδ νἱ. δ4. Βορῖ. δηὰ 
ΟἸα 88. : 
Βρύω, ἔ. ύσω, Ῥτορ. ἕο δὲ ἡμέ ἐο οὐετ- 

“Μοιυῖησ, ἸῃϊγΓδΏΒ8. ; ὈΥ ἱπιρ]. ἴγαηβ. Ὀιι της- 
(Δρῖι. ἐο »οὼ γογίδ αδωπααπίϊψ, δαϊὰ οὗ ἃ 
ζουηίαΐῃ, {48. 111. 11 ; 5ο ἱῃ Ο]488. 

Βρῶμα, ατος, τὸ, (βιβρώσκω.) 11. 
εὐλαξ ἴδ δαίοῃ,, 7γυοά, Ἔδρ. κατ᾽ ἐξοχὴ 186 
80114 ἔοοά οὗ πηθαὶ ΟΥ̓ βΙδίῃ, 88 ορροβὰ 
[0 τα] κ οὐ νοοῖ]. 860 1 Οοσ. 1. 
2. 1. ὑγορ. Μαῖίί. χίν. 1ὅ. ΜΙ. νὶὶ. 19. 
μὰ. 111. 11. ἴχ. 18. 1 ΟοΥ. νἱ. 18, δὲ 4]. 
ϑερῖ. πὰ ΟἸδββ.---"1. πιδθίδρῃ. αὐέηπεοπέ, 
ποιγιδηπιοηί, Φομη ἷν. 84, ἐμὸν βρ. ἐστι, 
ἐἀ8αι Ὁ ὙΒΙΟᾺ 1Ἰῖνο, ἴῃ ψ δῖοι 1 ἀο] χε," 
] Οου. χ. 8, βρ. πνευμ. 

Βρώσιμος, ον, ὁ, ἧ, δα]. ὥσις, 
δέδαδιο. 1... χχίν. 4], ἔχετέ ᾿; ἔνα ἐμ 

Βρῶσις, εως, ἡ, (βιβρώσκω,) εαξέηπρ, 
Ι. βαϊὰ οὗ (π6 αοέ οὗ ἜΡΡ 1 ἡπὸν } ΚΑ 
νὴ. 4. 2 σον. ἰχ. 10, ἄρτος εἰς βρῶσιν. 
ϑερί. δηᾷ (]488. 2) ἢσ. οογγοβίοη, ᾶϑιι. 
νἱ. 19, 20, σῆς καὶ βρῶσις, “" εοττοάϊῃ 
τυβί.᾿᾽---Ἰ 1. οἵ “(ἰαῖ τ Ποἢ 18. οδἴθη,᾽ σὰ, 

εαἷν. ἴο βρῶμα, 1) ΤΣ Φολη νἱ. 27. 
6. χὶϊ. 16. Εοτα. χὶν. 17. δορί. δηὰ (1448. 

2) τηϑίαρῃ. ποιωγίϑαπιθηί, '. 6. βρί γίτυδὶ, 
Φοἢπ ἰν. 82. νἱ. 27, 58. 

Βρώσκω, ἴ. ὥσω, ἰο ἐαΐ, Φοθῃ νἱ. 18. 
ϑορί. δηὰ Ο]858. 

οογά, διὰ ἂρ. α δπανα, 
Ῥτονυ. χχὶὶ. 28.(Ὀ Χεη. 



ΒΥΘ 

Βυθέζω, ἴ. ίσω, (βυθὸς,) ἐο σαιϊίδε ἴο 
εἰπὲ δηὰ Ῥε ἕο δε φξωπᾶ, ἰο βίηἶξ ; ἸἈΊΓΔΏ3. 
]) ργορ. ἴχα. ν. 7. 2 Μδος. χὶϊ. 4, ὅς (1888. 
2) τπιοδΐδρἢ. 1 Τίη). νἱ. 9, εἰς ὄλεθρον. 
Βυθὸς, οὔ, ὁ, α αορίδ, οὐ ἐδ ἄδθ», 

2 Οον. χὶ. 25, οἵ 8 βε8, ϑερί. ὅν (1888. 
Βυρσεὺς, ἕως, ὁ, (βύρσα, .ι]4ε,) α 

ἰππηεῦ, γΟΒΒ6Υ, Αοἴβ χ. 48. χ. 6, 
82. Αὐἱδιϊα. ἰν. δ. 
Βύσσινος, η, ον, εἀ]. (βύσσος,) πιαΐδ 

ΟΥ̓ ὄγϑϑδιιϑ οὐ πε οοἰΐοη. ὅο στολὴ β. ἴῃ 
. Τῃ Ν. ὙΤ. βύσσινον ες. ἔνδυμα, 

"τ ΧΥΪ. 12, 16, χῖχ. 8, 14. Ὠϊοά. δίο. 
ἰ, 85. 
Βύσσος, ου, ἡ, α ϑογί Ο7 3η6 οοἰΐοη, 

ἘΜΒΙΥ ρῥεζεὰ ὈΥ {Π6 δῃοϊοηΐβ, δηὰ οἵὨ νδτ]- 
οἱδ Κὶπᾶάβ, 88 Εργυρίδη, ϑϑγγίαπ, [πάϊΐδη, 
Οτεείδη, ὅτε. [,μι. χνὶ. 19. Βδν. χυ]. 12. 
ΤΙοδο ναγίϑά ἴῃ οοϊοισ, βοπθ θοΐης ΜΉ106. 
εν. χῖχ. 8, 14: βδοιηθ, ἃ8 (6 ϑγυῖδη ΟΥ̓ 
Ἠεῦγαῖς, γα ῖ]ον ; δπά οἰἴβοῦβ, ῬυΡ]6 οὗ 
ΕΠΙΏΒΟΏ. 

Βωμὸς, οὔ, ὁ, (βάω, βαιθ ΘΓ ΡΡΟΡ. α 
βίδΡ, οἵ α . θ0ἷ ζ,ΘΏΘΓ. αΝ γ., 88 
ἴδ 1 ΠΟ δβοθηΐ 88 σηδθ ὮὉΥ βῖδρδ, 
Δεὶ χυῖ!. 29. δ6ρί. δηὰ 6888. 

Γ, 

Γάγγραινα, ης, ἡ, (ὉΥ το]. ἔτοτα 
γράω, γραΐίνω, ἴο σογτοάθ, Θδῦ ΔΥΥΔΥ.,) γαπ- 
φτέπο, 1. 6. ἃ τηοῦϊδπελίίοη οὗ (}|ὸ ἤεβῇ, 
κῖηρ ἔγοτα Εἰ ἰ Πδτητηαίϊίοη, δηἀ βργϑδά- 
τ οὐδοῦ ἢ 6 ὙΠ 016 δοάγ, 2 Τίμα. 11. 17. 
Γάζα, ης, ἡ, α ἐγεαϑεγῳ, Αοὶδ υἱἱἱ. 27, 
Γαζοφυλάκιον, ον, τὸ, (γάζα, φυ- 

λακὴ.) ὦ ἐγδωδμῦῳ, ΟΥ 0]Δ66 ψ ΘΓ [ἢ 6 
ῬΌΝΙς ἐγοαϑυσο γὰ8 ἀσροβιιθ. Αὐηοηῦ 
ἴῃ δεννγβ (18. 8 ἴῃ οὔδ οὗ [86 σου οὗ 
ἴθο Τορ]6, ΜΙ. χῇ, 41, 48. 1.1. χχί. 1. 
δα οΥὗἨἍ 156 σι μοῖθ οουτὲ ἴῃ ὙΠΙΟΒ (ὨΪ8 
δαιτοὰ ἰσθαϑΈ Υ δίοοᾶ, ΦοΒη ΥἹἱϊ. 20. 
Γάλα, ακτος, τὸ. πεῖϊζ, 1) ῥτορ. 1 ον. 

ἰχ, 7. ϑερῖ. δῃὰ ΟἿαββ. 2) ὉῪΥ ἃ ὅθ ]8ἢ 
τορθον, υδοὰ ἴο ἀεηοίο ἐδδ γωαὶηιοπί οὗ 
ΟΝηδιίδη ἀοοίτίῃα τηοδηῦ ἴῸΣ ὈᾶῦΘΒ ἴῃ 
(πεῖ, 1 ον. 1. 2, Ἡδοῦ. ν. 12, 18. 1ῃ 
Ἰ Ρεῖ, ἰδ. 2, πες ἴθ υϑεά δϑ ἴπ6 δῃ Ὁ]Θῖὶ οὗἁ 
ΡΌΓΕ βρίγζιιαὶ ὨΟΟΒτηθηῖ, 88 ΓΟρΑΓΩΒ 
Ομδδείαη ἀοοίτηθ φοΠΘγΆγ, ὉγΥ νὨϊοἢ 
δε ον ετβ στον ἴῃ ΚΓςα, ἀπ ἀ τὸ πουσϑηδὰ 
πο 116 δίθγηαὶ. Οὐομαρ. 158. ᾿ν. 1. 
Γαλήνη, ης, ἡ, (ἴτ. γαίω, φαυάεο,) ἃ 

γοεάοηςι δίογπιδ, α οαἶπι, Μ ὨΘΊΠΟΓ ὈῪ 
ἃ οΥ ἰαπά, Ὀυΐ 65Ρ. {Π6 ἴοστηογ, ἤθη, ἴῃ 
ἴδο ποτάβ οὗ Ὀσγγάδη, “16 βίοστη 8. μυδβὶ᾽ ἀ, 
86 ἀϊρ]εαὰ οσδϑδῃ βηη1168,᾽ Μείί. υἱῖ]. 26, 
Νιι, ἵν. 89, 1,0. νὴῖϊ. 24. 
Γαμέω, ἴ. ήσω, ἰο πιαῦτν, ἴτλπ8. ἐζ 

ὈεΌΪΟΥ, ἴ. ΓΔΒ. οἵ ΜΕΝ, ἴο αϑα τι 
Μαι!, ν. 832, χίχ, 9. ΜΚ. νὶἱ. 17. χ' 1]. 

6 ΓΑΡ 

ἴλι. χῖν. 20. χνὶ. 18, αηὰ (]8ε8. Νουΐ. ὅς 
8080]. ἐο ἑαΐα α ιυὐξ, οπέετ' ἐπίο ἐδε πιατ- 
γίασο δέαΐο, Μαῖϊ. χῖχ. 10, χχίὶϊ. 25, οἱ 8].: 
οὗ ΨΟΜΕΝ, δὖ80]. 1 Οοζ. νἱῖ. 28, 84, 86. 
1 Τίπι. ν. 11, 14, ἀπά ΟἸαβ8..--Ἴ, δόν. . 
Ρᾶ88. ἐγαμήθην, 85 πιά. ἐο πιατΥ, πουϊ. 
ἄς 8080]. 1 ΟὐοΥ. νἱΐ. 89. [0]]. Ὁγ ἀδι. ΜΚ. 
χ. 12. 508. Αηίὶ. ἱν. 7, ὅ, ἀπὰ Ἰδίεσ Ο]888. 

Γαμίζω, ἔ. ίσω, (γάμος,) ο σίυο ἴῃ 
γιαγγίωσε, 1 Οον. νἱῖ. 28. ατίεδῦ. ἃ ϑοῖιο 
ἴον νυ]. ἐκγαμίζω : Ὀυϊ 860 ΣΩῪ Ὠοΐδ. 
Γαμίσκω, δοᾳαυΐϊν. ἴο γαμίζω, : 

ΜΚ. χὶϊ. 25. Ἔ ὙΠ ΗΝ 
Γάμος, ου, ὃ, α ιορα αΐπρ, ταραυπὶπρ (86 

Ὠυρ τα] βο] μη 68. 1} ῥτορ. δ ἔνδυμα 
γάμον, Μεῖι. χχὶ!. 1], ἴ2. δεῖπνον τοῦ 
γάμου, μον. χὶχ. 3. Οἴξθη υϑοὰ ἴῃ ρῥ]αγ. 
ψ ἢ τοίθγθησθ ἴο {Π6 Γερο θη οὗἩ [ἢ 6 οΥἹ- 
εἰ Ὀαηᾳαθί, ἔογ βονυθῃ ἀδγ8, Μαῖϊ. ΧΧί!. 

, 61 ἃ]. ϑερῖ. ἀπὰ (]158. Βγ πιδίοῃ. “{{6 
ΔρΡαΓηΘπὶ Πογο ἴ[Π6 Ὠυρῦϊα] ἔδαϑὶ 'γ88 
614, Μαῖι. χχὶὶ. 10. 2) τη 86 Ἰαηρυάᾶσο 
οὗ οομμτηοη ἰδ, απν { οπίογίαϊπηιθηξ, 
μὰ. χίὶ!. 86. χὶν. 8. Ἐϑιῃ. ἰχ. 22, 8) ὃ 
τηδϑΐοῃ. ἐδ πιαγγίασε δίαίε, ἩεὉ. ΧΙ). 4. 
ΥΥἸβά. χὶν. 24, 908. Αηϊ. νἹ, 11, 2. Ηαϊΐδη. 
::,.10, 10, 

Γ᾽ ὰρ, ἃ οδυβαίδνα ραγίΐο]6, ϑίδῃ ἀϊηρ δέοΣ 
ΟὨΘ ΟΥὁ ΙΠΟ0Ἷ0 ΨΟΓάΒ ἱῃ ἃ οἶδιδβε, δηὰ ὃχ- 
ὈΓοϑϑίηρ,, ἀἰγθοΌ]Υ ΟΥ ἰηάἑγος ] Υ, {8} 0 ΓαΆβοὴ 
οὗ ψιαὶ 88 ὈΘΘῚ ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ἀββοσίθά, οὐ 
αἱ Ἰοαβὲ ἱπηρ]οὰ, ,ῦγ, οὐ ὀθοαβο. 1. ρυΐ 
ΒΙΜΡ Υ͂, ἷ. 6. ΑΙΟΝΕ, 1) αὐἴεν αἢῃ ἀν δ έροι 
ϑεπέοποο Θχργοβϑοά, Μαῖὶ. ἱ. 20, 2]. ΜΚ. 
1, 22, οἱ 8]. ἔγεᾳ.  ρυῖ δῇ ἴνο σογὰβ ἰὼ 
ἃ οἴαυβο, Μϑαῖι. 11. 6, ΜΚ. 1. 88: ἱπ ζωυο 
σοηβοουῖνα οἴδιι868, ἷ. 6. ὙΏΘΙΟ ἰἢ6. ΒΆΠ)6 
ἰάθα 18 Ἔχργθββθὰ ὑνῖσα, 1. 6. δίἕγῃι.. δηὰ 
περαῖ. ΟΥ̓ ζΚΘΏοΥ. δηἀ βρθο. Ζοϊη υἱῦ[ϊ. 42. 
1 ὅον. χυὶ. 7. 2 Οον. χὶ. 19: οὐ ψῆοσο [86 
Ἰαίίον οἴαυβα 15 ἀδρεμάθης οἢ [86 ἴΌΥΤΩΘΓ, 
Μαῖι. χ. 20. Μ|κ. νἱ. δ2, ϑόδθη ν. 2]. β4. 
Α-ςίβ ἱἰ. 1δ: οὐ ψῇοτο ἵνὸ ἀἰ γῆς οδυδο8 
ΔΙῸ δβδοίσηϑᾶ, Μαίι. νἱ. 82 .: 4180 ἴῃ ἐΐγεθ 
οοπδβοοινο οἴδυδοθ, ΜΚ.ΟῖΣ. 89, Βα. Μαίι. 
χυὶ. 25, οἱ ἃ]. 2) οἰϊέρεϊοαιίψ, χίθτα [86 
εἴδιιϑο ἴο ψ ὨἹΟὮ 1 γοΐδυβ 18 οὐαϊἰθἀ, δηὰ ἴἰο 
Ὀ6 ΤηΘη.}}Ὺ Βαρρ] θὰ, ἴῃ Ὑ] οὶ οα86 ἱΐ 
ΒΟΥ 68 ἀρ τοῖν ἴο αϑδῖχτι 116 σγομπα ἴου (ἢ 
ορἰπίου, Μαῖιῖ. 11. 2. χχνὶϊ. 28, Μῖκ. νἱὶϊ]. 
88, χὶϊ. 28. 1.0. χχὶϊ. 87, Φόδη ἰν. 44. 1. 
ἷν. 16. Αςῖβ χἰϊ]. 886. χχὶ. 18. οι. ἱϊ. 25. 
Ὑ]. 18: ἴῃ ἃ αυοίδιϊοι!, ὙἤΘΓΘ {π6 ργοὸ- 
εράϊῃρ οἶδυ86 18 οταϊἰε4, Αςεἰβ χνὶ!. 28, ἃ]. 
8) εἰ πρείοαιίν, Δα ἱπ σΟὨ ΠΊΟΉ Ἰιδᾶζο, γὰρ 
͵ἰ8 ΒΠ}}}Υ ἐπέοπϑίυθ, Ἰἰκ6 οὐν ἑθη, ἐγεῖψ, δια. 
ἴῃ 4υθβιϊοηβ ΠΟΤῈ ἃ Ῥγδοθαϊῃρ ΠΟ ΤΩΔΥ ὉΘ 
Βυρρ!οά, Μαιῖ. χχνὶ!. 28. Ψ2ομη νἱῖ. 4]. 
Αοἰβ ν1]. 81. χίχ. 8δ. Εσοπι. 11]. 8. ῬΆ]]. 
ϊ.18. 1 Οον. χὶ. 22. ἴῃ ἃ βίτοης αϑέγπιαΐίοη 
ΟΥ ποσαζίοπ, δον ἰχ. 80. 1 Ῥεῖ, ἱν. 18, 
Αεἰϑ χνὶ. 87; ἴπ δαοίαγπαίοηϑ, 48 οὗ τ]βῆ- 
ησ, νεῖ τ (ἢ ορί. 2 Τίια. ἢ. 7. 4) πὲ δῷ 
ταν 7 οχρίαπαΐίζοη, οὐ ἀεπιοπείγαζέυοί, 



ΓΑΣ 
ἩδΟτα ἰξ (Δ Κ65 ὉΡ ἃ ργεοθϊηρ δηπυποϊδιίοη, 
δηῃὰ σοππιι68 ΟΥ ἐΧχρ δίῃ τ, 88 Οὐ παπεδέψ, 
ἐλαέ ἐς ἰο ϑαν, Μαῖϊ. ἱ. 18 ; αἷβδοὸ ἴῃ ἃ 1658 
δίτιο βεηβ6. ὙΠ6γῈ 1ξ ἰπἰγοάμυσεδ, ὈΥ̓͂ ΜΤᾺΥ 
οἵ ἐχρἰδπδίοη, [6 στοιπᾶ οὐ τοοῦνε οὗ 
Ὑ8δῖ ρῥγεσθάοβ, τ, ϑδίποσ, ὅτε. Ἀαιί. νἱ. 7, 
10. χ. 85. χν. 4. χχῖν. 7. 1 ον. χι. 26, 
8]. διὰ Ο]αββ. ἴῃ ποῖ 56 η56 ̓ ξ βογνεϑ ἴο 
ἱπίγοάπος ραγοηιδοῖῖς οἶδυθεβ, ΜΙ. νυ. 42. 
νἱ. 14. χ᾽ν. 40. χνὶ. 4. Ζ2οδῃ ἷν. 8, εἰ αἱ. 
οὔ.---ΠΠ. ΨΊΤΗ ΟΥ̓ΒΕΒ ΡῬΑΒΤΙΟΙΚΒ, ὙΕΓΟ, 
Βονονοσ, οδο ἢ τοῖδῖη8 113 οὐ ἔογοα, 6. ἔτ. 
ἐὰν γὰρ, εἰ γὰρ. "ἴον ᾿ξ ἰδοὺ γὰρ, "ἴοτ 
Ἰο " καὶ γὰρ, "ἴον ἐνοη.᾽ 880 γὰρ καὶ, 
ἴον αἷβο,᾽ Αςίδ χυϊϊ. 28. 2 (οσ. 1}. 9. καὶ 

γὰρ οὐκ, "ἴον πείίδοτ,᾽ 1 Οον. χὶ. 9. μὲν 
γὰρ, [011]. ὉΥ δὲ, “ἴον ᾿πηάορά," ΔΑοῖίδ ΧΙ. 

, 8η4 5οπιοίϊηο8 στοῦ {πΠ6 δέ. ἘῸ]]. 
Ὁγ ἀλλὰ, Αςεἰβ ἴν. 16. μὴ γὰρ δῃὰ οὐ γὰρ, 
ἐν ποῖ :᾿ οὐδὲ γὰρ δηὰ οὔτε γὰρ, "ἴον 
ποῖος. 

Γασπτὴρ, ἔρος, ἡ, ἐλε δεῖϊψ, χετιετ. Ὀπὶ 
δβοιῃοταοϑ ρυϊ, ὈΥ͂ δγποοάοομε, ΟὨ]Υ οὗ {Π6 
μασὶβ ἐμπογοοῖ: δ. τ. 1. ἐὰλδ οἰ Έ ΠῈΣ 
τορ. οι. Οἀ. χχ. 256. 2οῦ χν. 2. χχ, 
5. ΟΥ ἢν. ἴον ᾿Ἔχοδδβ ἰὴ εδιίησ, ὃ Μᾶσο. 
νἱϊ. 1], δηὰ αἷδο οι. Οἀ. χυἹῇἕ. 3, δὰ 
Εἰβοσ. ἴῃ (].88. Ηδρδηοα ἴῃ Ν. ΤΊ ὮὉγ 8 
τθ! 8: οἵ αὐϑίγ. ὉΓ τὐπετια οἰωμίίοκ, Τιι, 
;, 12, γαστέρες ἀργαὶ, " ϑογιδη- 
ἀὐο. ἐξ ν οϑἱοὰ Τὰ 96. ἢ. ἐλ 
«οοτεῦ, ἴ,α, ἰ. 81]. ϑερῖ. απὰ Ἰδίεγ (Ϊδββ. 
Ηδρηος ἐν γαστρὶ ἔχειν. " ἴο θ6 Ὑ 1} οἰ} 1" 
Μαῖι. ἱ 18, εἰ 4]. διὰ Ο]δδε. 

Γὲ, δὴ δπεϊϊς 1016, βαυνηρ ἰο 
εἕτος ἤδη ἴδ 6 ἴα ἘΚΝ τ: ἡ πεν: 

2) 88 τρδυκίηῃν ἃ ρτεαδῖογ ἴῃ γαίθγθηοα ἴο ἃ 
1655, ἄς. ἐρεη, ἱπάεοά, οι. νἱ]. 82, βρῖ. 
ἄς. Ο]155.---Ἰ1. 1Ν ΟΟΝΝΧΈΧΙΟΝ ὙΊΤΗ ΟΤΗΚΕ 
ῬΑΒΤΊΟΙ ΚΒ, 1) ἀλλά γε, τεῖ 5 γε}γ.᾽1 (ον. 
Ἶχ. 2. “Ὀυϊ ἰπάεεα, τηοτοονογ," [,.. Χχῖὶν. 
21; ἄραγε, ὥραγε, εἴγε, “ἰῇ ἱπάεεά, [ἢ 
80 δε,᾽ ΕΡὮ. 11, 2. ἵν. 21, Οἱ. 1. 23. δερῖ. 
δηὰ (1155. : 4160 εἶγε καὶ, "Ἰῇ ἰπἀοεά 4150, 
αδἷποθ. δε μβουρὶ," 64]. ᾿ϊ. 4. 2 Οοτ. ν. ὃ; 
εἰ δὲ μήγε, “1 οἰμεγνῖβο ἱπάεοὰ," δπὰ 
βοῦυϊης ἴ0 δῃηὺ]} [6 ρτεςσοαϊης ργοροβι ἴοι, 
ὙοΙΠοΣ δττηδιῖνο, “ Ὀυϊ ᾿ξ ποῖ, οἰ Βοτνεῖβα, 
Μαῖι. νὶ. 1. [μὰ. χ. 6. ΧΙ. 9: ΟΥ πογϑῖϊνα, 
σατο ἰδ σΟΠ5ΘΑ ΠΟΠΕΥ ΔθΊτγη,5, ὑ οἐλεγισίθε, 
εἶςο, Μαῖι. ἴχ, 17. ἴλι. ν. 86. χὶν. 32. 
2) Οοσ. χὶ. 16; καί γε, "“δηὰ δἰ ἰδβουφὰ," 
κι. χὶχ. 42, “δῃὰ Ἵοὐϑη, γεᾶ δύδῃ, Αοίβ 
τ, 18. 

Ι έεννα, ηε, ἡ, σελεππα, ἰ. ε. [86 ρ͵δςθ 
οἵ νυμίδμποῦϊ ἰπ Ηδάςβ, εηυΐν. ἴο Ταάρ- 
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ταρος, 2 Ῥεῖ. Ἰϊ. 4: οὐ ἡ λίμνη τοῦ πυρὸς, 
εν. χσ. 14,64. τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, 
Χχν. 41. ὅεε οὐ ἄδης. ϑἰανρὶν γέεννα, 
Μαῖῖ. νυ. 29. ϑᾳ. χ. 28. [,π. χιὶ. ὅ. 74, υἱ, 
6, οΥ γ. τοῦ πυρὸς, Μαῖϊ. ν. 25. ΜΕ. ἰχ. 
47. Ἰἶσοτο 1 ἰ5 ἃ ρίδες οἵ εἴεσηδὶ ἢτο δδὰ 
ἐνουἸδϑιΐηρ Ρυπἰβϑητηθπξ. 8.66 τηοσὸ ἴῃ ΤΩῚ 
ποῖθ οὔ Μεῖε ν. 22. 

Γείτων, ονος, ὃ, ἧς Ῥτορ. 8ἢ δἀ͵]εςί. ὑπ 
οἴδξῃ ρῥυϊ 85 ἃ βυῦεϊ. ἰπ ἴα 56ῆβε α πὰ 
ὅοιγ, ἴα. χῖν. 12, χν. δ, 9. Ψοόδη ἱχ. 8. 
ϑερῖ. δηὰ (]455. 
Γελάω, ἴ, ἄσω, ἐο ἰαωσὰ, “πεῖδεῖ ἴ 

ΟΥ̓, ΟΥ ᾿ΠΌΤΩΡΉ, οὐ ἴῃ ἀοτδίοι, ἱμίσαμε. 
ι. νἱ. 21, 2δ. ϑερῖί. Δηὰ (255. 

Γέλως, τος, ὁ, (γελάω,) ἑαυορλέεν͵ 
Ε8Ρ. ἴῃ ἸΟΥ͂ ΟΥ προ ον 4α. ἴν. 9. ὅερι. 
δηἀ Ο] 2535. 

Γεμίζω, ἴ. ίἰσω, (γέμω.) ἐο πιαλε 
ΜΙ ἀρ, ἴταῦα. δπὰ [01]. ὈΓΥ φεη. οἵ (δὲ 
ΜΚ. χν. 86. Ζομὴ 1]. 7. νὶ. 18 : δο νἱ 
ἀπὸ, 1.κ. χν. 16, οὗ ἐκ, εν. νἱ. ἅ, Α᾿» 
80]. ἴὼ ΜΙ|κ. ἰν. 87. 1.ν. χῖν. 29. 
Γέμω, ἴο δὲ ἱπίγα:ς. [0]]. Ὁ 

οὔ ἐπὴν, λ[διι. ξλην- χ οὔ. πργε δ υμα 
ΡτΓεοδάθὰ Ὁγ ἐκ, Μαῖι. χχὶῖ. 25, 

Γενεὰ, ἄς, ἡ, (γίνομαι, δεγὰ, 
δαὶ ἴῃ Ν. Τ. οπὰ Ἰνυβηξίσσι ὁ κΡ σο"-- 
φ9επεγαΐίοπ, ἵπ 6 [Ὁ] δεηθεὶς, 1) 
οδορτίπσ, ὈοΛΒ σεηεῖ. δηὰ ἤσ. Αςι νὴ}. δ; 

“ - ὶ. 6. ἃ ἴῃ ἃ ζϑῃ 
ῖ. 17. ϑερὲ. δυὰ Ὄϊμο. 8) εδἰὰ οἵ (δὲ 
Ρεγοά οἵ ἰἴτ16 ἔτοτῃ οἣς ἀεϑοθηϊ ἴὸ δηοίδεζ, 
Ἰ. ὁ. ἴ6. δυογαρε ἀυγαίΐου οὗ δυπιδη [τς 
τεοκοηοὰ αἱ δύΐ γεδτβ ες. Ηΐδσποὶ ἰἃ 
Ν, Τ. οἵ ἃ 1ε85 ἀεβηΐϊια ρεγὶοα, σα ἀρ, 
ἐΐνεδ, ρεγίοά, ἰἰτεϑ οὗ ο]ὰ, ἄζο. Αεῖς ΧΙτ. 
16. χν. 2]. Ερϑ. 111. 5. Οὐ]. 1, 26; αἱ 
ξυΐϊαγα ἀφες, ΕΡῆ. 111. 2]. 1..1. 80. Οα [α. 
Χν]. 8, 86:6 ΠΩΥ͂ ποῖε ἴῃ ]ος. 4) κεἱδὰ ὑΥ. 
τηθδίοῃ. οὗ ρεΓΒ. οὗ ΔΥ φεπεγαζίον οἱ ο,. 
α γαρε, 6. στ. ἡ γενεὰ αὕτη, "186 ρῥτέδεηῖ. 
σοηογαϊίοι,᾿ Μαίιϊ. χὶ, 16. χὶ 89, ἃ οἶ. 
αἰβο ϑερί. αηὰ (]258. 

Γενεαλογέω, ἴ. ήσω, ἰο ἔγακε οπὲ: 
» (τὴν γενεὰν λέγειν.) ἴῃ Ν. Τ. 

ΟἿ]ν μᾶ88. γενεαλογέομαι, ἐο δε ἐπειτίδοὰ 
ἕπ α . ἦν 6. ΌΥ ἸὨΡ]. "ἴο θεὲ τες: 

 Κοποὰ Ὁγ ἀεβοοηΐ, ἴο ἀεγῖνο ομοἶβ οὐἠρίο 
ΗΘ. νὶϊ. 6, δηὰ ϑερί. 

Γενεαλογία, ας, ἥ, α ἐμοορρνόα 
ἐαδίο, 1 Τίμα ̓  4. Τίς 1... 9, ποτα δος Το 
Ὠοΐα8. 

Γενέσεα, ων, τὰ, (ἔτ. δα). γενέσιος, Β:- 
(1],} ἴῃ τιθ φαγὶ εν ττιΐετα τὰς εχ εν 
δαΐδε, οΥ δοϊϑιηη σϊαβ ἔοσ ἴδιο ἀοδὰ, Ηῤοί. 
ἰν. 26. ἴῃ [πο Ἰδαῖον ὁὔεβ, αμὰ ἰὼ Ν. Τ. ὧς 
οεἰεὐναίδοπ οὐ α δέγίΑ- ἀαν [επιϊναὶ, οὐ ἰμο 
)εειοαὶ ἱιεεῖ, Μαῖϊ. χίν. 6. ΜΚ. τὶ. 31. 
[πὶ 1818 δϑῆδα ἴδ δῦ! ον πχίίεσ πδοὰ τὰ 
γενέθλια. 
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Γένεσις, εως, ἡ, (γίνομαι.) ῥεῖ. ρεπό- 

γαΐον οἵ ῥτοογοδίίοη, πὰ ἔἤ6Π66 ὈΥ͂ Τη6- 
ἴοϑ, ὀέχίά, ὑοιἢ ἴῃ ΟἾ885. δπὰ Ν. Τ΄, γῇ γο 
ἰξ 8 ἀδοὶ, 1. ργορ. ὀέγίλ, Μαῖιῖ. 1. 18. 1. 
Ι, 14, τὰ ἰλι. Εὰ. 74. ἱ. 28, τὸ πρόσωπον 
τῆς γενίσεως, "ἢ18 ΠδίνΘ ΟΥ ὩδΔίΓΑΙ] ἔαοο.᾽ 
Οὐοαρ. ὅεη. χχχί!. 9, ἡ γῆ τῆς γενέσεώς 
σου. Φυὐ ἢ χί!. 18, αἱ ἡμέραι τῆς γενέσεώς 
μον, ἷ. 6. ἀφ' οὗ ἐγενήθην. 2) ἤᾳ. 44. ἰἰ]. 6, 
ὁ τρόχος τῆς γενέσεως, ἴο ἀθιῃοίο Ἰ16Σ. 
ἐδε «ὐὐοοὶ οὐ ὀιτίλ, 1. 6. ὙΓὯ6Ε] 48. ραΐ ἴῃ 
τ ΟἿ08 ἱ δτι ἢ, ἀπ ἃ ν᾽ ἢ τ Ὸ}]8 οα ΤὨτοΌ ἢ 
πε, δυῖν. το "σουγβο οὗ 116. δβο ΑἼΒΔΟΥ, 
ἵν, 7, τρόχος ἅρματος γὰρ οἷα, βίοτος 
τρέχει κυλισθείς. ΟὐΟτν. Υ ἰδὰ. νἹ]. ὅ.--- 
ΤΙ. τὰ ἴδ6 βοϑο σοημϑ, αδβοοηΐ, ἰἔπεασο. 8.0 
βίβλος γενέσεως, ἴο ἀδηοῖθ “84 φσοπθδ]ο- 
Εἰολ] Ὁ0]6, Μαῖι. 1.1. 850. ϑορί. ἴῃ θη. 
ἰϊ, 4. ν. 1. χ, ], 82. 

Γενετὴ, ῆς, ἡ, (γενεὰ,) δίγίλ, ΦοΒη ἰχ. 
Ι, ἐκ γενετῆς, ἀπ 80 ἰῃ (888. 

Γένημα, ατος, τὸ, (γεγένημαι, φοτῖ, 
ΡΆ86. οὗ γίνομαι.) ργοάωμοο, γγωΐξ ; Ἰἰϊ. 
ἰελαΐ ἃ γγοάμορα, οι (6 ἤτυϊί οὗὨ {6 
ποιοῦ ἴῃ δηϊπηα 8, δηὰ (86 ἔγουϊι γ᾽ο]ἀοὰ Ὁγ 
ἴθ φλτι}, [χι. χὶὶ. 18, δπὰ οἴδη 'ῃ (488, 
ἴπ 2 (οι. ἰχ. 10, τὰ γ. τῆς δικαιοσύνης 
ἸΛΘΔΣΒ ἴΠ6 Το αγὰΒ οὐ ΟἸ γβίίαπ νἱγίαο.᾽ 
Οὐοιαρ. ἤρθ. χ, 1, ἴΙῃ θΟΪᾺ ραββαρθδ 186 
Ἰεχί, Γδὼ ΒΟΎΘΥΟΓ ἢ88 γέννημ. 

Γεννάω, ἴ, ήσω, (γέννα, γνοδί. (ὉΥ 
γένος.) ἰτλη8, ἰο δοσοί, Εῥς οὗ δὰ αἾ80, 
Ἰδουρῇ πιοτὸ ταγοΐγ, ἐο ὕδαν, ὀγίησ 7ογί, 
88 86} οἵ πτοπηθῃ : Ρ888. 0 δὲ ) ΟΥ 
ὄσγα, 1, αοὶ. απὰ 1) 88 βαϊὰ οἵ πίθῃ, ἐο ὅθ- 
ϑεί͵ Μαι, ἰ, 2.-.-16, Αοἰβ υἱῖ. 8, 29. δερὶ. 
οἵξ; ἢρ. ἐο φεπεγαίδ, ἱ. 6. Οσσαβίοῃ οἵ ὑγο- 
ἄγοο, 2 Τί, (1, 28, γ. μάχας. Απὰ 50 ἰῃ 
ΟἾδοα, 2 Ρ]αίο, Ερίδι. βλάβην ἡδονὴ καὶ 

ν γεννᾷ. ΑἾ80 τῃηϑίδρῃ. βαϊἀ οὗ τη ϑῃ, 
διά ἀδηοίίηρ, ἴῃ 76 ἰβἢ ἐβεμοθοϊσν, 16 

ἢ δοίθθη ἃ ἴεϑοῦοῦ δηὰ ἢ18 αἱδβοὶ- 
Ῥίαι,-ἐρ ὀσροί, ἴῃ ἃ βρ᾽ δα] βθῆβα, ἰο ὃ6 
ΔΩ φηρ᾿Β δρὶ υ8] ἔαῖμογ, ὈΥ Ὀοίηρ (δ 
Ἰαδπησῃί οὗ δἷ8 οοηνοσδίοη ἔγομη ἃ ᾿ΆΓη δ] 
ἢ ἃ ίηιυ}) 11{6,1 Οον. ἰν..1ὅ. ῬἈΠ] οι. 
10, Απὰ εο ῬΆΪο ἀπά ἰπ6 Βδδθίμβ. 2) δ 
δ} οἱ ἀοἀ, ἐο ὀοσοΐ, ἴῃ ἃ Βρί τ [08] Βθῆ86, 
1.8. ἐἴο ἱπιραγὶ ἃ ἢδνν διὰ βρί εἰζι8] 116. ὈγῪ 
ἹΠΥ ΟΡ ησ, πη Ὁ] πα, δηὰ δαποι γί [Π6 
Ῥόνοῃ οὗ (ῃ6 παίαγαϊ πϑδη, δῃὰ ἱπιραγίϊης 
οἴ ὁ πον ἰδ δῃὰ αὶ πον βρὶ τὶς ἐπ ΟἸτῖϑι 
ὅσω, 1 ]οὴπ ν. 1. Ηδπεθ ΟΠ τ βείδηβ ἀγὸ 
Μὲ ἰο θῸ “Ὀογη οὗἩἉ Οοὐ,᾽ ἀπά ἴο Ὁ6 “ΒΟΠ8Β 
οἱ (σὲ, οτι. νἡ. 14, 68]. |. 26. ἐν. 6; 

ἴο ἜΧργοδδ ὑ86 γαϊδίΐου Ὀοίνθθῃ 
Οοὲ εηὰ (ἢθ ἐβδίδῃ, ψῆο, 88 [86 νἱοθ- 
βέππὶ οἵ αοὐ, ἰ8 ἤᾳ. (8110 ἢἷ5 " Βοῃ,᾽ δηὰ 
Ὑύρῃοο δοοογάϊ πρὶν Οοὰ ἰΒ ἤμ. βαἰὰ ἕο δέ- 

ὶ, δ. δρροίηϊ ΟΥ̓ ἀθοΐαγθ, 86 ἃ κίησ, ἄζο. 
ἀῶ χίῇ, 53, ΗΘ. 1. ὅ. γ. δ. 8) καϊᾷ οὗ 
ΦΟΏζῃ, (0 ὁδαγ, ὑγίπρ γογίά, Ὀο᾿᾿ Ῥτορ. ἴμι. 
1. δῆ, χχηὶ, 29, ΖόΒη χνί. 21, ἄς ΟἸ5δ, 
ἀπ ἤφ, (18], ἦν, 24, γ. εἰς δουλείαν.---Π], 
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. γεννάομαι, αηὰ 1) ἐὼ δο ΟΣ 
᾿ἀπρυ δόσει Μαῖι. 1. 20, δὰ αὐτῇ γεννη- 
θὲν, “σοποορϊνοά ἰῃ ΠΟΙ ψοπιῦ,᾽ ἱ. 6. [89 
ἔαῖυβ, ΗοὉ. χὶ. 12, 2) ἐο δδ δογη, ΖΘΆΘΓ. 
Μαῖιῖ. 11.1, 4. χῖχ. 12, δῃὰ οὔϊ. : αἷδο υἱἱἢ 
80) υποίβ, εἰς τὸν κόσμον διὰ κατὰ σάρκα, 
εἿη [8)6 Θου 80 οὗἨ πδῖῃγο :᾽ 8180 [0]]. Ὁγ εἰς 
ἢη4], ἀθῃοῖϊηρ ἀοϑιϊηδίίοη, Φοἢη χνὶ!. 87. 
2 Ῥεῖ. ᾿ϊ. 12, οὐ Ὁγ ἐκ σὰ ρθη. οὗ ἐν ὙΠῸ 
ἀαΐῖ, οὗ ρῥΐἷδοθ οὔ σοῃάϊιίοη : ταϑίδρα. ἐκ 
Θεοῦ, οΥἱ Πνεύματος γενν. ἴῃ [6 Β6Ώ86 
“ὁ ἢᾶνὸ τϑοοϊνϑα ἔγομῃ αοά, οὐ πο Ηο] 
Βρί τις, ἃ Ὡθνν δηα βρί τ ἴη8] 1186, Φόδη 1, 1δ, 
1.. ὅ, 6, 8. 1 Φοῦῃ 1). 29. 11}. 9, ἦν. 7. ν. ]. 
ἷν. 18. 80 αἷδο γεννηθῆναι ἄνωθεν, ευὶϊν. 
ἴο ἐκ Θεοῦ γενν. Ζολιη ἰἰϊ. ὃ, 7. 

Γέννημα, ατος, τὸ, (γεννάω,) Ἰ11. 
τυὐαί ἐδ δογ οΥἩ Ῥγοαμοοά, ῬὮγ8. 1) βαϊὰ οὗ 
16 δηΐϊτηδίθ ογοβίίοη, οοργίπσ, ΟΥ : 
Μαῖι. 1}. 7. χίΐ. 84. χχῆΐ. 88. 1ὰ. Ηἱ. 7. 
ϑερί. δυῦ ΤΑΓΟΪΥ ἴῃ ΟἾδ88. ὀχοθρί Ρ]δίο. 
2) οΥἩἹ 1πΠ6 ἱπδηϊπιαῖθ ογϑαϊΐοη, [ἢ ργοάμοδ 
οὗ {πὸ γτουπά, ῃ ΘΠ ΕΓ σταίη οὐ [ἢ6 ἔγιϊιδ 
οὔ ἰγϑεβ, Μαῖϊ. χχνὶ. 29. ΜΚ. χὶν. 25. ἴλι. 
χχῖ. 18. 8) πιοίδρ!!. βαϊά οὗ ἰ86 τειυαγάν 
οἵ Ομ τἰβιίίδη νἱγίαθ, 2 ὅοσ. ἰχ. 10, ἴῃ ἰοχί, 
το. 
Γέννησις, εως, ἧ, (γεννάω,) δίγίβ, 

παξυϊέψν, Μαῖϊ. ἱ. 18. [μχ. 1. 14, 1ῃ ἰοΧί, 
τοῦ. δἷἱ. γένεσις. 

Γεννητὸς, ἡ, ὁν, :ὰ]. δγουσὴξ γογίδ, 
δοῆη, Μαῖϊ. χὶ. 1]. 1. τῇ. 28, ἐν γεννη- 
τοῖς γνναικῶν, “ἴἴοδο θοτπ οὗ ποιηθῃ.ἢ 
Εκο]υϑ. χ. 13, γεννήμασι γνναικῶν. ϑορῖ. 
πῃ Φοῦ χὶν. 1. χνυ. 4. χχνυ. 4. 

ίνομαι.) σοπιι8, Τασδ, 
Ι. βεϊά οἵ τηθῃ, 9 ὑργῖηῳ, γῶν, 
Αεἰϑ χυὶ!. 28, 5ᾳ. Βον. χχὶϊ. 16. δορί. δῃά 
ΟἸα88. 2) ἀδϑβοθηΐ, [τ , Αοἰβ ἦν. 6. νἱὶ. 
18. χῆϊ. 26. ΡᾺ]]. 11. δ, βερί. δῃὰ Ο]δβθ. 
8) παξίοη, ροορίο, Μὶκ. νἱΐ, 26. Αοἱδ ὶν. 86. 
ΥἹἱ, 19, δπὰ οἷ. ϑερί. δῃὰ Ο]488.---Π]. οὗ 
Δ ΐη88, 8ρεοῖο5, ἰἧπα, Μαῖιῖ. χὶῖ;. 47. χνί!. 
2]. ΜΚ. ἰχ. 29. 1 Οον. χίϊὶ. 10, 28. χὶν. 10. 
ϑερί, δηὰ ΟἸα88. 

Γερονσία, ας, ἡ, ἌΡ Δ). γερούσιος, 
86 1119, ὁσουγτίης πὰ Ηοπιοσ,) ζθηοΓ. απ 
αϑϑοπιδίῳ οΥ οἰάογϑ, ἷ. 6. ΘΟΌΠΒ6]]οσβ, [,δΔῖ. 
ϑβοπαΐι. ἰη ϑερί. 1ξ ἀθηοίοβ ἐδδ οἰδγ8 
οὗ τ1π6 δεν, οἰἴπεῦ οὗ [6 νΐοΐθ Ρθορ]θ, 
Εχοὰ, ἢ]. 16, 18, οΥ οὗ ραγίϊου]αν οἰεἴ68, 
δαὶ. χῖχ. 12. χχὶ. 2, οἵ ἃ]. ; δῃά ἱπ Ἰδίον 
(ἰθ8 ἰδ ἀοποιοὰ ἴμ6 ϑαηλοάγίηι, οὐ στοαὶ 
σου οἷ] οὗ [π6 παίϊοῦ, 88 οὔἵϊ. ἴῃ [Π6 ΑΡΟΟΥ, 
ἴῃ Ν. Τ΄ ἰδ ὀσσυγβ ΟἿΪΥ ἴῃ Αοςίϑν. 2], τὸ 
συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερονσίαν τῶν 
υἱῶν ᾿Ισραὴλ, 1. 6. οἰ πον ὁ {Π6 Βαπηράχίι, 
ουθη ἴ6 ψγ8016 βεπδαίθ οἵ ἴβγβϑαὶ," ΟΥὁ σϑῖ 8 Ὁ 
ἐς ἀοποῖθβ πῃ οἰάδιβ οὗ βϑγαθὶ ἴῃ ζΘΠΘΓᾺΙ, 
ἷ. 6. ῬΘΙΒΟἢΒ ὙΠΟ, τοῦ δὲ δηὰ ᾿ηἤυθησα, 
Ὑ6ΓΘ ἰην οὰ ἴοὸ 81 ἰδ [86 ϑαημοάτίμα, 
οαιυῖν, ἰο οἱ πρεσβύτεροι τοῦ ᾿Ισραὴλ, 
Αεἰδ ἷν. 8. χχυ. 1ὅ. - 

Γένος, εος, τὸ, { 
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Γέρων, οντος, ὁ, αἡ οἷά πιαη, Φο η 1]. 
4, ϑιερί. δηὰ ΟἸα488. 

Γεύω, ἔ, εύὐσω, ἰγδη8. (0 σαῖι86 ἰο ἰαϑίε, 
σα ο ἰαϑία, δπ. χχυ. 80. Ηάοί. νἱϊ. 46. 
ὉΓ, Ογο]. 149, Ρ]αῖ. ᾿. 802. Ιῃ Ν. Τ'. 88 

4150 ἰὼ 16 (1458. σϑηθγ, [π6 τηϊά. γεύομαι, 
ΔΙομΘ οὐα. ἴῃ ({ 86Π86 ἔο ἐαϑέδ, ἄθροῃ. οἵ 
ἴτϑη8. 1} ΡΙῸΡ. δηὰ αὖϑο}]. Μαιι, χχυῖ. 84, 
Οὐ. ᾿ἰ. 21, οτ [0]]1. ὈΥ δος. Φοόδη ἰΪ. 9, δῃά 
δορί. ; ἴῃ [ῃ6 8θη86 ἐο ραγίαϊε οὗ“ ἰο θαΐ, 
οἰζποῦ 8080]. Αοἰβ χ. 10. χχ. 1], οὐ [0]]. ὉῪ 
ἜΝ μι. χῖν. 24. Αςεὶβ χχὶϊὶ. 14. ϑερῖ. δηὰ 

458. 2) τηθίδρι. ἐο δα }ογίθηοδ, ἐγ ΔΕΥ͂ 
τη ὈΥ 086, γ. ῥῆμα Θεοῦ, Ηοῦ. νἱ. ὁ. 

: Ἐὰν ον, Μαῖι. χνὶ. 28. ΜΚ. ἰχ. 1. 
υ, ἰχ. 27. Φοἢη υἱῖϊϊ. δ2. ἨδΘΌὉ. ἰϊ. 9. νἱ. 4, 

γ: τῆς δωρεᾶς. 1 Ῥεῖ. ᾿1. 8. ὅδρῖ., ῬΏ1]1ο, 
ΟΒΘΡἢ., ἀηὰ ΟἾδ88. 
Γεωργέω, ἴ. ήσω, (γεωργὸς,) ἐο ἐἐϊ 

ἐδ φαγί; ὮΘποΘ ἴῃ6 ρᾶ88. γεωργεῖσθαι, 
Ηοῦ. νἱ. 7. δορί. δηά ΝΗ 
Γεώργιον, ουὅ, τὸ, ῬῸΡ. α ἐ οὗ 

αγαδίο ἰαμά, Ῥτον. χχὶν. 80. τὰ - Ιῃ 
Ν, Τ΄ τηϑίδρῃ. βαὰ οὔ Ομ υβιίδηβ, 1 Οοσ. 
1. 9, Ὦθτο ἰδ 18 δορὰ Π1Κ6 οἷν Μοία, 
Γεωργὸν, οὔ, ὁ, (γέα, ὮΘηςΘ γῆ δηὰ 

ἔωργα., ρΡοτῖ. τηἱά, οὗ οὔδ0]. ἔργω, ἴο ψοιῖς.) 
1) α ἐἰϊίον'" οὗ ἐλ6 σγομπά, α ἀμδαπάπιαη, 
2 Τίαι. 11. 6. 54. ν. 7. βιορῖ. δηά (]4588. 2) 
α υἱποάνοβδον, Μαϊι. χχὶ. 88.---4]1, ΜΆ. χίὶϊ. 
]-.-9. [μυ. χχ, 9, 5ᾳ. 14,16. Μείδρῇ. οὗ 
(σά, 88 ἰακίησ οἄγο οὗ ἴ86 ΟἸυτοῖ, οοη- 
οἰἱἀογοά 828 [86 βρὶ τἰτι.4] νἱἷπθ, (866 [8. ν. 1, 
8464ᾳ.) Φοῖῃ χν. 1. Βαῖὸ ἴῃ ΟἾδββ., γοὶ 
ο(6. ἰπ “]ΐδη Η. Α. ῥ, 419, ῬὨΙ]οβίγ. Ρ. 
87, δῃὰ γεωργεῖν ἴῃ Ρ]αίο. 

Γη, γῆς, ἡ, (οοπίγ. ἔϊομι οὔδ. γέα, οορ- 
Πδῖδ ἢ γαῖα.) φαγί οὐ ἰαμά, 1. 6. ὁπ6 οὗἁ 
ἴΠ6 ἔουν οἰδηχθηίβ, βαϊἃ ἴ. ἱῃ γεΐθυθησα ἴο 
1.8 νεροίδιῖνο ρόνοσ, φαγί, 8οῖϊ, αἰ, ΧΙ]. 
ὁ, 8, 28. ΜΙκ. ἵν. δ, 8, 20. 1μ. χὶν. 88. 
Φοδη χὶϊ. 24, 8]. δερῖ. δηὰ Ο]488.----ἰ]1. ἃ 
μαῖ ὙΠ Θγοοὴ τὸ {γεδά, ἐλα σγοωμπα, αι. 
χ. 290, χνυ. 85. 1μυ, νἱ. 49, εἴ 4]. βιαρὶ. δπὰ 
Ο]688.---111. 28 ἀἰδιϊηρσυϊδοα ἔγοτα [ἢ 6 568, 
ΟΥ ἃ ἰακο, δε ἰαπά, " ἴοσγα ἄστη, ΜΚ. ἷν. 
}Ἰ. νἱ. 47. Φοβη νἱ. 21], οἵ ἃ]. ϑδερί. δηὰ 
ΟἸ.α88.---ἼΥ οὗὨἨ ἃ οοωμέγψ οὐ γοσίοη, ἃ8 γῆ 
Ἰσραὴλ, Μαῖι, 1. 20. Χαναὰν, Αοῖϑ ΧΙ. 
19, Αἰγύπτου, Αοἰβ νἱΐ. 11]: αβρθς. 88 88] ἀ 
αὖ50]. οὗ 1η6 ἰαπά οΥΓ “ωάςσα, Μαῖι. χχὶϊ!. 
95, δ 4]. δηὰ δβοτηδίίπλ68 βΒ'τηρὶν τὴν γῆν. 
ΒΥ πιοίοη. ρυΐ ἴοῦ (6 ἐπλαῤιξαπίδ οὗ ἃ 
οουμγ, Μαῖι. χ. 1δ. χὶ. 24, εἱ α]. 80 
Ὀτγάθῃ : “ ΤΏοδβδο δῆβνογθ, ἰῇ ἴῃ6 58|16ηΐ 
ηἷψαῦ τερεῖϊνοά, ΤῊΣ Κίηρ Εἰγη861} ἀϊνυροά, 
ἐδ ἰαμα δοϊϊουοά.᾽ ---. ἐδ φαγί, 1) τὴ 
τοττδαῦθοιιϑ σίοὐσ οὗ δατί., 8458 ἀϊβιϊηςσὶ ἔγτοτΣ 
ὁ οὐρανὸς, Μαῖι. ν. 18, 85. νἱ. 10, 19. οἱ 
4]. οι. ϑερί. ἀπά Ο(]4588. Ηδπος {Π|0 ρὮγαβθ 
τὰ ἐπὶ γῆς καὶ τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἴο 
ἀρποῖθ ἐδα μπίσογϑο, (ο]. ἰ. 16, 20 : 4]80 
»γήἥ καινὴ, 2 Ῥοῖ. "]. 18. Βον. χχὶ. 1. 2) 
28 β8ϊὰ οὗ ἐδέ λαῤιί(αδία φαγίἦ, ἡ οἰκουμένη, 
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1. χί. 81. χχὶ. 856. Αςἰβ χ. 12. χί. 6, 6 
8]. οἵϊ. ϑδρί. δηὰ Ο].88β. Ηδηςς τὰ ἐπὶ 
τῆς γῆς, “ ΘΑΡΓΪΥ τὨΐηρ," ἱ. 6. 1ὨΪηΚ58 ΡΕΙ- 
ἰαϊπίηρ ἴο {818 116, 88 ορΡ. ἴο τὰ ἄνω, (οἹ]. 
ἱ:. 2. ΒΥ βγῃθοά. ριυὲὶ ἴον [πὸ ἐπ μαι (δηΐε 
οὗ [Π6 οαγίἢ, πη, οι. ἰχ. 17. χ' 18, 
ον. νἱ. 8. χὶ. 6. οἵ 8]. δηὰ ϑ'ερί. 80 
ὙΠΟΓΟ ὑΠπηρ8 ἅΓ6 βαϊὰ ἰὼ Ὁ6 ἄοπα, ΟΥ ἴ0 
[ΔΘ ρδοθ οῃ δαγίῃ, ψ μοῦ μᾶνθ σοξοσεηοὺ 
οἰ ον ἴο τπθη, Μαῖί. ν. 18. νἱ. 10. χ. 34. 
ἴμι. χἱ. 49. Φοδπ χυ]!. 4, ἃ]. 80 “Ζοδιη 
11:1. 81, ὁ ὧν ἐκ τῆς γῆς, “6 Ὑ0 5 οἵ 
Βυτάδη οΤ σίη.᾽ἢ 
Γῆρας, αος οΥ εος, τὸ, οἷά μ.1 

86. Βρρί. δὰ ΟἾ 858. ᾿ ζῶ 

Γηράσκω, οτ -άω, ΐ. ἄάσω, ( γῆρας.) ἰο 
στοῖῦ οὐ δόοοηια οἷά, ἐο ̓ ε οἰά, ἱπτγϑηβ. δολῃ 
χχὶ. 18. Ηδθῦ. νἱῖϊ. 18. ϑερί. αἀπιὰ ΟἸ]αβδ. 

Γένομαι, ἔ, γενήσομαι, (ΘΥ} 6 Γ δηά Αἰ- 
6 ἔογπι γίγνομαι.) τιϊά, ἀαρο;. ἱμέγαμβ. 
νὴ [Π6 ῬΥΠΠΛΔΓῪ δἰ μι, ἐο ὑοσέγι ξο ὅδ, Ἰ. ε. 
ἴ0 Π0.16 Ἰηΐο δχίϑίθῃοα ἴΏ ΔΗΥ͂ βίδα : διή 
1Π θη ἴῃ [Π6 80. δηὰ μεγῆ. ἐο λα τϑδ οοτηδ ἰμΐο 
οαἰϑέθποθ, οἵ ΒΤ} ἐο ὅθ. 1. ἐο δοσέὲμ ἰο ὗε, 
ἔο ὁοηι6 ἵμίο δαϊδίοηοθ, 88 Ἰτρ] γἱηρ οταία, 
αἰτοῦ ἔγουχ πδίτγαὶ σᾶυθοθ ΟΥΆἈἸδτουρῖι 
ΒΡΘοἷδ] ἀρθῆου, σοϑα], ἀπά 8180 οἤδηρε οἱ 
βίδίθ, ρ]αςθ, ὅἄζαε. ]) 88 ἱπιρ! γἱηρ οτἰρίη ἰπ 
τῇ ΟΥΑΪΠΑΓΥ σουχβο οὗ πδίαυτα, ὈοΓ 88 βαϊἀ 
οὗ ΡΘΊΒΟηΒ, ἕο δὲ δογγι, Φοῦη νυ. δ8 - (]]. 
ΌΥ ἔκ τινος, Βοτῃ. ἱ. ὃ. 64]. ἰν. 4. Ϊ Ρει 
1. 6. βερῖ. διὰ Ο]888. ; δῃὰ οἱὗἉὨ (μίηρβ, 3 
Ἰαπίβ, ἔγυ δ, ὅς. ἐο δδ ργοαμοοα, ἐο στοῦ, 
αἰ. χχὶ. 19. 1 Οὐγ. χν. 87, δηὰ Οἴαβ.: 

ΟΥ̓ 88 Βα 4 οἵ [ἢ Ρῃθῃοιηθηδ Οὗ παίμυζο, ἰο 
αΥίϑα, ΟΟΟΝΥ, 6. ὕτ. σεισμὸς, Μεῖϊ. νἱῖ. 
24. λαίλαψ, ΜΙκ. 'ν. 87. γαλήνη, Μαῖ. 
ὙΠ. 26, οἱ ἃ]. σκότος, Μαῖϊ, χχνὶϊ. 4Ὁ. 
νεφέλη, 1κχ. 1χ. 84. βρόντη, οδη χίϊ. 
29. 4180 οὗ ἃ νοΐθθ Οὐ οὐύ, φωνὴ, Ψοδη 
χι. 80. κρανγὴ, Μαῖϊ. χχν. 6: οὗ αὶ 
ἱῃη01168 1, 88 ϑόρυβος, Μαῖὶ, χχνὶ. 8. 
στάσις, 1,α. χχὶϊ!. 19. σχίσμα, 4“οδιη νἱ. 
43, ζήτησις, Φοδη 1]. 25; οὐ [Ὧ6 δΌθοποϑ 
{βογθοῦ, 48 σιγὴ, Αοἱϑ χχὶ. 40, Εν. νῇνδ, 

Κ'ο ΟΥ̓ ΘΙ Οἱ 008 φΘΠΘΓΘΙ]γ, [,. χν. ]8, 
οὐ {116 Δ. οἷοι ἀοοοιραηυηρ ἴῃ θαι, Μαίς, 
ΧΙΪ. 2}. 2) 48 ἱπηρ᾽ γίηρ οτρίη [Ὦτο 
Δ ΔΡΘΠΟΥ ΒρΡΘΟΙΆΙΙΥ δχογιθα, ἐο δ 
ΟΥ ογοαΐθα, 85 βαϊὰ οἵ {Πΐπρθ, [π6 ψοτΚ 
ογθδίίοπ, Φόμη :. 8,10, 1} ον. χνυ. 1ὅ. Η 
ἷν. ὃ. χὶ, ὃ, δηὰ ϑορί. ; οὐ τ{π6 ψουκϑ 
ἃτί, Αοεἰθ χίχ. 26, διὰ χειρῶν : οὗ ταὶ 
ο168, ἕο δδ τυτοιιρὴξ οὐ ρογγογηιοά, αι. 
20, οἱ ἃ]. ; οὗὨ ἃ ργοηγδε "παάΐϊδ, Αοῖβ 
θ: οΥ ρῥἷοι γογηιοά, χχ. 8: οὐ ναδῖθ 
ΜΚ. χιν. 4: οἵ ἴὴ6 ν}} οὐ ἀδβῖγε οὗ 
{ηρ, ἐο ὅδ ἀαοοοπιρίἐδλορα οΥ [0] 8}]6ἀ., 
λημα. Μαῖϊ, νὶ. 10. αἴτημα, ἴλι. χχὶ 
24: οὗ ἃ τεραβί, ἐο δ6 πιαάε τεαάν, 40 
ΧΙ. 2; οὗἉ [μα 1οἷ84] ργοσοθάϊηρϑ, ἐο 
ΟΥ̓ 8εέ οὉ 7οοἱ, Αοὶϑ χχν. 26 : οὗἉ ἔδϑιϊ 
ο δὲ πιαάε οΥἵ οοἰοδναΐθα ; οὗ , 8. 
τηδάθ, 1. 6. αρροϊπέθα, ἴο εἶ! ΔΩ ΟΥ̓́ 
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Ου.}, 23, 25. Ἠοῦ. ν. 5, ΟΥὙ Ὑμδῖ 8 ἄοῃθ 
οἵ ἰΔκ68 ρΐδεθ ἴο οὕ ἴῃ Δγ οὨα, [,υ. ΧΧΙΝ. 
3], ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται ; 68]. 11. 18, 
γιὑπὲρ ἡμῶν κατάρα. 8) 88 ἱπιρὶ γἱην 
ΜΡ], νομί, ὅζο. ἐοὸ οοπιθ ἴο }α88, ΟΟΟΏΥ,, 
ἄς. ΟῚ αὖ8ο]. 85 Μαῖί. ἱ. 22, ἃ οι. δηὰ 
[0]. Ὁγ ἀδι. οὗἉ ρϑίβοῃ, ἰο δαρρθη ἕο ΔῺΥ 
ὁπε, ΜΚ. ἴχ. 21 ; οὐ τ ἴδ δα ναὶ θηΐ ἴἰο0 8 
2.18. ρονογπ θὰ οὗ βοῖὴθ ἤγὸρ. 88 εἰς Οὐ 
ἐπί. ἥξηες 16 Ῥῆγαβο καὶ ἐγένετο οΥ 
ἐγένετο δὲ, “πὰ 11 οδὴθ ἴο τῆι, 
αἰ αγβ τ] ἃ. ποίδίϊοι οὗ {ἴτππ6. Ἰηϊτοἀιςοά 
ὃγ ὅτε, ὡς, ἐν, οΥ ζεῃ. δῦϑο)]. ὅζο. δηὰ [0]]. 
Όγ ἃ βηϊί6 σον τἱτῃ οὐ στπουΐ καὶ, Μαίι. 
ἶχ. 10, 44 ἜἸβνῆ. 4) 88 ἱπιρ! Υ]ηρ ἃ οἰιδῆρο 
οἵ εἰδία, οοπαϊἤἴοη, ὅτο. ΟΥ ΤΥΒΏΒ᾽ Π] Οἢ ἔγΟΙΩ 
ὁ8ὲ ἰ0ὸ Δηοίθοῦ; βαϊ4 οἵ ῬΘΓΒΟἢΒ ΟΣ {ΠῚ ηρ8 
ἰθαὶ τοοαῖνο 8 ΠΟΥ σΠΔΥΔΟΙΘΥ ΟΥ [ΌΓΤΩ, 
Μλῖι.ν. 45, ἀπὰ ἡ βλυ δ Α8 ἐν ϑρυνὼμ νὴ ἢ 
γπεροβι οὴ5 ΟΥ δάνθγ 8 ἱπαρ] γίπρ τηοίϊοη, 
τι ἀδποῖθβ σἤδηρθ ἰ0 ΔποῦθοΣ ρΪδοα, ὅζο. ἕο 
οὐιδ, ἀηα 18 (ΟἸ]ονγοὰ ὉΥ ναγΐοιιβ ργεροβὶ- 
ὕοπβ ἀδποίϊηρ (ῃὴ6 ὈδρΙ ΠΡ ΟΥ ἐπα οἵ 
τηοίοη.---ΠΠ, τὰ 186 δοσ, δὲ ρογί. ἐο λαῦδ 
δεγαπ ἰο ὅδ, ἐο λαῦο δοπιο ἐμέο θχιβέφηοο, ὅχο. 
ΟΥ̓ Βἰ ΠΡ} }γ ἐο Θαῖϑί, ἐο 6. 1) σΘΠΘΥ. ἐο ὅδ, 
ΜΉΝ θ6. Βοω. χὶ. ὅ. 1 “οϊη τ 18, ὑ 

. 2) 85 οὐρα σομπδοηρ ἃ βυ ]θοὶ δη 
Ρτοδϊολίς, 1,.ὰ. ἱ. 2. 11. 2, οἔ αἱ. 850 νὴ ἃ 
ἀλϊ. οἵ ρῥγοῆϊ, ἐο δὲ απὸ ἰδέπρ ἕο, οἵ 70Υ, 
ἐ. ὅτ. ὁδηγὸς, Αοἰϑ ὶ. 16. σημεῖον, ἴ,ι. χί. 
δῦ. παρηγορία, (ο]. ἱν. 1}. τύποι, 1 ΤῊ. 
Ἰ, 7, αηὰ (]658.: σῖθἢ σοη. οὗὨ ἀρο, [,ὰ. ἱΪ. 
42, ἐτῶν δώδεκα, 1 Τίτα. τ. 9: ἐωρ] γίπρ 

τίγ, ἅς. Μαῖι. χὶ. 26. κι. χ. 2] 
οἰηθὰ νὴ (Π6 ρα οἷρ]6 οὗ ἀμοίδον νϑτῦ, 

ἵξ ἴοσπηϑ, |κὸ εἶναι, ἃ 
δηϊΐα ἴθηδο οὗ (μδὶ νοῦ, ΜΚ. ἰ. 4, ἐγένετο 
βαπτίζων, ἰχ. 8,7. Ἠδεδ. ν. 12, εἴ 4]. 8) 
ὑνοι ὙΠ Γἢ Ῥτοροβὶ 0Π8, ᾿ξ ἱταρ] 168 ἸΟσ Δ] γ, 

. ΧχΥ]. θ, ΜΚ, ἰχ. 88, οἱ 4]. ΟΥ βίδῖο 
ἀπά εοπάϊίοη, [μ. χχὶϊ. 44, γ. ἐν ἀγωνίᾳ. 
Δρί χχίϊ, 17, ἐν ἐκστάσει, δῖος. ἘΕὉ]]. ὮὉγ 
μετὰ ἢ σοη. οὗ Ροσβοῃ, “ἴο 6 ὙΠ ΔΩΥ͂ 
θῃ6, Αεἰϑ χ. 19, χχ. 18, οΟΥ σὺν διὰ ἀδί. 
ἴα. ἢ, 18, οὐ ΌῪ πρὸς ἀπά δος. “ το δ6 ἀΐδ- 
Ῥοβεοά ἰονγαγάβ δὴν πο, 1 Οὐογ. ἰ). 8. χνὶ. 10. 
, Γινώσκω, ἢ, γνώσομαι, ἰο ζποιυ, Ὀοιἢ 
ἴῃ 8ὴ Ἰποποαίίνο δηὰ σοι ρ] οἰἶνϑ β6η86. ἴ. ἴῃ 
{πο (ΌΣτΏ ΕΓ, ἐο Θοη16 ἐο ἔποιυ, ἰο αἰίαΐα Κπον- 
Ἰοάρο οὗ, ψθθτο ἐπ ῥογέ. ἱπηρ]168 δοτηρ]οίθ 
δοίη, δηὰ 8 οὔξθηῃ δαυΐν. ἴο ῥΓθ3. ἕο ἔποιυ, 
ΡΑ45, {0 δεοοηιδ ἔποισπ, 1) σϑηογ. δηὰ [0]]. 
δ᾽ κοο οὗ {ππηρ, Μαΐι. χ. 7. Φοόμη νυ], 
ὃ, δὲ δ]. βοϊῃθῖπηθβ ἱταρ] θὰ, ΜΆ νἱ. 38. 
1 Οογ. χίῖ!. 9; 01}. ὃγ ἔκ τινος, “ ὉῪ Δ}Ὺ 
ἰδίην, Μαίι, χίὶ, 88. ἴλι. υἱ. 44, οἱ 8]. οὗ 
115 δαυίν, ἔν τινι. οὐ ὅθεν, 1 Ζοδιη ἰΐ, 18. 
κατὰ τί, 1. ἱ, 18. ἘῸ]]. ὈῪ δοο. οὗὨ ροῖ- 
100, δοθῃ χὶν, 7. [,υ. χχίν. 85. χίχ, 1ὅ, 
ἕοτα, ἱ.2]͵ 2 ον. νυ. 16. 64]. ἱν. 9, 1 7Ζόδῃ 
ἢ, ὃ, ἢ.1, εἰ ἃ], ΕῸ]]. Ὁγ ὅτι, ἱπϑιοδὰ οὗ 
8 δίς, δῃὰ ἱηβῇη, 92 οῃη νἱ. 69, ἐγνώκαμεν 
ὅτι: σὺ εἶ ὁ Χριστός. νἱῖ. 26, εἴ 4]. 5:5 )06. 
4) ἴῃ 8 ἰογοπδὶς βθῆθο, ἐο ἀποῖσ ὃν ἐπφωῖγν 
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ΟΥ ἐχαηιϊπαξίοη, ἰο ἐχαηιῖκο, τὴν αἰτίαν. 
Αοίϑ χχὶϊ!. 28. 8) ἰοὸ Κπονν ὈΥ ἱπίοττωηδιϊ 
ἤἴτοτὰλ ΟἾΠΟΙΒ, ἐο δα γ ΟΥ οιΐ, Μαῖιῖ. χ. 
20, Αεἰδ ἰχ. 24: [0]]1. ὉΥ δεὺ. οὗ {πη 
ἜΧΡΓ. οὐ ἰῃ;ρὶ. ΜΚ. ν. 48. Αεοἰβ χχὶ. 84. 
Ὁ]. ἱν. 8, Μείι. ἰχ. 80, εἰ 4]. : οἵ ὅτι, 
Φόδη ἱν. 1, οὐ ἀπό τινος, ΜΚ. χν. 45. 4) 
ἴο Κηον ὉΥ Ρεγοθριΐοῃ οὐ οὐβεσνδίϊοη, ἐὸ 
»εγοεξῖυο, . [01]. ὉΥ 806. ΕΧΡΓ. ΟΥ̓ 
ἵωρ]. Μαῖί, χχὶϊ. 18. χυὶ. 8. χχνὶ. 10, οσ 
Ὀγ ὅτι, Φο]νη ἶν. 68. νἱ. 1δ.: ὉΥ δοο. δπὰ 
Ῥαγίίο, ἴου ᾿ηῆη. [λι. νὴ]. 46, ἐγὼ ἔγνων 
δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 5) ἴο Κπονν 
ὈΥ 1μι6]] δου] ἀϊδαυϊδιιίοη, ἐο ὡπαοτϑίαπα, 
οοπιργεδιομα, [01]. ὍΥ δος. ὌἼχρὺ. οὐ τα ρ]. 
Μαῖι. χἹὶ!. Ὁ1,γ. τὰ μυστήρια. ΜΚ. ἵν. 18, 
παραβολάς. ἴ,α. χνλ!. 84. Φολη νἱ!. 49, τὸν 
νόμον. Θ) ὈΥ Θυρἐιοπηΐδη, ἐο λαῦδ [᾿8Γ}8]] 
κποιοίράσο "ᾷ 1μ.1.84, ϑερῖ. δι Ο]488.---11. 
ἴο ΚΏΟΥ ἰπ ἃ σομηρ᾽ εἰν Β6Ώ86, ἐο λαῦε οὗ- 
ἑαϊμο ἀπὰ ο α ἀποιυίραφε ΙΖ 1) 
ϑομοΥ, δηά [0]]. ὈΥ δος. Ὀοιἢ οὗἉ [δίηρ ΟΧΡΓ. 
ΟΥ ᾿π]Ρ]164. ΟΣ δος. ἀπά ὅτι, ΌὉΥ αἰἰγαείίοῃ 
ΟΥ̓ ὉΥ δὐν. ; δηὰ οὗἁἉ ρεύβοῃ ἴῃ δος. [0 ΚΠΟῪ 
ΔΩ ΟΩ6 ὈΥ ὶριί, Φοιη ἱ. 49. 2 Ὅοτ. 
Υ. 16, οὐ “ἴο ΚΗΟῪ ΔΠΥ͂ ΟὨΘ᾽8 σπδγδοίοσ 
δηὰ αἰδβροδί τοι, Ζοἢη 1. 10, οἱ 4]. 2) ἐὸ 
ἔποιυ, 88 Ὀοσΐηρ δὶ ΟΠ ἷβ, ΟΥ ῥγοΐδεβοβ ἴὸ 
Ὁ6, ἐο αοἴποιυ . [01]. Ὀγ δοὺ. Μαῖί, νἱῖ. 
28. 1 Ὅον. υ]}}. ὃ. 6]. ἱν. 9, δπὰ δορί, 
ὃ) ἴτοτα ἴῃς Ηδῦγ. τὴ} [Π6 δάἀαηοί 1άοδα 
οὗ νε]}}- ῦὶδηΐηρ, ἐο ἔποισ ἀπὰ ἀρργοῦδ οἵ, 
ίο ἰουθ απα σαγὰ 7ΌΥ, [0]1]. ὉΥ δος. θοΤΒ οὗ 
Ῥλρϑν 88 2 Τί). ἰϊ. 19, Φοδη χ. 14, 1ὅ, 

. Βερῖ. ; δηὰ οὗἉὨ της, Βοτι. υἱΐ. 16, ὃ 
γὰρ κατεργάζομαι, οὐ γινώσκω, (δπὰ 

δορί. Ῥ.ἱ. 6.) Ὀυϊ 866 ΤΩΥ ηοίθ. 

Γλεῦκος, εος, τὸ, (γλυκὺς,) ΡτῸΡ. 
φιμδί, ΟΥὁ πεῖ υὐἷπε, Ὀυΐ ΒοΙη . 68 8ισδσί 
εὐῖπε, ὙἘΠΘΊΠΟΙ πο, δη4 ΘΟὨΒΘΑΏΘΏΥ 
δυθοῖ, οὐ οὗ σοι, τπουρὴ ο]ἀ4, [89 βυοοῖ- 
Ὧ688 δ ὈΙΟΒοΙνοα ὉΥ τί, δ Ασείβ ἰϊ. 12. 
Φοῦ χχχιὶ. 19, ΑἸΒθῃ. ρ. 176. ὅδ'60 τζοσθ 
π ΤῊΥ Ὠοῖθ. 

Γλυκὺς, εἶα, ὑ, δὰ]. βισοοί, Ἐν. Χ. 9, 
10; οὗὨ Ποηθγ, ζ4. 1. 1]. 84. οὗἁὨ ψαῖοσ, 
τηθϑῃΐην, ἡ δὲ [ῸΓ ἀτηκίηρ,᾽ »οΐαίο, 88 ΟΡΡ. 
ἴο Ὀγδοκίϑῃ. 8.0 πῃ [,ποΐϊδη ἱ. 296, ΒοΙ12. 
Μ6 ἢδνο γλυκὺ ῥεῖσθρον, 88 ορΡ-. ἴο Ὑ δαὶ 
ἷδ τηἰχοὰ Ὑἱτἢ δβθδ- γαῖθυ, δηὰ ΘΟὨΒΘΗ. 
Ὀγδοκίβἢ. 

Γλῶσσα, ης, ἡ, ἰλὲ ἰοκσωο, ἵ. ῬΆΟΡ. 85 
8 Ραετὶ οὗ ἴΠ6 Ὀοάγ, Βον. χνὶ. 10, δ8 ἐῤὲ 
ογσαῃ Οὗ βρεοοῦ, ΜΙκ. υἱΐ. 88, 85, ἴλι. 1. 
64. } ον. χὶν. 9, 548. 111. ὅ, 8ᾳᾳ.{ἁ Ῥεχβοηὶ- 
βοά, οι. χὶν. 11]. ῬΆ)]. 1.11. πᾶσα γλ. 
“ ΟΥ̓ΘΤΥῪ ΡΟΓΒΟη,᾽ Αοἰδ 1ϊ. 26. ὅ'ο “το Ὀγ] 16 
ἴπ6 ἰοησιο,᾽ ἄς. 44. 1. 26. ἢ]. 8. 1 Ῥεῖ. 
Ν:.. 10. Οοιαρ. Ἐκεϊυβ. χχν]. 18, 54.--Ἴ]. 
ΒΥ ΜΕΤΟΝ. οὖ, ἴα . 1ὴ ψοποῦ. 
1 Φοδη 11}. 18, μὴ εἰλρερα γεν. όγῳ 
μηδὲ γλώσσῃ, “ ἴῃ Βροο6οἢ οὗ (411 [ο0}]γ].᾿ 
Οορ. ΤἬδορῃ. 68. 18, γλώσσῃ φίλος. 
80 ϑερῖ. ὅδ Ο]858. 2) βρεο. οὗ 8 ραγίίσυ- 

"-Γ 



ΓΛΩ 
δτ Ἰδηρτιαρο οὐ αταϊροί, Αοἰβ 11. 1]. 1 Οον. 
᾿" Ἢ ϑσρῖ, 55} ΟἸλεε, Ῥαΐ ἔου {π 6 ᾿ 

Ο 180 8 ἰαηρυδρο, 6. ΚΤ. φυλαὶ, 
καὶ λαοὶ, καὶ Ὑλποσας ΤᾺΝ μὰ 9 ̓  νἱὶ. 9. 
Χχ. 11]. χί. 9. χιϊὶ. 7. χίν. 6. χυῖϊ. 1ὅ, διὰ 
δορί. 1η το μῆγαβϑεβ γλωσσαις ἑτέραις, 
οἵ καιναῖς, λαλεῖν, ὁἴο Βροαῖς ἴῃ ὩΘῪ 
ἰοηρσυθ8᾽ ποΐ ῬγΘυ]Ου ΒΥ ΚΠόνῃ, ἀπὰ οὔπον 
δα ἴπο80 Κπονη, Δείβ ᾿ϊ. 4, (866. ΤΩ 
τοῖο.) ΜΙ. χυΐ. 17, γλώσσαις λαλεῖν, " ἴο 
δρθϑδῖς τὶ [ἢ ἰΟΠρτι68 τι γα οι ]ΟἸ8}Υ :᾽ προσεύ- 
χεσθαι γλώσσῃ," ἴο Βρεαῖ ἴῃ ἂῃ ἀπίκηονσῃ 
τοηραα,᾽ 1 ον. χὶν. 14. Απά 80 τηυβί ὃ6 
πἀὑἡπαογβίοοά [Π6 οδχργθβϑίου 1 (οὐ. χὶν. 
19, λόγοι ἐν γλώσσῃ, ΟΥἩὨ δβρὶν γλῶσ- 
σαι, ' ΟοΥ. χὶΐ. 10, 28. χὶϊ!. 8. χὶν. 22, 
20. ὅ83366 ΤΟΙ ἴῃ ΤΩΥ̓ ποΐθ οἡ Ασοίϑ 1Ϊ. 4.-- 
111. ΜΈΤΑΡΗ. ρυΐϊ [0Υ ΔΩΥῪ {Π|ἰηρ΄ τοβθι Ὁ] ἢ 
ἃ ἰοηζὰθ ἱῃ δ!αρο, Αοἰβ 1]. 8, ΠΘΓΘ 566 ΤΩΥ͂ 
ποῖίθ. 

Γλωσσόκομον, ουὅ, τὸ, (γλῶσσα, 
[0 ἵοησιθ, τηουτ-Ρίθοο (1 Κ6 οὐγ τϑϑα) 
οὔδ Ὑἱμα-ποίσυπιθηΐ, διά κομέω, ἴο ἰΔΚ6 
σΔγΘ οὗ) Ῥγορ. ὦ οαβϑὲ οὐ ὅοζ ἴο 

ΟΥΓ τπιδοαϊ ισἱπα-ἰπδίγωπιδηΐβ ἕπῃ, 
δυΐ δἰλουσαγὰβ ΔΗ δοα ἴον ργαβουνὶπρ πὐθη- 
8118, ὈοΟΪΚ8, οὐ οἴδμοσ να]υδῦϊθβ. ΤΆ 10 18 
πϑοὰ Ὀγ 708. Αηίΐ. νἱ. 2, 6, ἴο Ὄχργεβϑθβ [86 
11:16 οὐοδέ, ἴῃ ψ ἰοῖ [86 ῬΉΣ]]801η65 Ραΐ ἴΠ6 
σοϊάθῃ ταΐοα δηὰ ϑῃγογοάβ, 1 ὅδῃ. νἱ. 1], 
δηα ὮὉγ ϑορί. ἰῃ 2 Οἤγοη. χχίν. 8, υϑϑα ἴοὸ 
ΟΧΡΓΟΒΒ ἐδ6 Αγ: ἰδ 4180 ὁσοῦγβ πῃ ],οη- 
{παρ Ρ)] ἴδτοῖ, δηά οὐδοῦ Ἰαίθὺ ττὶίθτβ. 
ἢ Ν. Τ᾿ 16 ΘΟ] οος. Ζοἢ πα χὶϊ. 6. χ!, 29, 

γθοτο ἰζ ἀθηοίοβ ὦ σαϑθοέ ἐο ἼΩ τιοηθν ἵπ, 
διὰ 80 Ρ]υΐατοι 6410. ὃ 106. Το δδυὶν 
δηὰ οογγθοῖ Βρ0} Πρ ν88 γλωσσοκομεῖον. 

Γναῷφ εὑς, ἑως, ὁ, (γνάφος, ἃ οατά, ΟΥ 
168216, υϑοὰ ΌὉΥ γγοο]- οι Ὀ618,) α , οὐδ 7, Οἢ 9 
ψἢὸ 0116 ἃ ἀπά ἀνοβϑεὰ ἢθν ο]οίμεβ, ΟΥ 
δοουγοά δηὰ οἸοδηβοὰ οἱά ὁῃ68, Γαϊϑίπρ [Π60 
ἨΔΡ ὈΥ͂ τηθ8η8 οὗ ἴΠ6 ἰ[682]6: ἃπὰ 8]580, ὈΥῪ 
1τὴ6 86 οὗ δ1]] 6 γ᾽ οαγί δ ἃ 8}}κ8}}, τϑδίογθα 
1)6 σΟ]Οου ἴο 118 οὐἱμῖπαὶ τ ϊΐθηθββ. ΜῈ. ἷχ. 
3, οἷα ὙΡΕΦῸΣ ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται 
λευκᾶναι. Χεηορῆ. Τποορῖι. Ρ] αἱ. ὅς ϑερῖ. 

Γνήσιος, ου, ὁ, ἡ, δ]. (γενέσιος οΥ 
γενήσιος, ἴτ. γένος.) οὗ ἐεημῤμι αὶ ὑϊγίλ, 
ΡῬΓῸΡ. 88 βαϊά οἵ Ἰορ! παῖ ΘΠ] άγθῃ, ὑΡΡπος 
ἰο Ὀαϑίαγἀ8, οι. [1]. χὶ. 102. ἴῃ ΝΤ' 
ΔΡΡΙΙοά το Ἔχργθββ (ἢθ τϑ]ίίοῃ οὗ ἃ ἀΐϊβοῖρ]θ 
ἴο Ὠἰβ ἰσδοδον, 1 ΤΊμ. ἱ. 2, γν. τέκνῳ ἐν 
πίστει. Τίς. Ἰ. 4,γν.τ. κατὰ κοινὴν πίστιν. 
Ηδηοο οὗ {ἐδίησβ, (8485 τῇογαὶ 41.8}}{168,} 
σοϊωΐηθ, Δ8 ΟΡΡ. [ὁ βρυτίουβ, Ρίηά. ΟἹ. ἢ. 
2], χάριν ἄγων Τινησίαις ἐπ᾽ ἀρεταῖς. 
ΑἾδο ὃγ ἱπὴρ]. 38 βαϊὰ οὗὨ ρβϑυβοιβ, δέ οθγο, 
ἔγιο, γα γμί, ῬῺ]]. ἷἱν. 8, σύζυγε γνήσιε: 
Ῥο]γὉ. ἱν. 80, 4, οἱ γνήσιοι “τῶν ἀνδρῶν, 
ΟἸΤΌΪΥ Ἰυδὶ δηὰ Ὀρτίραι.᾽ 80. τὸ γνήσιον, 
4 Β΄ ΠΟΘΙ," 2 ΟὐΥ. υἱῖ!, 8, τὸ ἀγάπης γν. 
3 Μδος. 1}. 19, οὐδὲν γνήσιον βούλονται 
φέρειν. 
Γνησίως, ἂν, (γνήσιος,) δἰποογεῖγ, 
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,αλληϊ, ῬῺ]]. 11, 20, ὅστις γν. τὰ περὶ 
ὑμῶν μεριμνήσει. 2 Μδος. χὶν. 8, ὑπὲρ 
τῶν ἀνηκόντων τῷ βασιλεῖ γν. φρο- 
νῶν. ὃ Μδος. 11]. 28, τοὺς πρὸς ἡμᾶς γν. 
διακειμένους. 
Γνόφος, ου, ὁ. ΤῊϊΐθ, δηὰ [18 Τατοῦ 

ἔθου ὀνόφος, ᾿εγο ο]ὰ ἀπά γσουρῇ ἴοτται, 
δἔιογναγάβ βοϊιδπθὰ ἰο νόφος δηά νέφος, 
{μου ρἢ ὈΟΓᾺ οατηθ ἔγοτῃ νένοφα, ρετῇ, τηἱά. 
οὗ νέφω, οορη. ὙΠ} νέφω, ὁἴο βΒποπ. 
ΤῊ οτχί πα] τνογὰ νγὰβ νενοφὸς, ρατί. πειιῖ, 
οογτυρίοα ἱπίο δνόφος οΥ γνόφος, εἰφεϊίγ- 
πρ ῬυΊη. . 8η4 {δ6ῃ Βιῤπὶ, ἃ 
ἄδη86 οἰομά, βυςὮ 88 τΠ8ἱ ἀτουμὰ Μι. δἰηδί, 
ΤΠ ΘΟ ΦΘΔΟΥΝΝ Δρροαγοὰ (μθγθ. ὅ'θ0 ΕΣ. 
Χὶχ. 16. 

Γνώμη, ης, ἡ, ἰγεχνώσκω; ἴο Ῥογοεῖνο, 
οοποοῖνθ, δοαυΐγθ Κηονηθαρο οὗ, δηὰ ὃγ 
ἴα}. ἴο Ἔχογοῖβθ ἱξ ἴῃ εὐλδεῖος δηὰ ἀροϊά- 
ἱηρ.,}) ῥΓῸΡ. δῃὰ ζϑῆθγ, [26 ΜΙΝ, οὐ δοηέϊσαί 
»γεμοῖρίο, ἴμ6 ψυχὴ ἷπ ταδη, Χοη. Ογτο. 
8, 10: αἷθο ἱῃ ΟἸ 658. ἐλ γισυδέῳ ον )μάσηιοηὶ 
ΟΥ̓ «οὐδ, διὰ 118 τϑδυ]ὶ, ἴῃ Ἑ οὗ, οἵ 

Τοβρθοϊηρ, 8ῃγ (πϊηρ : 
ἰτχρ δηα ὄν ΠΩΣ παν, ὅδ. ἴη 

. τς ἰδ ἀϑοὰ ἰῃ ΨΑΙΙΟΌΒ τηοάο5 κπὰ 
αἰ νοσβ βϑὰ δἰιδάβ οἵ ϑθῆβδο; })) 88 ἱπηροτ- 
ἴῃς ορίπίοη οὐ ἡμασηιοηΐ, οἰ ΤΠ ΘΥ ἴῃ τοίδγοποῦ 
ἴο Ομ θδοὶξ, 1 ον. υἱῖ. 40, κατὰ τὴν ἐμὴν 
νώμην, ΟΥ ἴο ΟἴδοΥΒ, οομηπϑοῖὶ, 1 Ὅν. τῇ, 
, γνώμην δίδωμι. 2. ΟὍὐον. νἱϊῖ!. 10, κηὰ 

ΟἸα88. 2) δβ ἀθποίϊηρ υοἰξῥέοη, ἴῃ τείο- 
ἩΠῸδ Ἢ τὴν ρὼ Οὗ ἴΠ0 τηΐπα οἢ 81} 
οὈἾθοῖ ; (80 {Π6 ρῇγδδθθ ἔχειν γνώμην πρὸς 
τινα οὐ τί, ΠΝ νυ. 13. 1 Ἴδη κιὰ ὧι 
ἴῃ συ ου8 τηοάθβ, ΜΠ ΘΟΘΙ Β᾽ ΡΥ ἐποίδι- 
ἔΐοπ, οὐ ἀδϑῖγο, 1 Οὐον. ἱ. 10, ἐν τῇ αὐτῇ 
γνώμῃ, " Βδιηθ τηϊπὰ οΥ ψ}},᾿ (80 Τίνυο. ἢ. 
ϑ, σοι γνώμῃ, ακ18ο ν. 88,} οΥ΄, 88. τρρτεὶγ 
ἱ ΡΙ γἱηρ Μν1}}, 1 [Π6 8686 ἀσοογα ΟΥ̓ ΟΟΝΜΗ, 
ῬΒΊΊΘσα. 14, οὐ χωρὶς τῆς σῆς γνώμην-- 
ποιῆσαι, (ἴος πιπ]οἢ ἃ ΟἸ 458. τον πουϊὰ 
ἰᾶγο βαϊά οὐκ ἄνευ.) οΥ ἤπ4}]γ, 45 δε ἐαί 
οὗ ἱπο]παῦϊοη δηὰ ν1}}, ̓ π ἢ. ΒΘΏ86 Ῥψγροια, 
ἀδεῖσα, Αςεῖδ χχ, ὃ, ἐγένετο ψνώμη, εἶ. 

υὐ. ἢ. αὐτῷ, τοῦ ὑποστρέφειν. 
62, ὅ, ἣν δὲ ἡ γνώμη τοῦ ᾿Α. ἐπιτηρεῖν, 
ὅσ. Ηον. χυΐ!, 17, ποιῆσαι τὴν γνώμην 
αὐτοῦ. Ψοδβορὶι. δηὰ Ο]688. 

Γνωρίζω, ἴ. ίσω, ἐο γτιαΐε που, 
ἔγδηβ. [0]]. ὉΥ δος. οὗ (δίηρ δπά ἀκὶ, οἵ 
ξὺν ΟΥ 8ἂοο. ὙΠ} πρὸς, [. [ο οἰὐἠεῖς, 
) ροῆθγ, ἐο γουραῖ, ἀδοίαγο, Βλοτα. ἰχ. 23, 
τ; μι. 1. 16. Αοἰϑ 1ϊ, 28. Ερῃ. ἡ. ὅ, 10. 

οἷ. ;, 27. 6]. ὶ. 11. Ῥῇ. ἦν. 6. δερί. δῃὰ 
ΟἸαββ, 2) 8ρ66. πη {ἢ 8 8686, ο παγταίε, 
ἐοἰ!͵ ἘΡΆ. νἱ. 21. 6]. ἱν. 7, 9. 2 Οος. νἱ}}.]. 
1 Μδρο. χὶν. 28, 8) βαϊὰ οὗὨ 8 Ὀἰνίμε 
(οδομοῦ, το ὠηγοίαβ ἀϊνίπηθ τουθιδίοηδ, 
Φοῦη χν. 15. χυῇ. 26. Βοπι. χνὶ. “Ὁ. 
Ἐρῇ. ἰ. 9. νἱ, 19. 2 Ῥεῖ. ἱ. 16, Ια 1 οι. 
ΧΙ]. 8, ΠΡ ω ὑμῖν, χν. 1, δηὰ ρέτ' 
Βαρ9 αὶ. 1. 11, ἴὲ βθϑῖαβ ἴο βἰδηὰ [οἵ 
ἀνα γνωρίζω, ὉΥ τοολ! Πρ ἴο {86 πιϊηὰ 
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{πιΐδε ποῖ, ἐπουσὰ ἰδυρηὶ, μαὰ ποὲ Ὀθθη 
δυβαοη!} } Υ Ἰαϊὰ ἰο Βεοαχί.--- 11. ἴο οποβεῖζι 
ἰῃ ἰδ δεη86, ἕο με ἐπ πιὲμα οΥἿ, ἐπιργοβδ, 
Ρμ, 1, 22, οὐ γνωρίζω, “" ποη νἱάθο, 
πῦρ." ϑερί. ἀπὰ ἰαίον (]688. 
Γνῶσις, εως, ἡ, (γινώσκω,) κποιοϊοάσε, 

ἱ,ε. 1) δε )ασιμίῳ οΥ Κηοισθι, 88. ουϊποθὰ 
ἰὴ ἀἰοογπηιδπί, οὐ ρεποίγαίίοη, ἘΡἈ. ἢ. 19, 
τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγά- 
τὴν τοῦ Χριστοῦ, ὑνϊποὰ ΒΌΓΡΘΒΘΘΒ 8]] 
ΠΟΙ ΡΤΘ ΠΟ Πβίοη," ΟΥ̓ 8 ΒΌΡΟΙΙΟΥ [0 811 ΟἾΝΟΣ 
Κηοπ]εάψο. 2) φυῤ)εοίἑυείψ, βαϊὰ οὗἉ “πιῆαὶ 
ὁῃ6 Κηονβ,, ἀποιοίοάσο, Τ,. 1.77. ῬΆ]]. 1]. 
8, Βοπι. χί. 88, γνῶσις Θεοῦ. ϑερί. ἀπά 
Οἴκβ. 80 οἵα Κπονϊεᾶρο οὗ [μ6 ΟΠ τβιίδη 
τεϊ θη σοποτ, βοτὰ. χν. 14. 1 Οον. ἱ. ὅ. 
γῇ. 1. 2 Ῥεῖ, 1, 18, οΥ βρθο. οὗ ἃ ἄθθρϑῦ 
Ἰοπ]οῦσο (Πποτθοῦ, Ὀοι ἢ [ΒΘοΥΘίο8] δπὰ 
Εχροτ πο πί4], 1 Οὐχ. υἱἱ]. 7, 10,11. 2 Οον. 
Χχί, θ, ϑαίὰ οὐὗἨἁ δ ργϑοῖίςϑδὶ Κπαον]θᾶρο οὗ 
Ὑβα: ἷδ [0 06 ἀοπο, ΟΥὙ ποΐ ἀοῃο, αἰϑογοίίοη, 
γγαάδκοο, 2 Οὐοτ. υἱ. 6. 1 Ῥοῖ, 111. 7. 2 Ροί. 
,, ὅ, 6, δηὰ βερί, 8) βαὰ οὗ Ὑδδί ἴθ 

ΔΩ ᾧν εἰἴθος φεηεγ, ἀποιῦ- 
 ϑοίδησο, πὸ, 2 Οὐν. ἱϊ. 14. ἰν. 6. 

(οἱ. ἢ. 8. ϑορί. ΟΥ Βρος. τερον ἔποιο- 
ἰδάρε, ον τεϊ ἰσίοη σεποτ. [ω. χὶ, δ2. Βοπι. 
ἢ), Ἰ Τίπι. νἱ. ὅ0. αἷθο {86 ἀδοροϑὶ Κἱμά 
Ἅὔ 1 ον. χῇ, 8. λόγος γνώσεως, τ ΘΟ 
56 ὩΥ ποθ, ἀηἀ οοιηρατο ἴ,α. χὶ. δ2, 
ἡ κλεῖς τῆς γνώσεως, 1 Οὐοτ. χἱϊ!. 2, 8. 
τίν, θ, 2 Οὐ. ὙἹ]ἱ. 7. χ. ὅ. 
Γνώσ τη 5, ου, ὁ, (γινώσκω,) σπαγηιϑ, 

πὲ το δὲν 8 απ λίπ, Αοἷδ 
Σχτ]. ὃ, βϑυβαη, γεσ. 42. -ϑαϊὰ οἵ ἀοά, τῶν 
κρυπτῶν γνώστης. δορὶ. 1 86. Χχυ ὶ. 8. 
Γνωστὸς, ἡ, ὁν, αἀ]. (γινώσκω,) 1. 

48 λῃ ΑΖ, 1} ἴῃ [ῃ6 86η86 ζποιση, σθΠ6Υ. 88 
δὰ Ὀ01ἢ οὗ ρεσβοῦβ δηὰ {πΐπρβ, ἀπά [0]]. 
ὑγ ἀδι, 7οἢ, χνὶ!, 16, 16. Αοῷ ἱ. 19. χν. 
ἰδ, χίς. 17. ὃγ κατὰ νὴϊῃ ζθη. οἵ Ρίαςα, 
ἀξὶε ἰχ, 4ὦ͵ ἄορι, 8ο γνωστὸν ἔστω 
[0}}. ὃγ ἀαί, ὁ δ6 1: Ἱκπόνγα ἴο, Αοῖϑ 1ϊ. 14. 
ἡ, 10, εἴ 4], δπὰ ϑερί. [ἢ δὴ επιρμαῖίο 
ὅέΠδο, ποίαδίφ, ἱ, 6. ζποιση οὗἉ 411, Αοἰϑ ἱν. 
10, γνωστὸν σημεῖον. 8.0 ΡΒ. ᾿Ιχχγ]. 1. 
᾿ἰανάδο ὁ θεὸς, “ κποτχῃ δηὰ τηδρυβοά," 
) ἰῃ 186 βεῃβθ , τὸ γν. τοῦ 

θεοῦ, ἐπβιαὶ ΤΉΔΥ Ὅ6 Κπονσι οὔ αοά, Εοχῃ. 
Ἶ, 19, Χοη, Ηἶδι, ἢ. 8, 18.--11. Α5 8 
ΣΌΒΘΤ, απ ἵπίαποεξ, ΟΥ̓ΟΤαΪΠΑΓΙΥ ἔγίθηά, 
ἴκ, ἢ, 44, χχηΐ, 49. δορί. 
᾿ογγύζω, ἢ, ὑσω, (8 ποτὰ ζοττηοὰ ΠῸπ 

Ἰουπὰ, ἀογνοά ἴσου ἰΐθ ποῖβα οὗἁ 
ἀρνοϑὴ ἐρ προιξίοτ᾽ οὐ πρμγηνν; 1) 0 πιμξίδ, 
δι [6 ἴῃ ἃ ἴον νοῖΐςθ, δηὰ δβὶάς, Ψοὶ, 
ἢ, δ2, 2) τὰ τλ6 ποϊοη οὗὨἨ οοτωρ]αίηϊ, 
ἰο παῦτηνατ, δΌ80]. 1 Οοτ. χ. 10. 1011, Ὁ 
κατὰ ψ}}} γεη. Μαίξ. χχὶ 1], οὐ περί, 
ἜΝ, 4], ἡ ἈΡΟΤΙ ρος τ: νυ. 

ἡ ΕΥ̓͂ μετ᾽ ἀλλήλων, Φοδαπ νὶ. 48. ἴ. 
ἐμ Δ ᾿ 
Γογγυσμὸς, οὗ, ὁ, (γογγύζω,) φϑῃοε. 

οὐ πιγημεγ, 1) α πιρέογης, αὐϊδὶῃρ 
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ἔγοτα Ἰδῖθῃης ἀϊβοοηίοηι: δηὰ ἀϊοίαιθὰ ὉΥ σαὰ- 
τἴοῃ,, ΟΥ Δρργεῃϑηβίοῃ, γϑίθοσ [Π8ῃ γοβδοηῦσ 
τηθηῖ. 8.0 θροὺς ἰη ΤὨυογά. ἀπὰ {π6 δοδὲ 
Ὑυτϊ ἴα γθ, ΘΌΠπ νἱ]. 12, 2) πιωγτηωγίησ, ἀο6- 
ποῦϊηρ ἴῃ6 ὀμργοβϑίοη οὗ αἰθϑοοηίθηϊ, ΟΥ ἀΪ8- 
βϑιἸϑδοοη, Αοἰθ νἱ. 1 ; [0]]. ὉῪῚ πρὸς δηά 
δες. οὗ Ρεγβοη, [κ. ν. 80, ἐγόγ τ» πρὸς 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. ϑερῖ. ἃ ἰαῖογ ΟἾδ88. 
Γογγνστὴς, οὗ, ὁ, (γογγύζω, 

“πωττιωγοῦ, δ 4616. Ῥτον. Βυρίήςς ὦ 

͵ Ῥδης, ἡτος, ὃ, 1) Ῥγορ. α Κμσσίογ, οὐπ- 
2ωγοΥ, οὐ αἀἰυίπεν ; ὑχοῦ. ἀογίνοα ἴχομι γόος, 
ὁ 8 Ἰοῦν ΤΩ ΌΓΠΙΟΣ : δὰ ἱπάοοα ἴῃ ΖΕ ΒΟ Υ]. 
Ομοξρῃ. 809, νγὸ βᾶνο γόης ἴῃ [ἢ 8680 

, κρέκτον γοήτων νόμον μεθήσο- 
μεν: 80 ἢ Ὀοὶης [86 ἴοῃρ ἴῃ ψὨοΝ (86 
Δηοθης ΘΟΠ͵ ΏΓΟΙΒ υἱϊεχοά {Ποῦ ἱποδηΐδ- 
ἴίοπθ. ὅ5ο Μηίοη : “ΥΣ ΒουΣ Ηἷ8 τοὰ τὸ- 
γψοσβοά, Απά ὑδοϊς ψαγὰ ηιμζίογ5 οἵ ἀἸββονοῖ- 
ἵῃρ μονογ." ϑορῖι. ΑἹ. 5682, θροεῖν ἐπῳ- 
δὰς πρὸς τομῶντι πήματι. δ) ὉΥ ἴτωρ]. 
αἢ ἴηι ΚΟΥ οἶδαΐ, 2 Τίτα. 1]. 15, δῃά 
ΟἸΔε8. 

Ῥόμος, ον, ὃ, (γέγομα ἔτ. γέμων Ἰἷϊ. 
“δὲ οὗ ν]]οἢ ἐδιξοομῃ γέμει, ἰδ [0]}. 
Ἐχοά. χχὶϊ!. δ. εβρ. ᾿ ἐλε ἰαάΐπρ οὐ 7γοϊρλὲέ 
οὔ ἃ βμῖρ, Αοὶβ χχὶ. ὅ. δῃὰ Ο]δββ. 2) ὃγ 
ἱτωρ]. “πογοδαπαῖδο ὰϊὰ ὙὨΙΟΩ 10 18 
ἐτοιρμιοά, Εον. χυ]. 11. 54. 

Γονεὺς, ἕως, ὁ, (γέγονα, ἴν. γίνομαι.) 
ῬΓορ. γα λον. ἴπ Ν. Τ. ὁσουγβ 
ΟἸ]Υ ἴῃ πὸ ρίυγ. ἀδηοίίηρ ὈΟΙΝ ἔΙθΟΥ δηὰ 
ἈΜΉΝ ἀρρίρτὶ Μαῖϊί.χ. 2]. ΜΙ. χἱῇ. 12, 
1μα. 1). 27. εἰ 4]. ϑερῖ. δῃὰ Ο]488. 

Γόνυ, γόνατος, τὸ, ἰδε ἔποο, τὰ γό- 
νατα, "1ῃο Κηςε8,᾽ Ηοῦ. χὶΐ. 12. Ξερῖί. δηά 
ΟἸ488. Ηδηορ, ἱπ (ἢ ρῃγαβοδ τίθεναι τὰ 
ὄνατα, " ἴο ἐπεοῖ ἴῃ ῬΥΔΥΟΣ δὰ βιρρ]]ο." 
Κ. χυ. 19. 1.υ. χχὶ). 41. Αοἷβ νἱ). 60. 

ἶχ. 40. χχ. 86. χχὶ. ὅ. κάμπτειν γόνυ, οἵ 
γόνατά τινι, "ἴο Κπθ6] ἴῃ ΠΟΙ ΔρΘ ΟΥ 
δἀοτδοη, ου,. χί. 4. χίν. 11. ῬΆ]]. ἱΪ. 
10 ; 'π βυρρ!ϊο. Ερὶι. 11. 14. 
Γονυπετέω, ἴ. ήσω, (γοννυπετὴς, ἔν. 

1πΠ6 Ρἶγαβδο εἰς γόνυ πεσεῖν,) ἐο γαϊ οπ 
ΟἨδ8 ἤπθεβ, ἰο ᾿πϑοῖ, ΘΙ ΠΟΥ ἴῃ Βυρρ]168- 
(ἴοη, Μαῖι. χνὶ. 4. ΜΙ. ἱ. 40: οἵ τϑνοῖ- 
οῃςο, ΜΙ. χ. 17: οὐ τηοοῖ Βοτηαρο, ΜΕ. 
ΧΧΥΪ,. 29, ΟἾ]Δ88. 
Γράμμα, ατος, τὸ, (γράφω,) ᾳοῃον. 

απὺ ἐἰδέπα υυγίξέοη, ζοοο Οἢ γράφω,) 88 1. 
8ΔῺ αἱρδαδοίίοαϊ οδαγασίδγ, οὐ ΟὨδΥδΟίΘΓ, 
τοδυκοά οἡ τὶ ρ- θΟΔΙΩΒ, ΟΥἹ ΘΏρΤαν θη Οἢ 
ΒίοῃΘ ΟΥ τηθίδ], [.ὰ. ΧΧΙΣ, 88, γ. λληνι- 
κοῖς. 2 ΟὐοΥ. 1. 7, ἐν γράμμασιν ἐντε- 
τυπωμένη ἐν λίθοις. 6,8]. νἱ. 1], πηλί- 
κοι Ὑρ. “δὶ ἈΟΥ στοδὶ ἸΘηρΊΝ :᾽ δηὰ 80 
Ο]α688.----11. αν ἰδήησ ιογίξίοη, α ευνήξὲ 
1 Επδἀά. 11), 9, 18, δῃηὰ (1488. [ἢ Ν, Τ. 
α ἰοίίεγ, Αοἴδ χχυῖ!. 21. Ο8]. νἱ. 1}, δῇ 
ΟἸδββ. 2) α δε, δοκά, 1... χνὶ. 6, 7. 206. 
Απΐ. χυὴ, 6, 8. Ο]Δ85. ἰὴ [1:6 50η86 αδ- 
οομηΐβ οὗ ἜΧρϑῆβθβ, ὅο. 8) γράμματα, 

ψ 
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εδιὰ οὐ 1η6 ευγήδέπσθ ΟΟΥΙΡΟΒΙ δ᾽ ΔΏΥ ὈοΟΚ, 
48 οἵ Μοβοβ, Φόῇη νυν. 47, οὐ οὗ τὴ6 Ο. Τ. 
(1:86 βεγίριυτε5) 2 Τίμ. 111. 1ὅ. 208. ΑὨΐ. 
ν. 1.17. χ. 10, 4. 4) ἢ. τὸ γράμμα, 
106 πηιίθη,, νοῦθαὶ, ΟΥ̓ 1ΠΘΓᾺ] τηοδηίησ, 
88 ΟΡΡ. ἴο {Π6 βρίτἱϊ, οὐ βρί τ ἴ8] οῃ6, τὸ 
πνεῦμα, πὰ Δρρ]ϊεὰ το ἴα Μοβαῖο ἶαν, 
ορΡ. ἴο {με αοβρεὶ, Βοχι. 11. 27, 29. 2 Οου. 
ἰὰ, 6, 7.---:11]. πότ, ΟΥ ἐθραγηΐηρ, ἃ8 οοἢ- 
ταϊηοὰ ἰῃ τυ ἴδα ὈοΟΚ8, Αὐοἰβ ΧΧΥ]. 24, 
πολλὰ γράμματα. Δοδη νἱῖ. 15, γράμ- 
ματα εἰδέναι, "ἴο Ὀ6 Ἰεαγηθα,᾿ ΠΔΙΙΘΙΥ, ἴῃ 
Ψονβη Κπον]εάρο, Πδη. ἱ. 4. (]888. 
Τραμματ εὺς, ἕως, ὁ,(γράφω,) ῬγῸΡ. 

α ιυγίδογ, Ὀὰῖ, ὉΥ 86, ὦ ἴα τὐΥΊ ΟΥ̓, ΟΥ 
ποίαγγ, ὅἄζο. 1} 1ὴ ἴδ αγοοῖς βθῃξθ, ἃ ρὰ- 
᾿Ἰὶς οἷῆοον, ᾿κ6 ον σωϑίοβ γοΐιζογμηι, ΟΥ̓ 
»ινζϊο βοογοέαγψ, σι οβθ οοθ ἰζ νγαβ ἴο θῃ- 
ΤΟΙ δπά χϑοϊίβ, α͵80 ἴο Κϑθρ ἴμ6 ρυ ]1ς 1δνν8 
δηὰ ἀδοζοαθβ, ἄο. Ασίβ σχῖχ. 8δ, σοῦ 866 
ΤΩΥ ποίθΘ. 2) ἰπ ἴῃ8 “ειυΐοἦ, Βθηβ6, ἃ Κὶ πὰ 
οὐ βοογοίατγῳ 7 βίαΐ, ν ΘΕ ΠΣ οἷν ]], 2 ϑδτα. 
Ὑἱϊ. 17. χχ. 25, οὐ τ αγυ, 2 ΚΊηρβ Χχν. 
19. 2 Οἢγ, χχνὶ. 11. 1ϊἴθν. ἴῃ βερί, δπὰ 
Ν, Τ. α 9εογῖδο, οὔθ β }]ϑὰ ἴῃ 116 Κπον- 
ἸΙοάργα οὗ {π6 76 νῖϑ γράμματα, οΥ ϑετῖ 
ἴαγο68, α δογίρέμγιδέ. Τμμ, ΤΏΘΥΘ ΤΩΔΥῪ 
δ 81] υβίοῃ ἴο {ποὶν ἐγαπεογιδίπσ [Π|6 σΟΡΙΘ8 
οὗ ἴ6 ϑευρίυταβ ; αἵ ΔῃΥ ταΐθ, {παῦ ΤΠΟΥ͂ 
Ὅ͵Ο ἰγβηβου δὰ ἀπάθν ἐπεῖνγ δι ρογιηἰθπά- 
ΘΠ09 ἴθ ΨΘΥΥ͂ ῬγΟῦΔὉ]6, Μαίί. 11. 4. ν. 20, οἱ 
αἱ. Ηόρποθ, ΌΥ ἱμαρ]. ομὸ ἐπμϑέγωσίοα, α 
βοῤοῖίαγ, οὐδ δῦ] ἰο ἰθᾶοὶ οἴδοιβ, Μαίί. 
ΧΙ, δ2. χχίϊ!. 84. 1 ον. ἱ. 20. 
Γραπτὸς, ἡ, ὃν, αἄ). (γράφω,) 1) 

ΤῸΡ. τυγίξ θη. οΥ αὐθα, 8ἃ8 Δρρ! 6 ἴο 
ὀγος, ὅς. 2) ἢ. ἤουι. 1]. 15, τὸ ἔργον 

τοὺ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις 
ὑμῶν, " ἀθορΡῚΥ ἱπηρτϊπίεά, νι 8]]τιδίοη ἴὸ 
186 σπαγδοίοιβ ἱσασϑὰ τἱτἢ {Π6 ἴγοπ ΒΕ γ]08 
οπ [86 ψαχοὰ (Δ0]618 οὗ ἴῃ:6 δηοϊθηίθ, 8]- 
Ἰυάοά ἴο ἱπ “ΕΒ. γ]. Ῥσομι. 814. 

Γραφὴ, ῆς, ἡ, (γράφω,) Ῥτορ. δά ἴῃ 
ΟἸ688. α τυγίξηρ, 88 ΟΥ̓. ἴῃ ϑερε, δηὰ ΟἸ688. 
7η Ν. Τ. ἡ γραφὴ επὰ αἱ γραφαὶ, ἐλε 
δυγύρέιγο, ΟΥὁὨ ϑογίρίμγοϑ, ἷ. 6. οὗ {πὸ 678, 
(ὴ9 Ο. Τ. Μαιί. χχὶ. 42. Ζοῦπ ν. 89. 
Αοἷδ υἱῖϊ. 82. οι. ἰχ. 17, οἱ 8]. ΒγῪ 
βγηϑοά, Ραΐ ἔοσ “ἴΠ6 οοπίθηίβ οὗ {πὸ ϑοτίρ- 
ἴυγοβ,᾽ ὙΠΟΙΠΘΥΙ ἀθο] γα }8 ΟΥ̓ ῬΙΌΤΩΪΒ68, 
Μαῖίι. χχῖὶ. 29. ΜΚ. χίϊ. 24. Φοδῃ χ. 88. 
Αοἰϑ ἱ. 10, ἄς, ; οὐ “ῥτορῃθοίεβ,, Μαίίϊ. 
χχνὶ. δ4, δ6. 1,ὰ. ἷν. 21. Βοπι. χνὶ. 26, 8]. 

Γράφω, ἔ. ψω, 1. ῥτορ. ἀπά ρυΐῃι. ΤῸ 
ΒΟΒΑΤΟΗ, ΟΥ δ ϑω δας Ι. ἘΝ δ99, 
γρΕΥ: δέ οἱ ὀστέον ἄχρις Αἰχμὴη 
Πουλυδάμαντος. Αἷδο, ἐο σγαῦο, ΟΥ̓ σμΐ 
ἔπ, Ηομ. 1]. νἱ. 1609. Ἡρηοο, ἰο οαγῦε 
ἤρσαγοθ, 85 1 Κίηρϑ υϊ. 29. ϑϑρί. τοίχον:--- 
ἐν κολαπτοῖς ἔγραψε : ΟΥ Ὁ6 ΤΆΘΤΩ 
οῃ τηδίαὶ οὐ ψοοά, || οὔὖγ δι ομίηρ ; 8180 
ἐο ὕόγια αἱρλαδοίἑραϊ ομαγασίογ «νὰ [86 
δέν 5, (ὙΠΟΓΘΌΥ ἴἢ6 ΟΠδιδοίειβ  γῸ οὐϊὨ 
οἱ φήαυθῃ ἷῃ,) {0 ευγίίο, αΌ8ο]. Φομη Ὑῇ]. 6, 
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8, γρ. εἰς τὴν γῆν.---1]. ΤΟ ΨΕΣΙΤΕ, ἷ. 6. 
εὐτίδησ, [01]. ὈΥ δόο. οἵ {δίῃρ, 

ἜΧΡΥ. ΟΥἩὨ ΤΏΡ]. δοϊιη ΧΙΣ. Ἄ, ὃ γέγραφα, 
έγραφα, χχ. 80, 8ᾳ. χχὶ. 24, 84. [μι. 1. 
8. χνὶ. 6, εᾳ. Βομι. χυΐ. 22, εἴ 4]. ϑορί. 

αηὰ Ο].58. ϑαιὰ οὔ ψμδὶ 8 πείθῃ, ἱ, 6. 
οοπίαϊποα ἴῃ ϑοιϊρίυτο, ΜῈ. 1. 2, Ζομπ 
ἢ. 17. 1.ὰ. 11. 4. ἃ]. 850 γέγραπται, οἵ 
τὸ γεγραμμένον, 88 ἃ ἴοτπι οἵ οἰϊδίοη, 
Μαῖι. ἵν. 4, δῃὰ οὔϊ. ; 8180 οοῃβίγ. σὴ} 
ῬΓΘΡΟΒΙ οΩ8Β δπά 8. ὩΟῸΠ ΟΥ̓ ΡῬτΟΏ. 88 διά 
τινος, ἐπί τινα, τινι, ΟΥ τινος, ΟΥ ἃ ἀδ,, 
οὔ ρεγβ. Ὑ] Ποὺ ργθρ. ; 4180 [0]]. ὉΥ δα. οἵ 
ῬΕΙΒ. ἕο υυγΐο μὲ, οΥ αδδογίδο, 4οἷη 1, 
46..--ΠΠ1Π1, ΤῸ ὙΨΕΙΤΕ, 1. 6. ἐο οοηιπιῖ ἰο 
ευγίδησ, Μκ. χ. 4, γρ. βιβλίον ἀπο- 
στασίον. ἴλι. ΧΧΊΪ!. 88, ἐπιγραφῦν. Αοίβ 
ΧΧΊΝ. 25, ἐπιστολὴν, 2 Ρεϊ. 11]. 1. Βερί, ἃ 
ΟἸ488.----ΓΠΥὺ. ἐο ευγῖξο ἰο, ΑῸΘΒῈΒΒ ΔΏΥ 0Π6, 
[0]]. Ὀγ δοο. οὔ ἱηρ, δὰ ἀδί. οὔ ρεγβ. 2 Οὐγ. 
ἰ, 18, οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν, ΡΝ. 
Ὧ1.1; ὃγῪ ἀδί. Εομ. χυ. 1δ. 2 Οὐν, ἢ. 4. 
2 Φόοβη 12. Βον. 1ϊ. 1; Ὁγ ἀδῖ. ἀδπὰ ὅτι,] 
Φομα ἰϊ. 12, 5ᾳ. ὅο οὐ υυιτθ φοπμπενε. 
οαξίομβ, οἰἴμον [ῸΥ ἱπξογσηαι! ὁ ΟΥ ἰμϑίσυς- 
ἰίοη, Αοἰβ χυ. 238. χυὶ!, 27. χχν. 20. ] 
Οοτ. νυ. 9. υἱϊ. 1. χίν. 87. 2 Οον. ἰχ. Ἰ. 
1 ΤὭεβθ. ἦν. 9. νυ. 1. Ηρθῃοο γράφειν 
ἐντολήν τινι, “ἰο ὙΓΠ6 ἃ Ῥγϑοθρὶ (ἵὟ 
ΘΟἸΩϊηδπὰ [0 ΔΗΥ͂ οπ6, ΜΚ. χ. ὅ. 1 908ὰ 
ἴ, 7. 80 γέγραπται, “ἷξτ ἴθ ἀἰγοοίοι, 
'. 6. ἴῃ 1π6 ἴδ, [μὰ. 1, 28, δῃιὰ ϑορί. ἀὐὰ 
Ὁ] 688.----Ἶῦ. ἔογ ἐγγράφειν, ἕο ὠτιΐὸ κι 
ΟΠ Θ᾽ 8 Π8Π16 ἐπ ἃ τορίϑίοσ Οὐ ὈΟΟΙς, ΤῸ ἈΞΟΙΒ8- 
ΤΕΚ, [μὰ, χ, 20. ἔζον. χὶνὶ. 8, 4]. πὰ ϑορί. 

ΤΠραώδης, εος, ὃ, ἡ, κα). (γραῦς) 
απῖϊο, γοοἰϊϑῖ, 1 Τίμα. ἵν. 7, οὐδ ΟἸΔ88. 

ΓΠρηγορέω, ἴ. ἥσω, (ἐγρήγορα, 2 γε. 
οὗ ἐγείρω.) δοηῃθῦ. ἴο δῇ ἐο τραϊοὶ, 
ἰπίστϑηβ. (4 δίου αἀσϑοὶς ποσὰ.) 1} ριῸρ. 
δα τυαζοίμῖ, ἀθ6ρ ατυαζο, Μαῖι. χχίν. 43. 
χχνΐ. 88, 40, 5ᾳ. ΜᾺ. χὶϊ!. 84. χίν. 84,7, 
84ᾳ. ἴμι. χἰϊ. 87, 89. ϑερῖ. ἀηὰ Ο]ω8. 2 
ἢρ. ἐο δὲ τυαἱολ με, αἰοπέϊυο, αὶ. ΧΧΙν. 
42, χχνυ, 18, ΜΚ. χιϊ. 85, 87. Αοἰδ Χχ. 
81. 1 Οον. χνὶ. 18. 60]. ἱν. 2. 1 ΤᾺ. τ. ὔ. 
Ἰ Ῥεῖ. ν. 8. Βον. 1}. 2, βᾳ. ϑερί. δὰ 
ΟἸ]α89. 8) τηοίδρῇ. ἕο δ α » Ἶ. 6. 81106.. 
89 ΟΡ. τὸ 106 5166 οὗ ουγ Ὀοάϊ68 ἴῃ ἀεδίβ, 
1 Τῇ. ν. 10. Οοπιρ. ἶν. 1ὅ, Βοτα. χίν. 8,9. 

Γυμνάζω, ἴ. ἄσω, (γνμνὸς,) 1) μον 
ἴο ὧδ φυηιηαϑίλο ἐφογοῖϑο8, 88. 000 οἱ 
[ὴ6 δἰ] οί, ΤΏας. ἱ. θ6. Αττ. Ἐρίοϊ. ἵν. ὁ 
11. 2) τηϑίδρῃ. ἐο θαφθγοῖϑο οησϑείγ ἸΏ 80) 
Ρυγϑυΐί, 0 ἐγαΐη οὐ ἀοσμϑδίοηι [51 Τίμι. 
ἦν. 7, γύμναζε σεαντὸν “πρὸς εὐσέβειαν. 
ΑἸΒ6η. Ρ. 25, Ὁ. γ. πρὸς ὀρνεοθηρεντι 
κήν. Αὐτ. Ερίοι. 1. 26, 8, γυμνάζουσιν 
ἡμᾶς οἱ φιλόσοφοι ἐπὶ. τῆς ϑεωρίας. 
“ κὴ ν. 14, αἰσθητήρια γεγυμνασμένα 
ἐχόντων, " ΘΧοτεϊβοά ὉΥ 86, δηὰ {μογεὺν 
δοουδίοτηοα. χὶϊ, 1], τοῖς δι’ αντῇς 
γεγυμνασμένοις. 2 Ῥοῖ. 1. 14, καρδίαν 
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γιγεμνασμένην πλεονεξίαις, 
ἰῃ οὐ Ο.8η688.᾽ 

οι φερε ας, ἡ, ἐγυβνάζω ἡ 1) 
παδέϊο ὀχεγοίδα, Θϑρθ6. 88 ἴδκθῃ ἴῃ 

ὙΕ 2) ἰδὲ ἐχογοῖδα, ΟΥ̓ {τ18], οὗ 
ἣν ροσεῦβ αἰϊεπάδηϊ {Βογθοῃ. ἼΩ 

Τ, ἐπεγοῖϑα, ΟΥ ἰταϊπὶπρ, βΈΠΕΓ. 1 Τί. 
᾿ ΕΥ σωματικὴ Ὑ. ΕΓ, 88 Ὀοΐηρς ἴῃ 8η- 
υἰβοαῖΒ ἢ τον. χ ΤΑΔΗΥ Θιηΐηθηΐ Οομ)- 
τηθῃ δίογβ Ἔχ ρ] αἰ ἢ ἀϑοοῖδα ἐγαϊπέησ, τοαοτι- 
αἰἴοη οὗ θΟΔ1]Υ ἀρροίτε8, ὅζο. 88 ἀεβου θὰ 
ες 8; σοαρ. Οο]. 11. 28. Απὰά δΔη οχ- 
τὰ μ48 θαδθὴ οὐδυοσοα ἔτοτι Αττ. Ἐρϊοῖ. 

12. ϑυΐ ἰϊ τδῖθοΥ τ θυ ἴο (Π6 ἢγβῖ, ΟΥ 
μεῖς ἰταϊηΐης : 866 ΤΩΥ̓ ὨΟίθ. 

᾿υμνητεύω, ἔ. εὐσω, (γυμνήτης, ἔτ. 
ἀμεμὸ τὸν ἴο ἢ που σιν αἶδο ἔχ. τὸ ὑϑι 
6 ἮῸ 88 ἐπακεά, ἰ. 6. Ροοῦν οἰδά, 1 
ὦν, ἵν. π 

᾿υμνὸς, ἡ, ὁν, τἀ). παζοά, Ι. ῬΒΟΡ. 88 
τερετὰβ ἈΦ ὑνῦν, , ὟΊΖ. 1) 1ιν μμα ἀμ ο 
ου ἩΣ ς οἵδὶ ᾽χ:) Χῖν. 8 

ανϊ. 11. ΗΝ 16. δορί. ἐπ 
Ο ὐδ νὰ καἰ οὗ 086 ὙΠΟ ἴδ “σης πουΐ δα 
ὑπῖς, δηϊ,᾽ δπηα ͵ἴ8 οἷδὰ ΟἿΪΥ ἱπ Πὶδ 
ψαῖς [χιτὼν ἡ ϑόβη χσί. 7. Αςίϑ χίχ. 16. 

Ἵ" ῬΟΟΙῚΥ͂ οἰαά, ἀοϑδιϊ- 
θᾺ ΝῚ ΡΣ οἰοιθο8,᾽ Εν 6χ- 
γος πρὶ, Μαῖϊ. χχν. 86, 88 ἃ. ἰἱ. 
δ. ϑεφι,; βρ. ἀφεύϊδιοέε, 1. 
δορὰ, ἢ σὴν 17," ποῖ ο]οιμοὰ ἴῃ ἔδο τοῦθ 
οἵ ἡ ΤΕ δΟυΒΏΘΒ8, Δη [ΠΟΥΘΌΥ ὁ Χ- 
προ  εο ὙτΔ 1 οὗ πΠΠ ἐγ δρπυ οὗ 

88 ἀἰδοησαροά ἔτοπι (6 ὈΟΑΥ, ἴῃ 
Υἰκκὰ Νὰ Ὀόεη ο]ο( μοί, 2 Οὐν. ν. ὃ, οὐ 
Ὑνμνοὶ εὑρεθησόμεθα, ἱ. 6. “ΟἿΓ 8008 
ΠΣ δἰ ΠΥ 6 Ἰουηά πακοά, Ὀὰϊ ΟΌΓ 
ὑοάϊοι ψ}}} δ ςὶ οὔ βεά,᾽ ἄς. Οοίαρ. νυ. 4, 
δηὺ } Οὐγ, με δ]. (6,Λ. 80. [86 ἘΠΕ σι 

ἐτ8, ἀῃὰ 4150 ΡΙαΐο, Οτϑ]. 20, 
χὴν γυμνὴν τοῦ σώματοει Τῆο ΑΡΑ 
ἈΎΕΙΥ ΓΕΓΘ: 61 16 18 ἔου πὰ 4160 ἴῃ Ατοίβιυ, 
ες μ , γυμνῇ τῇ ψυχῇ γίνονται μάντιες 

“φσδοιίβοὰ 

6. ᾿οἴ Βρ᾿ τὶ τ] 

Ι ἐπὶ πα ἘΠ ς, τητος, ἡ, παϊοάπθ88, 6 ΠΟΥ. 
Ὁ Ν, ΤΊ μαϊά 1) οὗ [86 δοίης ἀοδιταϊο οὗ 
μὴν χν εἰοι μην, τα. υἱ!}, 86, 2 Οον. 

ἢ. Ἐο ϑορὶ. ἴῃ δαϊ. χχνὶ. 48. 2) 
τὰ ὦ ἰῃ θη, ἴχ, 22, εἶδε γύμνωσιν, 
ἰκ!' ἴδ ρατίβ οὗ ἐμιαπιθ." Εν. ἢ, 18, ἵνα 
μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμν. σου, 
Ἡδερς (ἢ ΨοΝΙ ἀοποῖοβ ἢρ. ὁ 1ἴὴ6 δοΐπρ 
δας οὗἁ βρὶ γἱτυδ] οὐ δἰ πρ " ἱ. 6. οὗ 186 

ἰδουδποδδ τ: ἢ 18. ὉΥ [αΐὶ. 

ἵνναικάριον ου, τὸ, (ἀΐτ. οὗ γύνη,) 
, τπρηκε ύροντν ἦς. 1 ΠΝ ΜτοΝ τε 

ἐγῳ τυραΐς τοοηιακ, 2 Τίτα, Ηἱ 
ὃ. Μες, γὐτελξροη Αὐτῖδῃ. Ὁ 

Ῥυναικεῖος, εἰα, εἴον, 8]. 9 ΟΥ 267- 
ἰο ̓σΟΠΙαΉ, ἘδΊΉ. 1]. ΤῊ τὸς τὴν 

αὐλὴν τὴν γυναικείαν. Τῇυς. ἢ. 4δ, γ. 
ἐριτῆς, οι. Οἀ. 486, γυναικείας 
δὲ βουλάς, ΑἸ»ο οὗ Δ μμανιο το88, οὕτᾶ- 

7ὃ ΔΑΙ 
τηθηΐθ, ἄς. [π Ν. Τὶ. οὐς. αἷβὸ ἴῃ 1] Ροῖ. 
1:. 7, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς 
ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπο- 
νέμοντες τιμὴν, ὝΠΟΙΘ τῴ γυν. 16 ἀαῖ. 
ποιῖ. οὗ τὸ γυναικεῖον, 58εὶ]. γένος, δα 
τοοπιαπ-ἰἡπὰ, γε ὕδηιαίδ 865. Το νοσὰ ἰβ 
Ἔχργοβεο ἰη Ρ]δίο, ρ. 620, Α. μίσει τοῦ 
υναικείου γθονς Απᾶ ὃὉ γύνη ἴῃ 
ἀοῖ. Υἱὶ. 
Γυνὴ, αικὸς, ἡ, νος. ὦ γύναι, α 

«υογῃιαη, 006 οὗ [ἢ6 ἔδυηδὶο δΕΧ, 88 ἀἰθάποι 
ἔροτα [86 τηα]6. 1. ΘΕΝΕΆ. Μαῖίί, χίν. 2]. 
χν. 88, δῃὰ οι. ϑαϊὰ οὗ ἃ γουπᾷ ψομαδῃ 
ΟΥ ἀδτη86], [.ὰ. χχὶ!. δ7. ἀκΐ ἷν. 4, δορί. 
ἴῃ δι}. 11. 4: οὗἩ δὴ δάυ]ῖ ἔδιηδὶβ, Μαῖί, 
νυ. 28. ἰσ. ο0, 22. χὶ. 11, δηά οἵϊ.----"]. 
ΒΡΕΟ. ὙΠΠῊ ἃ σϑῇ. ΟΥ ἔχειν, ΟΥἩ 1π6 δά]. 
ὕπανδρος, οτα. Υἱϊ. 2, 88 ἀϑῃοίίηρ τα ]8- 
τἰοῃ ἴο Βοῖηθ τΏ8},, ΥἿΖ. Ἴ) 9. οῆ δείγοξλεα, 
δῖ ποὶ γαῖ τηαιτὶοά, Μαῖί. ἱ. 20, 24. 1,ὰ. 
᾿ἰ. δ. 80 δορί. δηὰ ΟἸεδβθ. ΕἾΖ. οὗ [6 
ΟὨἈυτγοὶ,, 48 [6 Ὀτίά6 οὗ ΟΠ τῖδι, μον. σχῖχ. 
7. χχὶ, 9. 2) 8 πιδγϊθὰ σποτηδῃ, τοῦδ, 
Μαῖι. ν. 81, εᾳ. χὶν. ὃ, ΜΚ. νἱ. 18, εἰ 4]. 

. δορί. ̓ απὰ ΟἸΔεδ. 8) α τοίάοιυ, ιχῆρα 
Βεΐτρ ἀπάἀογειοοά, Ναί. χχίϊ. 24. ΜΙ. χίϊ. 
19. ἴ,υ. χχ. 29: Ἔχρν. ἰῃ ἴχὰ, ἶν. 98... ΠΙ|. 
ἴῃ [89 ΨΟΘΑΤΙΝΕ ὦ γύναι, ἴῃ αἰγεοὶ δά- 
ἄγοϑϑ, Μαῖιῖ. χνυ. 28. [.υ. χὶϊ!. 12. 768 ἰΐ. 4. 
ἷν. 21, χχ. 18, 15. 1 σον. υἱϊ. 16 : πβόγο ἱΐ 
18 ἔα ἴτοτω ΩΡ γἱΩς ἀϊδγοβρθοῖ, ἰδην ΤἸΏΟΥΘ 
1μᾶπ ἄνδρες 88 Δρρ]1οἃ ἴο πιοῃ,} Ὀιΐ ται. Σ 
16 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 88 ἴῃ ἴμ6 Ὀοδί ΟἸδβδβίοδὶ 
τ (68, ἔϊοιὰ Ηοτηοῦ ἀονηναγβ : 80 ὑδδὶ 
ἴι ἀϊβογ 1}10}6 ἔτοτα (86 ι|δ6 οὗ οὐγ ̓ Ιαάψ, ΟΓ 
πιαάαη, ἴῃ ἴθ6 νος. 

Γωνία, ας, Ἶ ῬΙῸΡ. απ απρΐδ, 4180 α 
ΘΟΥΉΘΥ, ΠΘΠΘΓ. 1. 8 ΦαέογΟΥ Ρτο θοηρ 
ΘΟΥ̓ΉΘΥ, Μαῖι. νἱ. ὅ, ἐν ταῖς γωνίαις τῶν 
πλατειῶν, ἷ ἷ, 6. ΜΈΘΤΕ ΒΟνοΓαὶ ϑίσοοίβ τηθοῖ, 
Μαεῖι, χχὶ. 42. ΜΚ. χίϊ. 10. ἴμι. χχ. 17. 
Αοίϑ ἰν. 1]. 1 Ῥοί, 1. 4. Βον. Υἱὶ. 1. χχ. 8, 
αἱ τέσσαρες γωνίαι," ἴ)6 ἔυῸΪ ΘΟΥ̓ΠΟΓΒ ἴον 
ΠΠΒΠῸ6) οὔ {86 θαγι.᾽ ϑορὶ. δηὰ ΟἾδββ. 
πὰ 8βο ΨοΒηβοη, Ὠ]ϊοῦ. 'π ν. ΘΟΥΉΘΥ, θΧ- 

Ρ]α,8.---ἰ 1, δὴ ΙΩΓΘΥΙΟΣ δηρ]θ, δὴ ἵΠΠΦΥ 
᾿μβδρλῥ. πὰ ὉΥ ἱταρὶ. 8 ἀδγῖκ σοτηον, Αεἰδ 

20, ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον. Αττ. 
Ἐμεὶ. '.. 12, 17, ἐν γωνίᾳ ποιεῖν. 

Δ. 

Δαιμονίζομαι, ἴ. ίσομαι, (δαίμων,) 
οαυΐν. ἴο δαιμόνιον ἔχω, ἕο ἤαῦο α ἀῷηιοη, 
ἕο ὃθ ὃν απ ουἱϊ 8ερίγίϊ ἐλ οῖς 
ἀετηοηΐδο, Μαῖϊ. ἱν. 24. υ]}, 16, 28, 
ἐκιδα τῇ, ὅλ. αν 22. ΜῚ ὅδ. ν δ τ 
16, 18. [,υ. νἱϊ!. 86. ΖοδΒη χ. 2]. Οοιωρ. 
γ. 20. Οκ {80 ἔτυθ τἱθν τεδρϑοιϊηρ Π6 
βοσίρίυγο ἀθιπμοηΐβοβ, 800 ΤΥ Ὠοίθ ΟἹ {89 
ΔΌΟΥΘ ῬΔδΦ8ρΌ8, ΘΒρο6. Μαίί. ἵν. 24. 

Δαιμόνιον, ου, τὸ, τὐδων οὗ δὰ]. 
δαιμόνιος.) δὴν Ὀγ “ οἱ ἴρῶς ἧ οὗ πνε δ 
μα, α 8ριγιξ ὁ δαίμων, 



[8 

ΔΑΙ 

α αογμοη, οὐ ροοά ε8ρἰτῖϊ. 
ἔθ.» αἴ ἐηΥοῦ αἰεί, 
δαίμθη ροάβ οἵϊ. ἰπ ἴῃ6 ΟἾδβ5. ; δηὰ 80 

Αοῖϑ χνίϊ. 18, ξένων δαιμονίων, “ ἑοτοῖρτι 
ἀοὲτῖθ8 :᾽ βοπγοῦλθϑ ἰῃ ΟἾ688. οὐ ὑπθ οἱ 
Ὠΐπλ861, 2) βαεἰὰ οἵα ἵντοιαὴν ΟΓ σιαταάϊαη 

ἐγ, 6. ᾳ. ἴῃαι οὗ ϑοσταίοβ, θη. Νίθυ. ἷν. 
ς ἌΡ ϑοου, 4. 8) οὗ δὴ ουΐ δβρίτῖΐ : [ῸΓ 88 

ον τοραγἀ δα ὑῃ6 ροάβ οὗ [6 ΒοδΙΠ6α 
88, 1 δἱ 41} σϑα] Ὀοίηρβ, ἀθν }8 ΟΥ Ἀθο] θη δρὶ]- 
τῖ8, πνεύματα δαιμονίων, Ἐον. χνὶ. 14, 
80 [Π6Υ τι8δ64 [η0 ἰοΓ8 δαίμων δηὰ δαιμό- 
νιον οὗ (16 ουὼ 8ρίγίδ, (π᾿ ΘῺ 8005]8,) δυὺ- 
θεῖ ἴο ϑαίδη 88 (ποὶς ποδά, Μαίί. ἰχ. 84, 
πὰ ψαμάδιϊηρ ὉΡ δηὰ ἀοτα ἰῃ (6 νου] 
ἴο ἀο ἷβ θΘμοδίβ, δῃη ἃ δΟηΘΘαΘΠΌΥ Μοῦ 
6Υ]] οὗ ὀν σ Κὶπά, Ὀοὺἢ ΡΠ γϑῖο8] δη ἃ τροσαὶ, 
οἵ ἴ!6 Βυτϊηδη 800 : ἰῃ [9 ΤΌΤΤΔΘΥ 6886, ὮΥ͂ 
ΤΟ Πρ ΤηΘ πη ἀθηγοηΐδοβ, δπάᾶ 8] οἰ ἢ 
{π6πὶ τὶ 
ΒΥ ἰοτηρίϊης τθθτλ ἴο 81} τηδῆηοῦ οὗ ον]], 1 
Ἴΐω. ἷν. 1. Χ4. 11. 19 ; οουρ. Ερῃ. νἱ. 12, 
τ οἴθῃ οὐο. ἰπ [86 ΡὮγαβθοθ δαιμόνιον 
ἔχειν, "ἴο ὃὉ6 ἃ ἀδιηοηΐδςο .᾽ ἐκβάλλειν τὰ 
ὃ. “ἴο ο͵οοῖ ἀθιηοῃβ " ἐξέρχεσθαι ἔκ 
τινος, " ἴο ἀδρατί ἔτοτλ, ο6886 [0 ΥΟΧ :᾿ δηά 
εἰσέρχεσθαι εἴς τινα, " ἴο Θηΐον ἰπίο," δηά 
τῃδῖίτο ὑπο ὲὶὉ δθοάθ. 

Δαιμονιώδης, εος, ὃ, ἡ, 84]. (δαιμό- 
νιον,}) ἈΡΩς Πτας αουϊι ϑἷ,, 98. εἰ 1δ, οὐκ 
ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχο- 
μένη, ἀλλ᾽ ἐπίγειος.----δαιμονιώδης, νὴ ἢ 
ποῦ 1 ψου]ὰ σΟΙΡΑΓΘ ἃ βίγαὶ δ ὺ βεηιὶ- 
τηρηΐ οὗ Ρ]υΐ. νἱ!. 24], Η, τὸ ἐν ἡμῖν 
ἄλογον καὶ ἄτακτον καὶ βίαιον, οὐ ϑεῖον 
ἀλλὰ δαιμονικόν : ἴῃ9 Βδπιθ ὙΊΟΥ ἱπ ἢϊὰ, 
Ῥειῖο168 οὗ φθόνον 88 δαιμονικόν.: 
Απά, ἱπάοοά, δαιμονικὸς 5 [ἢ Ο]888. ἴοστα, 
ἩΠΟΙΘΔ8 δαιμονιώδης ἰδ 80 ΓΑΓΘ, [δῇ ΐ 88. 
ΟὨΪΥ Ὀθθη ἐουηἀ Θ᾽ ΎΠ ΘΓ ἱπ ϑὙτα 8 ἢ υ.8᾽ 

Ηδησθο, 1) 
88 Βαϊὰ οὗὨ [86 

ΨΑυΪου 8 ἀΐδθ08868 : ἰῃ [86 Ἰαἰίοῦ, 

ἜΡΕ οὗ Ρβ. χοεὶ. 8, απὰ Εἴγτα. Μαρ. 830,}] ἱομὰ 

Δαίμων, ονος, ὃ, ἡ, (δαήμων, Κηον- 
ἴῃ.) ΡΙῸΡ. δηά ἱπ 6188. τί ἰογβ, α ἀδέξῳ, 8' 
αἀἰϊνίηθ δηά οτηηϊβοϊθης ἰῃ 6 ]] Πρθῆσθ, α 96-: 
πίμθ, Τῃ Ν. , 
ψὴ1}. 81. ΜΚ. ν. 12. 1μὰ. νὴ}. 29. ον. χυἹ]]. 2.: 

Δάκνω. ἴ. δήξομαι, 1) Ῥτορ. ἕο δὲξδ 
οὐ ἔϑαν' εοἱᾳ ἐδο μϑὰ των ΠΝ Τ. 9) 
τηθϑίδρῃ. ἕο στδχ, ἀπποῦ, δαγαβ8, 68]. ν. 18, 
εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε, 1. Θ. “ ΔΏΠΟΥ͂ ΘΔ0ἢ 
ΟἾΒΘΡ ὉΥ ΔΌ.86 ΟΥ ΘΔ] Στ ὩΥ.᾽ 80 Αὐτ. Ερίοεί. 
᾿ 22, δάκνειν ἀλλήλους καὶ λοιδορεῖσ- 
αι. 

Δάκρνυ, νος, τὸ, δῃὰ Δάκρνον, ον, τὸ, 
α ἔραν, ἵμι. υἱὶ. 88, 44, οἱ 4]. δὰ τὰ 
δάκρνα, ἰδαγϑ, ιυδορίπησ. 8.0. διὰ οὗ μετὰ 
δακρύων, Αοἰδ χχ. 19, 8]. 2 Οὐογ. ἰϊ. 4, 
δΔῃά ἐν δάκρυσι, 85 ἀοποίίηρ {Π6 Ἰοπάθγοβι 
αἰοοϊοη. 
Δακρύω, ἴ. ὕύσω, δάκρυ.) ο εἠεά 

ἐθαγ5, ἰπίτϑηϑ. Φόμη χὶ. ὅδ, δηὰ Ο]888. 
Δακτύλιος, ου, ὁ, (δάκτυλος, α 

βοηρεν-τίησ, ἴλι. χυ. 22, ξιυθῃ 88 ἃ τρδυῖς οἵ 

4 
Βοποῦγ ; σορ. θη. χἹ!. 48. ἘδΙΒ, νἱῖ, 2, 
δὰ Ο 

Τ. α ἀδηιοΉ, οἵ υ]] βρίτῖϊ, Ναϊζ,} (ὦ 

ΔΕ 

488, 
Δάκτυνυλος, ου, ὁ, (ποῖ ἔτοπι δάκω, 88 

ΠθΏΠΘΡ ΒΌΡΡΟΒο8, διι ἔγτομῃ δεέκω, “ἴο ροΐπι 

ουὔἵ, 885 Ηοῦ. Ῥϑτν, “δηρον,, ἔν. Ῥχϑ, “0 
Ἡρ οιχῖ,᾽ 80 68}16ἀ ἔν. ὁΠ6 οὗ 118 ΘΠ ΘΥ 1868. 
ι 18, ἱπάθοά, ἃ ἀϊῃλῖη. ἴῃ ἔοστω ἔγ. δεικτος, 

(45 [μαἱ. ἀἰσίξεϑ ἔτ. δεικετὸς,) 4. δείκτυλος, 
ἐλ6 ροΐπέογ, οἵ ΔΙοΙΝ ἃ νϑβίμο Τϑιῃ δίῃ ἴῃ 
[ΒΘ ὩδῖῺ9 ρίγοϑη ἰο ἰΠ 6 )ογεβησον, δεικτικὸν.) 
αἴ , Μδιι. χχὶϊ. 4. ΜΚ. υἱ!. 88. ἴμὰ. Χι. 

, δὲ 8]. ἃ ϑορί. [π Μεαῖϊϊ. χχν, 4, δπὰ 
Ιλι. χὶ. 46, [86 ρῆσαϑο “" ποῖ ἴο ἰουσῆ νη ἐς 
βηροτ, οὐ [86 Ἐρ οὗἉ [80 ἤπρετ, 18 βαϊὰ ρῖο- 
ἀρ δέφαν γ- [Ποδβο, σ}0 ἐδ ἣν τηϑίκο (δὸ 
8 σῃίοϑίὶ οἶον ἴο ϑοσοτηρ 8} ΒΗΥ͂ Ρυγροθ 
ΠΟΥ ῥγοῦθδβ ἴἰο δϑοῖ. στὰ ιν Δ ἐν 
Ἰδοῦ ]8Δε8. ΒΥ πιρίοῃ. ὁ δάκ. τοῦ θεοῦ, 

ΒἸ (9 δηρον θείης οοπδίἀογθὰ 88 [89 οἰἰοί 
ἱπϑίτατηρηϊ οὗἩἨ ΜΟΙ, 80 ΟΟΥ Βηροῦ ἴτοιι 
Α.-5.. ἔδηρδη, οαροζε, ᾿εοάσεῃ “δὲ 
Ρονον οὗ οὐ, 1μυ. ΧΙ. 
Δαμαῦζω, ἴ. άσω, ἴο απο, φωδάμδ, ἰτ818. 

}) Ρζορ. οὗἉ ἱαπιίηρ υἱδά απίπιαΐδ, (88 οι, 
. ΧχΙ. Θδδ, δπὰ 274. 1. 7,} δαὶ εἷὼ 

οὗ σοθγοΐη ψὴΪ ἀπὰ Ὀγαίαὶ τοοι, ΜΚ. ν. 4, 
οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχνε δαμάσαι. 2) Βζ. Ὁ 
δϑωδάωδ, ὈΟ(Ὶ 85 βαϊὰ οὗ σοπαᾳιυουϊῃρ ἐδέ- 
τηΐθϑ, δηὰ οὗὨ σϑργθβϑίηρ ὉΠΧΌΪΥ ρβδδίουβ, 
Ηομι. 1]. ἰχ. 492, απὰ 792 Όβορι.. Απίὶ, ἢ, ὅ, δ, 
φρόνημα. Ἡθμοο 9748. 11, 8, ὁ. τὴν 
γλῶσσαν. . 
Δάμαλις, εως, ἡ, (δαμάζω,) α ᾿ενξεν, 

80 (8]]ϑὰ 6 Βοίηρ οἵ ἂϊ ἀρὸ ἴο ὃθ ἰωπιοῦ ὃ᾽ 
116 γοῖο, ΗϑδὉ. ἰχ. 18. ϑορί. δηὰ ΟἾδμ, 

Δανείζω, ἔ. εἰσω, (δάνειον,) 1) 0 ἱρά 
, ΒΘΙΒΟΥ δὲ οὐ σίους ἰαιοτοεῖ; ὑαὶ 

ἴῃ Ν Τ. ΟἹἿΪΥ [δ6 Ἰαἰΐον, 1ωὰ. νἱ. 84, Ν,. 
2) τηΐά, δανδέζομαι, ἰο οατιϑ6 ἀπ ομὲ Ὁ 

"ΠΟΉΘΝ ἕο οπαϑο, ἷ. 6. ἐο δογτον 
πιοηοῦ, Μαιῖ. ν. 42. ϑορί. δῇ ἃ ΟἾδδβ. 

Δάνειον, ου, τὸ, πουϊ. οὗ δάνειος, ἴ- 
δάνος, α Ὁ ἦν 0. “ βοιϑι βίη ἀπ [ιΓ 
ἸΩΟΠΟΥ ἰοηί,᾽ Μαῖι. χυὶϊϊ, 27. ϑορί. οι 
"1488 
Δ ανεὶν  ηδ οὔ, ὃ, (δανεΐζω,) α ἰδεῖ, 

α ογεάίον, [κι. υἱὶ. 41. βρέ. δηὰ ΟἾδβϑ, 

Δαπανάω, ἴ. ήσω, (δαύτάνη τ 
8 8886, ἕο ΠΊΟΉΟΥ. ν 

δος αὐ Νίκ. ν. 26, ὁ. τὰ παρ᾽ ἑαυτῷ 
πάντα : 8080]. 2 Οὐον. χὶϊ, 15, δαπανήσω. 
Ἰἢ χχί. ἔβε ὃ. ἐπ’ αὐτοῖς. τις, γοθ τὰ 

"Ἶη 8 86η80, ἕο 8ρεμά, ἰ. 6. 
ἰἴδη8. 1μι. χν. 14, ὃ. πάντα : εὐθοῖ. ε 
ν. 8, ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν ὃ. Ἰδυο. 
8. νἱΐί. 47. υἱῖϊ. 46. 
Δαπάνη, ης, ἡ, (δάπτω, ἴο οοπβυμη,) 

θαροηϑο, 1μκι. χὶν. 28. ϑορί. δῃὰ ΟἾδμ}. 

Δὲ, ἃ ραγίοἷθ διδπάϊηρ αἴτον οὔθ οἵ [Ὁ 
νογὰβ ἴῃ ἃ οἴδιιβα, δι Ἱ ΟΕ δά νεγβδίινο, 
οὔΘηον ἰγαπβιεῖνε, δηὰ βοννίηρ (11Κ οὐ 
δι) ἴο ἰηϊτοάποο βοσιϑι μην δἶρο, τβοι α 



ΔΕΗ 
σρροθὶ 6 (0 δὲ Ἠ88 Ὀ6ΘῊ βαϊά, οὐ ἴῃ δα αϊ- 
ὕοα ἰβογοίο, οὐ ἰὼ οχρ᾽ δηδίοη {μοσθοῖ. 
Ηκμοο ἴξ ἀδῃοῖοβ ζΈ ΠΣ. , απαᾶ, αἰ8ο, 

,ὅτο, 1, ΑΟΕΒΒΑΤΙΝΈ, δι, ἱ. 6. “ὁοἢ 
(δο οὐπέγασγ,᾽ 1) εἰπυρ ᾽ν ΟΓ δοπθ, Μαῖί. υἱ. 
6, σὺ δὲ, δηά 1,0. χὶ!]. 14. ΧΙ]. 8, ἀῃά οΐ. 
2) ἴπ ἴδε ἔοτταυδ μὲν.---δὲ, " ἰπἀοοά---Ὀαὶ,᾽ 
Αεὶδ 'χ. 7, οἱ α].---ἰ 1. ΘΟΝΤΙΝΌΛΤΙΨΕ, διέ, 
ποῦ, απὸ, αἶδο, ὅς. 1) ζΘΏΘΓΙ. δηά ἰπίτο- 
ἀποίῃρ ἃ πον ἢ, ΟΥ βοηΐθῃςο, Ναίί. 
18, ἦι 9. 1.1, ὲ αἱ, δξρο. [ἋπῸ {Π18 '86 
ἵξ 18 βοτιοίίτε8 ἐπιρδαξίο, Ἔδρθο. ἴῃ ᾿ἱπίουτο- 
ἐμὲ εἷὰ 85 2 ΟὐΥ. Υἱ. 14, 15, 16. 

ἵν. 20, ἤθελον δέ. 2.) σδοτα ἰΐ τὸ- 
δΏΠῚ68 8 (Βουρὴς ἰηἰετταρίεα, ἱπ [Π6 ΘΘΏ86 

πε, ἰδεγείοτε, δίς. Μαῖί. νἱ. 7, προσευ- 
χόμενοι δέ͵ Ζοη χυ. 26. Βοπι. ν. 8. 
Σ Οοτ. χ, 2. 7. (. 156. 80 ἴῃ δὴ ΟΒἱΒ 
αἶτεῦ εἰ ἴον ἐπεὶ, Αςίϑ χὶ. 17, ἐγὼ δὲ τίς 
ἤμην; 8) 28 τοιαγκίηρ δοτωϑί ΐησ δἀἀθὰ Ὀγ 
ΜᾺ οὗ ἐχρ]δηδοη, ΟΥ̓́ ΟΧαΙρΐε, ζο. δυΐ 
αν, παροῖγ, δις. ΜΙ. ἵν. 87, τὰ δὲ 
κύματα ἐπέβαλεν. χνὶ. 8, εἶχε δὲ αὐτὰς 
τρόμος. Φοδη νἱ. 10, ἦν δὲ χόρτος πολὺς 
ἐντῷ τόπῳ. Αοἰϑ χχίϊ!. 15. ἰχ. 8. Εοτι. 
ἴῃ. 2. 1 ον. χ. 1]. χυ. δ6. 4) καὶ δὲ, 
{πῶστε καὶ αἰ γαγβ Β88 (Π6 δεῆβο αἶϑο,) απά 
αἷο͵ ΜᾺ, ἱν, 86, καὶ ἄλλα δὲ πλοῖα ἦν 
μετ' αὐτοῦ. Φοῖπ χν. 27. Αςίδ νυ. 82. 
Δέησις, εως, ἡ, (δέομαι,) ῬτῸΡ. δηὴ 

Ρπα, ταπί, ποορὰ οὗ 8ῈῪ ἔϊορ, 88 ἴῃ 
Απροὶ, δῃὰ Απόρῃ. ἂρ. ϑίορῃ. ΤΉΘβ. 
κίδῃ, ϑοοτ. Ὀϊαὶ. ἢ, 89, 40. Ῥε. αχί, 
Ἃ, Βρποο, 85 !ο ὀχργοβείοῃι οὗ πϑοὰ δηά 
 ἀδώτε οὗ τοιμουΐηρ ἰδ, »εοέἠέοη οὐ ϑω- 
ρθη, οομϑἰ ἀογοὰ 80 [Π6 ἀορτγθοδίίοῃ οὗ 

6] δὰ εηίτεδίγ ἴον φοοΐ, οἰ που [Ὁ ὁῃ6- 
κ᾿, 1. 1, 18. ῬΒΠ, ἵν. 6. Ηδεῦ. ν. 7. 
Ἰ Ῥεῖ, {, 12, ἀπὰ ϑορί., οὐ ἔοσ οἴβογβ, 
ἔοι, χ,], 2. Ὅν. ἱ. 1]. 'χ. 14. ἘΡΒ. νἱ. 
18, ῬμΠ. 1, 4,19. 1 Τίτα. ἢ. 1. 76. ν. 16; 
Ὁ ΚΈΠΕΣ, 88 δλϊα οὗ δαγηδξδέ ἔθῃοσ. 

ἢ, 87. ν. 83. Αοἰδὶ, 47 ἥππι ν. ὅ 
ὅτ, ', 8. βορί, δῃὰ Ἰδίου (1.88. : [ΠΟ ρὮ 
ἵντοῖς ἐν προσ γ ἐπέγεαΐψ, δαγηθδί τογιιδϑέ. 

Δεῖ, ἱρξ, ἔδει, ἔ, δεήσει, ἰταρετε. ὦ 
5 Ναβαυ, ἕδδτο 8 ποοά οἵ. ἷ. 6. ΒοΙα6- 
(ες (μαΐ ἰδ ἀϑδοπὶ δηὰ τδπξηρ; [0]]. 
ἐγ γεαῖ!, [ἴῃ Ν, Τ΄ οὐδ. ΟὨΪΥ ὙΠ δὴ 
πρεὶ θὰ ΟΥ 80Γ., ΟΧΡΥ. ΟΥ̓ ἦμαρ ].. δηὰ 11} 
δ Δῃ 806." ἴΐ 185 ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ,, 1. ῬΒΟΡ. 
ἴσῃ ἰμ6 πδίῃτο οἵ 186 Ἵϑϑο, 8 δ6Ώ86 οἵὗἉ 
ἐὰν κηὰ ΟΠ γαϊίοπ, ὁπ πιρϑέ, Μαίι. κυὶ. 
ἢ ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱ. χανὶ. 
Ὁ, Κα, χίν. 8]. 1,. ἢ. 49, ἵν. 48. ΖόΒῃ “1. 

Ἶ, ὅν, Αοιε χχί, 25, Ηοδ. ἴχ. 26, απὰ ΟἸδε8. 
ΕἿΙ, βρεο, εαϊὰ οὗ μας 18 τοδὰθ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ 

ΤΩ δῃροίεἰπηοπί, ΤΉ μη 111,14. χχ. 9: 
τῆλ ἷς προς δὰ ῬτΌροΥ ἴῃ 186], ΟΣ ἰδ 

Ἰδοὰ ὈῪ αν, ΟΥ σαδίοτω, {2 ἐθ σία, 
'ν πιρί, ἡ ομρῖί, δα. Τὰ, χί, 14,16. 
Η: χ, 14, δομη ἱν. 20. Αοῖἰϑ νυ. 29. 
Ἴτω, ἢ, 6, εἰ 
᾿ἄνιι »υάσηοο πουϊά ἀϊοίαιθ, 88 ἃ Ὡ6668- 

18 

4]. Βερί. δπὰ (7485. ; α]60 ] ριδνέ 

ΔΕῚ 

ΤΩΘΒΏΒ (0 8ῃ οπὰ, Αεἰδ χχυὶϊ. 2], ἔδει 
μὴ ἀνάγεσθαι. ΟΥ̓́ [πΐηρβ υπαγνοϊάδ᾽]ο, 
“ῸΠ6 τηυδί ποοᾶβ,͵ Ναῖὶ. χχὶν. 6, Μί:. 
ΧΙ, 7. Αοἰϑ ]. 16. 
Δεῖγμα, ατος, τὸ, (δείκνυμι,) 1) 

ἤν τὴν ἐδ εῃοιση, ᾿διδῈ ηγόῤίε 
ΔΗΥ ΙΔΟΙΟΒΔΗἶδ6 (0 ὃ 50]4. 8'ο Ο]888. 
οἴϊθη. 2) ἴῃ Ν᾿. Τ' δὴ ἀνε ἢ 8ο]4 οἂἱ 
ἴο ΟἴΠΟΙΒ, [ῸΣ Αγ ης, 9060 . ον. 
2 Ῥεῖ. 1. 6. 8 Μδοο. 11, ὅ, ϑοτηθίμηοδ 
αἰβο οοῦ. ἴῃ Ἰαΐοσ Ο]888. 
Δειγματίζω, ἴ. ίσω, (δεῖγμα.) 1) 

ΡΙῸΡ. ἕο πιαζδ ἃ ρεδἰἐο ἀμ δὰ ὼ 6χ- 
ΡοβΘ ἴο Ρυ}]16 βδιδῖηθ. ) αἷν. [0 
παραδειγματίζω, αἴ60]. Οο]. 11. 16, τὰς 
ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν, " ἰἰυταρη δὰ οΟΥ̓ΟΣ 
[}6 ΡΟΎΤΟΙΒ, ΕΥΌΤΩΡΠΔΗΟΥ οοπαιογοϑα, τι ἢ 
ΔΙ]υδίοη ἴο ἴΠ6 Ρυ]]ς δαροϑωγα οὗ οοη- 
φυογθὰ Θῃοτηΐθϑ, 16 86 (Ἰἰυτηρ 8] ῥγοσθδ- 
δἴοῃ. 
Δείκνῦμι δπὰ Δεικνύω, ἴ. δείξω, ἰο 

βἤῆοιυ, ἴχαμβ. 1. ἐοὸ ροΐημξ ομέ, δῆοιυ ἰο ἐδῶ 
δίρῆί, οαμϑὲ αν ΟἨΔ ἴο 866, Μαῖϊ. ἵν. 8. 
[λι. ἷν. ὅ, ὃ. αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας 
τοῦ κόσμου. 2οδη ν-. 20. χίν. ὅ, 9. Μαίι. 
ΥἹἹ, 4, δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, “Ῥγο- 
δθηΐ (ἢ ἴου ἱπβροοου.᾽ ΜῈ. ἱ. 44. 
ἴμα. ν, 14. βορί. δηὰ ΟἾδββ, 80 οὗὕἩ νμαὶ 
ἦδ βῆονχι ἴῃ σὐδίοη, ἔον. ἱ, 1. ἷν. 1. χνὶ]ϊ. 1. 
χχὶ. 9, 10. χχὶϊ, 1, 6, 8.--11. ἐὸ ον ἰο 
υἱοιῦ, ἐο ἀΐϑρίαψ, Τοῖη χχ. 20, τμ εν αὖ- 
τοῖς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. ἨΘΌ. νἱ 1). ὁ. βορί. 
δο οὗ ἀεοά, ὅἄζο. Φοδη ἰΐ. 18. χ, 82. 1 Τίῃ. 
νἱ. 1δ, ϑορί. ΟΥ̓ Ἰηίοστιδὶ (δΐηρ, ἐο πιαρΐ- 
7) εί, Ῥγοῦε, 34. ἢ. 18, ᾿ϊ. 18. βορῖ. δῃά 
ΟἸαβε.--- 1]. ἕο δῆοιυ, ἴου υδ80, δῃά, ὉΥῪ 
ΤΏ}. ὁ αδδίρη ἰο, Μκ. χὶν. 15. 1... ΧΧῚ. 
12..-.-1. ἐὸ δῆοιυ ὉΥ σογάβ, ἐὸ ἐδαοῖ, ε6- 
οἷαγο, Μαεῖϊ. χνὶ, 21. Αοἰϑ υἱῖ, 8. χ, 28. 
1 ον. χὶϊ. 81. ϑορί. δπὰ ΟἿ δδβ. 
Δειλέα, ας, ἡ, (δειλὸς,) ἐἰγιϊα ἐν. 

2 Τί. ἱ. 7, πνεῦμα δειλίας, οαυΐν. ἴο 
"Ν πνεῦμα δειλὸν, βερῇ. δηὰ ΟἾδ888. 

Δειλιεάω, ἔ. άσω, (δειλὸς,) ἐο δὲ ἐξηιϊά, 
αὐταϊά, 4080]. Ζοδη χὶν. 97, δὰ βερί. 
Δειλὸς, τ), ὁν, κα]. (δέω, δείδω.) ἔοτ- 

ΤΑΘΙΪ δέελος, ἔξ Ἢ δ, 
νἱ!. 26, ΜΚ. ἵν. 40, Βον. αχί. ὃ, βορε, 
δῃὰ ΟἹ] 88. 

Δεῖνα, ὁ, ἡ, τὸ, ζοη. δεῖνος, ἀΔι. δεῖνι. 
8.6. δεῖνα : 8η ἰάΐοπι υϑϑὰ ἱῃ βροακίηρ οὗ 
ἃ ΡΟΙΒΟΏ, ΟΥ ἰπίηρ, ὙὮΟΒΘ Ὥδηθ ψὸ ἀ0 
Ὠοΐ ΚΠΟῪ, ΟΥ δὲ Ἰθδδί ΧΙ ΩΌΟΣ, ΟΥ ἀο 
ποῖ σἤοοθο ἰο τηοῃίΐοη, Μαίί. χχυὶ. 18, 
ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα. 
80 ἴπ0 ϑραπίαγὰβ ὑδ0 “απο, 186 ΕἼΘΠΟΙΒ 
ἐοΐ, δὰ [86 ἘπρΊ 8 Μτ, ϑιμο.α-ομδ, οΥ 
Ἡλαι- αἰ γο-οαἱ! λῖηι, δῃὰ [86 [,Δἰΐῃ ποϑοῖο 
φμῖδ. 
Δεινῶς, δάν. ἔτοτη δὰ]. δεινὸς, ὙΒΊΟΣ 

δἰ σηῆθθ ποῖ ΟὨ]Ὺ ἐογγέδίο, Ὀὰὶ ἕ᾽ , Ὀ6}6- 
, ΘλοδβδίΌδ, . 88 Βαϊ οἵ 186 διι)έεν- 

ἑησϑ οὗ Ἰ1ἴδ, (50 ΤΣ συμφοραὶ.) απὰ 

ΟΥ 



ΔΕΙ͂ 

ἐδ Ῥαδβεΐοῃβ οὗ πιϑη, Θβρθο. δα, μτίοῖ, ἱπάϊγ- 
πβχι ἀκως, Ιη (μι ὲ8 ̓ευ δα χε εγαιο. τὐϑὶ δάν. ᾿ 
οἰ ον βοὰν, Βανίηρ [ἢ Β6 86 υδλεηιοηΐοτγ. 
80 Μαῖι. υἹ}]. 6, δεινῶς βασανιζόμενος, 
ὁ στ οΥ οι Δ] ἰοσίυτοά, δηὰ ἴμι. χΙ. δ8, ὁ 
ἐνέχειν (ἴος ἐγκοτεῖν) αὐτῷ, τηρδηΐηρ 
" Βαγά, Ὀἱζίον ἱπάϊψτιδοη ἀραίηβῖ,᾽ 49 Ηοιῃ. 
Π. ν. 489, δεινὰ δ᾽ ὁμοκλήσας προσέφη, 
“ἀάγοθδβοα ἢἶτα ἰῃ βῆδτρ σϑῦυ κα. Πογοάοῖ. 
ἶχ. δὃδ, ἐδέοντο δεινῶς τοῦ Τιγράνον. 

Δειπνέω, ἔ, ήσω, (δεῖπνον.) ἰο ἐαζά 
δε δεῖπνον, οἵ δυεηΐπς ,. (δβθο δεῖπ- 
νον.) Ἰπίγδηβ, [.. χυἱ!. 8. Βορί. δῃὰ (]288. 
614 οὗ [Π6 Ῥάβοδαὶ βυρρον, [ωμὰ. ΧχΧΙΐ. 20, 
1 Οου. χὶ. 26. ἴῃ ον. 1. 20, ὃ. μετ᾽ 
αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ, δγταῦ. οὗ 
δατηϊβεῖίοη ἰηΐο [9 Μοβϑίδ ἢ 8 ἰκίησάοῃι. 
866 ν, γάμος. 

Δεῖπνον, ου, τό; ἴῃ ομι. δηὰ (ἢ0 
ΘΑΣΙΥ Ὑτίοτα ἐδ πιογηΐης πιθαΐ, ἃ8 ΟΡ. ἴο 
δόρπον, ἐδδ ουοπίησ . θυΐ ἐπ (}Π6 Ατᾶς 
δα Ἰδαῖον τυτίτοσβ ἐδδ Ἶ , Ὅ0- 
180. ἰθττηδὰ αὐππθν ΟΥ ,ςς Ἀπά 80 ἴῃ 
Ν. Τ΄ 1. ρτορ. ὑπ ἰαΐδ πιραΐ οὗ ἴ86 76 νγ8, 
δηὰ 4180 οὗ (9 Οτϑοῖκβ διὰ Βοϊηδηβ, [Δ Κθι 
δὲ ΟΥἩ ἰονγαγὰβ ονθηΐηρ: δηᾶ, ἔγοα (8 
Βοΐηρ [80 ομϊοῖῦ πιθ8], [Ἀ6 θα 18 ὁῃ6 Θια- 
Ρ]ογοά (ο ἀξμοῖθ ἃ οΥ ὀηζογίαϊπ- 
πιθηξ, ὈΟΓὰ ἰῃ Ν. Τ. (45 Μαῖί. χχὶϊ. ὅ. 
Νὶκ. νἱ. 2]. χἱϊ. 89, 1... χίν. 12, οἵ ἃ]. 
Φόμη χίϊ. 2.) δῃὰ [89 Ο]4886. ΑἾβὸ ἃ βψυγὸ 
(ο ἀθηοίθ {6 ἐο]ϊοὶΥ οὗ (0 Μθββι δ δΒ 
Κίησάοτῃ, Βον. χίχ. 9, 17.---11. βαϊὰ οὗ [89 
αϑοδαὶ βϑιρρεν, Φοδη χίἱὶ. 2, 4. χχὶ. 20. οὗ 
(86 1ιογὰ᾽Β ϑρρεσ, 1 Οοτ. χὶ. 20.---Ἴ11. ὉῪ 
τηθίοῃ. ἴπο γ0οα ἴἈΚθη δἱ βυρρεγ, 1 Οοσ. 
χὶ. 2], τὸ ἴδιον ὃ. προλαμβάνει. 80 
Ὦδη. ;. 16. Ησουι. Π]. ἱϊ. 888, οἱ «] 
δἱοὰ. Ορ. ἱ, 207. 

Δεισιδαίμων, ονος, ὁ, ἡ, δὰ]. (δείδω, 
δαίμων,) ῬτῸΡ. ησ, δῃά 1ῃ ἰΠ6 
ΟΙ688. 
γεϊὲσίοιοῖ 

δι 

Δεισιδαιμονία, ας, ἡ, (δεισιδαί- 
μων,) οδα,. ἴῃ [86 Οἶαδβ, τυτίίθσβ ἰῃ ἃ δὰ 
ΒΘΠ86, ϑιρογϑέ ουϑηδθ8, Ὀὰὺ δοιηθίη68 ἴῃ 
ἃ βοοά οηθ, [ὉΓ το σὶ , οὐ γε ρίοη, 
66Ρ. ἰπ [86 Ἰδίονς Οἶδλββ. δπὰ Ζ2οβορὶι. διὰ 
80 ἴῃ Αοἰδ χχυ. 19. 

Δέκα, οἱ, αἱ, τὰ, 8ο 68110ἅ, Ὀθοδυδο ἰΐ 
οοπίδίηβ (δέχεται, Ιου. δέκεται) 811 186 
ὠηὐέϑ ἀπιὰον 1ζ (88 ἕδη ἔγοτα δῶκα ὃ βοιηο- 
{ἰπ|ὸ8 Ρυΐ [Ὁ ΔΩΥῪ δι πύον, Μαῖί. 
χχυ. 1. 28. ἴ,ὰ. χν. 8, οἱ 4]... ΟΥ βίδῃάϊηρ' 
ἴογσ ἃ δόδογί ἄταο, Βονυ, ἱϊ. 10. 

Δεκαδύο, ἐιροῖσθε, τΑοτο ὉΒΌΔ}}Υ δώδεκα, 
ἈΑοῖδ χῖχ. 7. χχίν. 1]. 
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Ηο-]. 

ΔῈ Καὶ 

Δεκαΐππέντε, (τλοτα ὑθ08}}Υ πέντε καὶ 
δέκα.) ίοοη, ϑοδπ χὶ. 18, οἱ ἃ]. 

Δεκατέσσαρες, ων, οἱ, αἱ, γοινγέεδεν, 
Μεῖι. 1. 17. 2 ον. χἰ!. 2, 6β]. υἱἷ 
Δεκάτη, ης, ἧ, (δέκατος,) 86}]. μοῖρα, 

α ἰομέδ ραγέ οὗ ΔᾺΥ τηϊηρ, 6. στ. οὗἁὨ 1} 
119 ἴῃ ψὰσ, Ηϑὺ. νῇ. 2, 4. ὅσῃ. χίν. 20. 
ο οὗἨ ὴ9 ἔγυϊϊ8 οὗὨ [ῃ6 ΘΑΥ ἢ δηὰ ἴδ ο 1ῃ.- 

ΟΙΕ886 οὗ (86 ἤοοϊκθ: ὑπο, ὉΥ 186 δον 88} 
Ἰανν, γγὰϑ ραϊὰ ἰο {8 ῥτιϑδίμοοά, ἐδ, Ηον. 
νἱ!. 8, 9. - 

Δέκατος, ἡ; ον, δ]. ἐδε Φοδη . 
40. Βον. χχὶ. 20. Ηρθηοο τὸ ὃ. δεῖ]. μέρος, 
{λ6 ἑοηΐδ ρατὶ, Βον. χὶ. 18, διιὰ ϑ'ορι. 
Δεκατόω, ἴ. ὦσω, (δεκάτη,) ἴον [ἰς 

ΟἸδδβ. δεκατεύω, ἰο ἐὐέλδ, ἴταπβ. 1. 6. ὅο 
γοοοῖυα ἐϊ Ὺ68 . Ποῦ. νἱϊ. 6. ν. 9. 
ὥω μὰ ΟΣ ἕο ραν ἐϊῆε5, Ἠοῦ. 
ΥἹΙ. ὕ. 

Δεκτὸς, ἡ, ὁν, {ππῖαὶ ἔτοτῃ [Πἱτὰ μ6γ8. 
νογῖ, οὗ δέχομαι.) 1) ῥτορ. αοοορέφα, ἱ. 6. 

ἴησ, ,. Ὁ ἀρεστὸς, ἴ,α. ἰν. 
4 οὐδεὶς προφ. δεκτόςἐστιν. Αοἰδχ. 85, 

ὃ. αὐτῷ ἐστι. ῬΉ]. ἱν. 18, θυσέα ὃ. δηὰ 
ϑερί. 2) ὉΥ ἴτρ]. γωυσοωγαδίο, ἐδὼ 
88 Βαϊά οἵ ἃ [π10 ΟΥ ΒΟΆΒΟΙ [ὉΓ ἀΟΙΏΩ 80 
τὐϊὴρ, [ζὰ. ἷν. 19. 2 Οον. νἱ. 2, καιρος ὃ. 

Δελεάζω, ἴ. ἄσω, (δέλεαρ, ἃ Ὀαϊξ,} 1) 
ῬΙῸΡ. ἐο δαΐξ, ἱ. ὁ. Ραΐ τηθαῦ ὁ ἃ δοοᾷκ, 
στ το ἴο ἐοτρί θὲ} ΟΥ δηϊπγαΐβ, δπά 
ΓΠΟΓΘΌΥ σαίο ἢ ΟΣ ΘηΓΆΡ ἰδοθ. 2) [πὸ 
οὐν ψοτὰ “ἴο ἀθοου,᾽ ἐο αἰΐωγε, οπέϊοο, 58. ἱ, 
14, ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας δελεαζόμε- 
νος. 2 Ῥοῖ, ᾿ἱ, 14, ὃ. ψυχὰς, οἱ 
Βέ9 06. 

Δένδρον, ου, τὸ, α ἔγεο, ατιι. {ἰ, 10. 
νἱϊ. 17, δηὰ οὗ. ϑδοιηθῦτηοβ α ϑδάγμὋ, 85 
Ναῖῖ. χὶϊ!. 82. Τια. χὶϊ!. 19, 
Δεξιολάβος, ον, ὁ, (δεξιὸς, λαμ- 

βάνω.) Ἰἰϊ. οπα τοῖο ἐαΐε8 »ίαοε οἩ ἐδα γίρλέ 
δαπαᾶ οὗ ΔῺΥ ῬΟΙΒΟῚ ; ἃ ἰοσὰ ἴἰο ἄδηοίδ ἃ 
βοσί οἵ Ἰρῃ -δττηϑὰ βο]άϊοσβ, σμο (11|κ9 τδὸ 
“ ἸΔῃσ α οὗ [9 Βοϊη8η8) οονογοὰ ἴῃ6 
τίσει δδηκ οὗ [Π6 Ρβιδίδηχ οἵ μεανγ-διτηϑὰ 
80] αἴ ΣΎ, δηά ὑγοῦ. δοίϑα, ἰῃ ἴυγη, 85 Ὀοὰγ- 

δὰ πραλῆφς ἴῃ δἰἰϑμάδησθ οἢ δ0 
τἱηοεῖραὶ οἶοοτβ, Αοἰδ χχὶ. 23, Νοῖ 
Ὁυπὰ ἴῃ [86 Ο]888., Ὀυϊ οοο. ἰὰ 186 Βγεδη- 
η6 ἰδίοτδη8. 
Δεξιὸς, ἁ, ὃν, οὐ]. γέ, 88. ορρ. ἰο Ἰεῆ, 

ΤΙ. πίνῃ ἃ βυδεὶ. ΟΧΡΓ. 68Ρ. χεὶρ, Νέδιϊ. ν. 80. 
[μι νἱ. 6, οἱ 4].; ποὺς, Ηοτ. Χ. 2; ὀφθαλ- 
μὸς, Μαῖί. ν. 29 : οὖς, ἴλι. χχὶ!. δ0: σια- 
γὼν, Μαῖξ. ν. 39: μέρη, Φοῆπ χχὶ. 6: 
ὅπλα τὰ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ, 2 Οον. τἱ. 
7. ϑερῖ. δά Ο]824.---ἰ1. τιοϊλοιέ ἃ βυδεὶ. 
χρυ. 1) ἡ δεξιὰ, 56}. χεὶρ, Μαῖι. νἱ. 8. 
χχνΐ. 29. Βονυ. ἱ. 20. 11. 1. ν. 1. 7. δορί. 
δηὰ Ο]688. Το ̓ ήγόπε δεξιὰς διδόναι τινὲ 
πὰ Ο.!. ἱϊ. 9, ἀπ βοῃῃοίμγ68 ἱπ (888. εἷρ- 
πἰξ, κὸ 1Π0 1,Δ[. “ἀοχίτϑη ἀδγο,᾽ “ἴο τοκο 
8 οονοηδαί, [00 τὐχῦ μδηὰ Ὀοὶηρ ἃ εἰσῃ οὗ 



ΔΕΟ 11 ΔΕΥ 
ΒΤ, 88. Ὅ76]1 85 σβδυ εν ἀπὰ Ἰοσθ. Ῥαΐ Ὁ, χχὶϊ!, 4, ὃ, φορτία, ἃ ΤΩΘΙΔΡΠΟΥ (Δ ΚΘᾺ 
ἴδε τίσἠξ λαπα οΥ ἴῃ βόπεγαὶ, ΗΘὉ. ἱ. [ ἔτοτα Ἰοβάϊῃρ ἃ ῥϑοῖκ ΠΟ ΒΘ ΟΣ ἃ ροσίδσ, 
8. νι. 1. χι!, 2, οἵ 4]. 80 τῇ δεξίᾷ τοῦ 
δὐετν Αοῖβ ' 88, δε 8]. 3) τὰ διξιὰι 

ἔρη, “180 τὴρῃϊ ραγίδ᾽ οὐ δὴγ (δϊης, 
“(6 ἰξδις ἴῃ θΏΘΓΑΙ, 8.0 ἐκ δεξιῶν, “ κω 

ε᾽ Μαῖι. χχνὶϊΐ. 88, οἱ 4]. ἐν τοῖς 
δεξιοῖς, ΜΙκ. χνὶ. δ. βερῖ. δηὰ Ο]888. καθ- 
ῆσθαι οΥ ἑστηκέναι ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ 
ΟΥ τοῦ Χριστοῦ, “ἴο 6 ποχὶ ἴῃ ΤΔΏΚ, ἴὸ 
Βαγνο (86 Εἰῇῃαβί βοαῦ ἴῃ ἤθαυθη." Α1]80 ἐκ 
δεξιῶν τινος εἶναι, "ἴο Ὁ6 αἱ ΔΩΥ ΟὨΘ  τῖρδὶ 
Βαδηά,᾽ (1. 6. δ18 ὠπσωατάδα 5146.) 1, 6. 10 

δ τὶς 

δ διἷ8 ρῥγοίθοϊου, Αοῖβ 1). 26. Ῥβ. χν!. 8. 
Δέομαι, ἴ. δεήσομαι, εἰν 

Ἰ, μδ88, πὶ ταϊὰ. βίρτϊ, ἐδεήθη 
ἐδεόμην, ἐδέετο.) 
᾿ἰαπά ἐπ ποοα οὗ 48 οἷϊ. ἴῃ 

1.6. ὦ 
ἐγεαίψ, ἰο δεϑοεοΐ, αϑζ, 
γοῦγὺ ἐο τοαπξ 185, ἰῃ ἐδθ 
πο [1ἴ6., τἰδοὰ ἴο εἱ 

οὗ οοτ- 
γθ, διὰ 

τ 
αἷδο, ποτὰ ἴδ6 ϑδἀ͵υποῖ, ἴο ΕΧΡΓΟ88 (δαὶ 
ἀοεῖτο ὉῪ οπέγοαέν. ΤΏυδ τ 15 τιϑδοὰ ἴῃ 16 
Ν ΤΟ 1) χϑῆθγ. δηὰ δὖ80]. ἐο πιαΐδ τὸ- 
φωεςί, Βοια. ἱ. 10. 2 Οον. ν. 20, [01]. ὉΥ 
ἔξῃ. οὗ ΡΓΟΏ. Ρ6ΓΒ. δηὰ δοουϑ. οὗ ἰδίηρ, 
δοιηθτηο68 ζονοσηθὰ Ὀγ κατὰ, Μαῖίί. ἰχ. 8ῦ, 
ἃ οὔ. 2) 848 5αϊὰ οὗ φργαψίησ ἴο αοα, 20]], 
εἰἰδονῦ Ὁ σϑῃ. οὗ ρεῖβ. Αοίβ υἱ}], 22. χ, 2. 
δορί. οἵ ἃςς. ἀπά πρός. 
Δέον, οντος, Ῥϑσῖ. ᾿τρογβ. οὗ δεῖ (τ ἢ. 

666,} τοσδ τς Οἱ ΓΒΟΥ ὁδὶ 18 Ὡδοσϑϑανῳ αὰ 
ῬΌΡΤῚ ἔγοσῃ (86 πδίῃσο οὗ [86 ολ80, 88 
Ῥεῖ. ἱ. 6, ΟΥ ἐπ δοοοσάδῃοθ ψ] ἢ ὁ δῦ 18 

φρλὲ διὰ ,) Δοίβ χὶχ. 86. τὰ δέον- 
τα, 1 Τίπι. ν. 18, δῃὰ 6] 488. 
Δέρμα. ατος, τὸ, (δέρω,) ἐἦ6 εζίπ οὗ ἃ 

δεγεοὰ δηΐτααὶ, Ἠοῦ. χὶ. δ΄. δορί. ὅζ ΟἾ688. 
οἵ τλῖθοσ α φαγιποπέ 077 δίῃ, ϑυ ἢ 88 γγᾶβ 
ποῦ ΒΥ [86 ΡΙΌΡμοίΒ. 8.60 οοιι. χίῃ, 4. 
Δερμάτινος, ἢ, ον. 

Δα Μεῖῖ. εἱ, 4. Νκ. ἢ, 6, δορί, δηά 
ἴκιος (1858. 
Δέρω, ἕ. δερῶ, (οοχτ. ὙΠ ἢ τέρω, οΥ 

τείρω, ἑδγῸ, ο τοῦ [0Ἀ11, 866 ΤΩΥ̓ ὨοΐθΘ οἢ 
Τὰς. ἢ, 11.) 1) ἐο αν, δῳοογίαίο, Ἡοτα. 
ἢ, 1. 469, δηὰ 6ἰβον. ἰῃ [6 ΟἸ]488. τυτί [6 8. 
ΙΝ. Το ἶκὸ τπ6 1,Δἱ. " ὁΧχοουῖο, ἐο ὀθαΐ 
ΟΥ̓ δουινοε ϑευεγοῖν. ὅο [01]. Ὁγ δες. Ναί, 
χχὶ, 85, ΜΚ. χί!. 8, ὅ. [μὰ. Χχ. 10, 5Βᾳ. ΑοίΒ 
χυὶ. 37. χχὶϊ. 19. Ζοῆη χυ]δ. 28. ἢ δος. 
αἀμάθοτεί. 1.0. χχὶ!, 68. Αςοίβ ν. 40. Ῥαβ8. | λήΐδθγ 
ὙΠῚ δος. οὐὗἨ τῆ 6 ., πολλὰς, οΥ ὀλίγας, 
δυῦ. πληγὰς, ἴμι. χιί. 47, 5ᾳ. δηὰ ΟἸΔ488. 
Δεσμ:εύω, ἴ. εὐσω. (δεσμὸς,) ἕο δίμα, 

218. ἢ) ῬΓΟΡ. ἕο λοία ΔΗΩΥ͂ (δἰη ν᾽ ΟΥ̓ ῬοΙ- 
δοὴ ζδέ ν ἃ Ὀαηά, ΘΕΡΘΟ. 88 8 ὈΥΒΟΠΟΥ, 
πὰ οοτὰθ οὐ ομαΐῃβ, Αοίβ χχίϊ. 4. ϑερί. 
δηῃἀ4 (7255. 2) ἰὸ δύπα ὠ αγίϊοίθ8 ἰοροῖῃον 
40 δὲ [0 {ΌΤΙ 8 ὈΠη4]6, 88 βαϊά οὗ Βῆθανεβ, 
ἀε;. χχχνυὶὶ, 7. Φυά  υἱῖ. 8. 850 Μαῖίι. 

8. (8ον. 
ν,) ΩΡ. 

) Ρῖὸρ. ἐο πμοορά, 
888. (Πουρὴ 

ποῖ ἴῃ Ν. Τὶ Βογο 1 18 ὑδοὰ ἱπ 8. 5686 
ΥΕΙῪ ΓΆΓΟΪΥ ουπὰ ἰπ ἴῃ6 ΟἾδ88. υτίζογβ, 
᾿ ἀποιοη, οἨμδ 8 πδοὰ ὃψ 6η- 

ὅτζο. 88 ΟἿΣ 

84}. πιαε οΥ ϑζέη, ] 1 

Δεσμέω, ἔ, ήσω, ἰο δίμα ιυἱδᾷ οδαΐηϑ, 
ἄς. ἴκι, Υἱ!, 29, ἀηὰ Ἰδαίου (488. ἴοσ δεσ- 
μεύω. 

Δεσμὴ, ῆς, ἡ, (δέω,) α δαπαάϊο, Μαῖι. 
χἧ, 80, ϑορί. δηὰ ἀμω) ᾿ 
Δέσμιος, ίον, ὁ, (δεσμέω,) οπδ δοιπά, 

α τγίϑομου, Μαῖϊ. χχυὶϊ, 1δὅ, ΜΚ. συ. 6, 
ἃ οἵ, Τὸ ρῆγαθεβ ὃ. τοῦ Χριστοῦ, 
Κυρίου, οΥ ἐν Κυρίῳ, εἰ ΚΠ “ὁπ ἴῃ 
ἄυγδηοο [0 ΟἸ ΓΙ βι᾿ 8 βαῖκθ,᾽ οὐ 8 τ ρίοῃ, 
ΕΡΆ. 111..1. ἦν. 1. 2 Τίπ, 1, 8, οἱ 41, Οὐτωρ. 
ΖϑεΝ. ἴχ. 11. Τιδιμθηῖ. εἰ, 84. 
Δεσμὸς, οὔ, ὁ, (δέω.) δα οΥ δοπά, 

ΒΌΘΝΒ 88 ὈΥΒΟΠΟΙΒ  γῸ Ὀουπὰ ὙΠ}, [ ἴῃ 
Β'η. 1] ρτορ. ΔΩΥῪ ἐσαηιθηξ ὈΥ ἩῚΟΝ ΟὯΘ 
της 18. θουπα ἴο Δποῖμεσ, 88. Χϑη. Αἡ. {ἰ, 
ὄὅ,6, ἩΗΐθποο βαϊὰ οἵ ἃ Ἰίαιηϑηΐ ὈῪ ΒΟ ἢ 
[86 π86 οὗ βοῖηθ τωθιαῦογ οὗ (ἢ6 ΒΟΥ ἰδ 
᾿πηροάοά, 6. στ. [86 ἴοησυο, ΜΙ. νυἱῖ. δ, 
[86 Ἰτα 08, [μὰ. ΧΙΪ. 16. δερὶ. δηὰ Ο]488.---- 
ΤΠ. ρ]ατ, οἱ δεσμοὶ, ἀπὰ Αἰξΐς τὰ δεσμὰ, 
δαηαβ οΥ δοπάϑ; οἵ πὩ οι [86 Τογπ,οῦ ὁοα. 
ἴῃ ὅϑ:, Ῥαι}᾽8 ορίβι168, δβ ῬῈ]]. ἱ. 18, ἄς οὔ. 
Ὀὰΐ ποῖ ἰῃ 86 Ο]488.: [06 Ἰαἰίοσ, ἴῃ 81. 
[μα κοβ τί ἴηρβ, δ 1... υἱ, 29, ὅς οὔ. 
Δεσμοφύλαξ, ακος, ὁ, (δεσμὸς, φύ- 

λαξ,) α με ῖβεις Ἷ λαϊΐίον, Αοἰβ χυὶ. 28, 
9) 90. 208. δηὰ ϑορί. [ὑ ἰβ βυρροβοά 

ποῦ [0 ΟΘΟῸΣ ἴῃ [06 ΟἾ488. δυΐ 1 Βηά ἰΐ ἴῃ 
1μποίδη ἰἱ. δ09, 689. 11), 385. 
Δεσμωτήριον, ίου, τὸ, ἐεσμόσῳ α. 

Αοίϑ ν. 21], 28. χνὶ. ᾿άρρ Μαῖῖ. χί. 2. 
. δορῖ. δηὰ Ο]888. 
Δεσμώτης, ον, ὁ, (δεσμόω,) α ρμγί- 

ϑΟΉΘΥ, Αςίβ ΧΧυΪ;, 1, 42. δορί. δῃα ΟἾμ88. 

Δεσπότης, ον, ὁ, (δεσπόω, ἔν. οἹά 
δέσπω οΥ δέπσω, δυδῖρο, ργόηιο,} ομ6 τυῆο 
γωΐδδ οὐ ἰβ αὐ ἐδ6 ̓ δαά ΟΥ ΔᾺγ τίη, 1) 
ἃ πιαδίον' οὗ ἃ ΑτΩ]γ, ΟΡΡ. [0 (86 ταβί οὔ 1ῃ6 
ἔδταῖγ, ἱποϊυάΐηρς [6 βογυδηίβ, 1 ΤΊ. νἱ. 

2 Τίπι. 1). 21, ΤῊ. 11, 9. 1 Ῥοί, 11. 18. 
ΑΡοοτ., Φοβορῆ., δ (]α88. 2) ὈΥ ἱτὰρ]. 88 
ἀθμούϊηρ βυργοσηθ δυϊμοσίγ, ΠΟΒΡ, ψ}6- 
ΠΟΙ 88 βαϊὰ οὗ Οοά, 48 [,ὰ. 11, 29. Αοίϑ νὶ. 
24, ον. νἱ, 10, οὐ Οὐγίϑέ, 2 Ῥεῖ, ἰϊ. 1. 
Δυάο 4. ϑορῖ. ἴῃ ὅεη. χν. 2, 8. Φ2οῦ ν. 8. 
Ῥιον. χχίχ. 26. ἴπ [}9 Ο]488. ἱξ ἐβ. οἴδῃ 
ΔΡΡΙ1οά ἴο Κίηρθ, ΟΥ ΒΌΡΓΘΙΘ ΤΌ ΪΘΓΒ, (ΒοῸρ ἢ 
ΒΟΙΠΘΕΩΘ8 (0 ἴΠ6 Ὠδαίθθῃ χοάβ. 

Δεῦρο, δἂν. ἤθγ οΥ ἤΐξδον, ΔΒ αδοα ὈΟ(ἢ 
ΟΥἨ ρΐδοο δηὰ ὕὔπηθ, ἴ. οὗ ΡΊΑΟΕ, ἦθγο, 
λον, εβρθο. ὙΠῸ σογθδ οὗ τηοϊΐοπ, 88 ἔρ- 

χεσθαι, οἴϊοῃῃ ἴῃ Ο]8Δ886. [πῃ Ν, Τ. οἷν 
ϑοὰ 88 8 ΘΧΟΪδτηδίίοη, ὈΥ 8ῃ 6]]1ρ8. οὗὨ 
ἔρχου, 8486 Φοδη χί. 48, δεῦρο ἔξω. Αοἴϑ 
ΥἹἹ. 8, δεῦρο εἰς γῆν. ὙΊ δὴ ᾿τηροτα- 
ἔνθ, Μαίι. χίχ. 2], δεῦρο, ἀκολούθει μοι. 
ΜΚ. χ. 2]. [μι. χνἱ. 22. δορί. - 
δαΐ, ἱπάϊο. Αςἰβ νἱῖ. 84, ον. συ. 1. χχίὶ. 
9. ϑερί. ᾧ Ο]688.---11. οὗ ΤΙΜΕ, ἄχρι τοῦ 
δεῦρο, 56. Χρόνον; ποῦ, ἱ, 18, ὠρηξε ποῖυ. 



ΔΕΥ 

ΟἸδββ, οὔ. ὑοι σἱΠϊ ἄχρι ἀπὰ μέχρι. 
Τῆς. 1, 
Δεῦτε, οὖν. ξοττωϑᾶὰ ἔγοϊα με μὰ 

οοπι ἤπλογ., διὰ ΘΟΠΒΘα ΠΥ ΟὨΪΥ υδοὰ 
οἵ ἴδιο ρίυν. Μαῖι. χχΐ!. 4. ΜΚ. νἱ. 1, ἀπά 
οἴνοῃ δἰ Εμογ ὉῪ ἰ186], [0]]. ὉΥ πρὸς ον εἰς, 
οὗ ΜΠ Δῃ ἱπηρογ. 88 δεῦτε, ἴδετε, Μαῖϊ. 
ἰδέα θ. δεῦτε, ἀποκτείνωμεν, Μαῖϊ. χχί. 

ἤτε, 

Δεντεραῖος, ἐδ ταιας περ μὸ δ]. (δευτέρα, 
8.11. ἡμέρα,) δῃ ΒΘ ΟΘΒΒΙ0Ι Ὁ 
ἄαγα δὰ παρε σευ ἜΡῸΝ εἰ νεινμεὶ ΒΘΏΒΘ, 

ἮΝ {Ἀν ΧχΥΪ!. 18, δ 
νι ὑττὴΣ όπ ἀν ββα ου, ὃ, ἣἧ, ΡΓῸΡ. 
δ τ. τερόσρυτο ο(6. τ μρΤολμ 
1, σάββατον τὸ ὃ. σ ὮΙ ἰΐ 18. 8 βοσΐ δ 
ῬΡΟΡΕΣ ΠδΙ6 ἴον ἐδδ ἢ δείϊυαῖ 9.77 ὠπἰρασοηοα 
δα ἐπανειια στ [06 ῬΑββουδὺ. 
περι ερ α, ον, ογάϊπα] «ἀ]. ΤΑΘδηΪηΚ, 

ἴῃ δὴ » ΒΘΙΠΟΥ ἴῃ πΌτα- 
οὐ; ακώρες χχ,. οδ 70 Τοδῃ ἵν. δά. Τιν, 1 

10» οὗ ογάρε, Μαῖί. χχὶΐ. 890, Αςίβ χὶϊἹ. 88. 
1 ὅσον. χν. 47 ; ἴῃ ρἴδοθ, Ας(8 χὶϊ. 10. ΗδθὉ. 
ἶχ, 8: οὗ ἄπηθ, Αοἰϑ υἱὶ. 18. 850. πουΐοῦ 
ἂν. τὸ δεύτερον, ασαΐη, 2 γα υρδ τϑος ΧΙ. 2- 
ΟΥ δεύτερον, ΖοΒη 11}, 4. οὗ ϑεοοπίῳ, 
] Οονγ. χίϊ. 28. 80 ἐκ δευτέρου, αφαΐη, 
ΜΚ. χίν. 72, οἱ ἃ]. 
Δέχομαι, ἔ,. ἕομαι, (ἔτ. οὐδ. δέχω, 

ψητοον ΟἿΣ ἕαζε, ἐὐλεὶ [80 αοιῃ. Τρ} 
ΒΡ: τηϊά. 11ξ. ἐο ΤΑΚᾺ ἰο οπδϑοὶγ μὴ δ 15 
γα ὈΥ διιοίθθσ, ἐο γεσδῖσο, ἴτδη8. 1. ΡΡῸΒ. 

οὗ ΤΗΙΝΟΒ, ἴῃ ναγίουβ δοοορίδιοπβ, 1) 
ἕο ἕαζεο ἑπίο οη6᾽8 ἤαηπάϑ, ἴο τϑοδῖοθ, ΘΙ ἃ 
ἀροηϊῖ. οὗὁὨ Ρϑύβοῃ βοτηδίἑπηοβ ΨΙΓΝ "Ρ ἷβ 
οἰἴμοΣ Ἔχργ. οὐ ἱπιρ]. 830. [μι. χυὶ. 
δέξαι σου τὸ γράμμα, 861}, πα ἐμοῦ. 
ΧΧΙΙ. 17, δεξά ἐμέο πότμον, πὴ ΥἱἹ. 17. 
δορί. Μ ) φθποσ. ἕο ἐπε ῥ 
ἐπιστολὰς, ᾿ ΩΝ δ. ΧΧΥΪΙΙ. 1, τὴν 
άριν, 2 Οον. Υἱῖϊ. 4. τὰ πα ἐδ ῬΗ. 

᾽ν. 18. ϑορί. δῃὰ ΟἾδββ. ΗΥ τ ΘἴΔΡἢ. τὴν 
ἐασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ΜΚ. χ. 1δ. μὰ. χυιὶὶ. 
" λόγια ζῶντα, Αεἰϑ νἱῖ, ὅ8. χάριν, 
2 Οογ. νἱ. 1. χί. 4.---Ἴ1. οὗ ΡΕΒΒΟΝΒ, ἕο 
γεοοΐυσ, ααὐπιΐΐ, 1) ἰο γοοδῖυα ἤἑμαΐῳ, ἴο 
ἘΠΟΕ 88 8ἃ ἰσδοῦ ον, ἔθη, ΟΥ σιοδί, 
6. στ. ὃ, εἰς τὸν οἶκον, ἴλι. χνὶ. 4, 9, δηὰ 
Οἴδλθθ. 80 ὁ Βελεῖ Μαῖίϊ, χ. 14, 40, βᾳ. εἱ 
8]. βθρθ, ὅς ΟἾδββ. 80 οἵ τϑοθρίϊοι ΟΓ 
δτηΐββίοῃ ἰηἴο ἰιοασθ, Αςἰβ ἢἶϊ. 21. οὗ 
ἑηΐο ΟὯδ᾽8 » ἴμα, χὶ. 1]. Ἤδηοο 
ὉΥ ἱπὴρ]. 0 ὁδθαῦ οἰ, 2 Οον. χὶ. 16, ὡς 
ἄφρονα δέξασθέ με. 2) τηοίδρῃ. οὗ «αΐηρα, 
Ἢ γεροὶῦδ ΟΥ μηβ σὰ (ἢ6 τοϊηὰ δηὰ 
Θαγῦ, 1. 6. ὉΥ ἱτῃρ}. ἐο ἀρργοῦο, ἐηιόγαοε, 

Αὔθο]. Μαίϊῖ. χί, Υῆ εἰ ϑέλετε δέξασθαι. 
νὴ τὸν λόγον Ἶμι. υἱϊ, 18, Αοίδ σἱ ἢ. 
14, χὶ, 1. χνυῖϊ. 1]. 1 ΤΏθβ6, ἱ, 6. 11. 18, 
4. 1. 21, τὰ τοῦ Πνεύματος, 1 Οος. 1ϊ. 
14, τὴν παράκλησιν, 2 Οὐον, νἱ}}. ] 
ἀγάπην τῆς ἀληθείας, 2 ΤῊ. ᾿ϊ, 10, βορί. 
ἃπὰ ΟἸ]α88. 5. ΤΈυς. ᾿.. 10, τὰ παραγγελ- 
Δ ἅμενα ὃ. 
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ΤΗΙΝΘΒ, ὅο δίπὰ ἰλίηρε 
ἴο δηοίδον, ΤΈυς. 1. 104, ἁλύσει ὃ. πρὸς 
τὴν Δῆλον. 
χὶ. 2, 4. [μὰ χῖχ. 80. Αοῖβ χ' 1]. ϑβερί. 
απὰ ΟἾδε.: : οὗ ἀερὰά δοάϊεδ δουῃᾶ, οΥ 
σποῦυπὰ ἀτουπά, 1} στανθ- ] μεθ, Φοθπ 
χί, 44, χὶχ. 40. Μαῖϊ. χνὶ. 19. χυἱ]. 18, 
ὙΠΟ 866 ΙΩΥ̓ ποῖο.---Π], οὗ ΡΕΒΒΟΝΒ, ἔο 

Ε} διμα, 88 (6 μαηὰβ οὐ ἴδεϊ, 0 εξ ἔπνίο 
δοηάβ, [01]. Ὁγ ἁλύσεσι, ΜΙ. ν. ὃ, 4. 5ῈΒ 
χί! 6. χχί. 
δέω τινὰ, Μεῖι. χί!, 29. χίν. 8. χχῇϊ 15, 
᾿Ξ αὐτοῦ Τοναν, Μαῖϊὶ. χχνὶϊ. 2. Μῇ. ἢ. 

δέομαι, ἰο δ ἴη δοηβ, ο᾽ Ῥγίϑοη, ΜΙκ. χν 
7, δὰ οἵ, ϑορί. ἀπά ὈἸδβθ. Εἰἷχ. ἴῃ Τα. 
ΧἹΣ]. 16, ἣν ἔδησεν ὁ Σ. ἷ. 6. [88 ἀορτίνεά 
οὗ ἴ86 τδ0 οὗὨ μοῦ ΒΟΟΣ 860 Πὶ 
2 ΤΊχμι. 1. ϑ ἀλλ᾽ ὁ λόγος τοῦ 

}}}. 1 δέδεται, " 

. τὴν 
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Δέω, ἰο τραπέ; 560 δεῖ δΔη δέομαι. 
Δέω. ἔ, ήσω, ἰο δέκα, τι, ἴτδὴβ. 1. οὗ 

Υ 0 006 ἵπΐτρ 

Μαῖι. χὐϊ. 80. χχὶ. ἃ. 

. θά, χνὶ!. 18. 8ὅο 

νὶ. 17, ὃ. ἐν φυλακῇ, οἱ 8]. Ῥαδ8. 

ποῖο; 
εοῦ οὐ 

ἷ8δ ποῦ Ὠϊπάογοα οὐ τεβίσαϊηοα 
θαοδιιδθ 7 δὰ δουπα.".--ΠΠ]. ΡΕΚΡΕ. ῬΑ58. 
δέδεμαι ἰο ὑ6 δουπά, “Ἰο οὔϊθῃῃ ΟΟΟῸΙΒ 
ἴῃ 186 ΟἸ]888. ἰῃ 1ϊ8 ῬΓΌΡΟΙ βθῆβο: δυΐ ἴῃ 
Ν. Τ΄ ο]}γ ἐπ {Π6 τηθίδρἢ. οῃμϑ. ἢ 88 διὰ 
οὗ [Π6 σοη]υρΆ] θοηά, ἔλοπι. υἱΐ. 2. 1 σον. 
νἹ], 27, 89, δηά Ἰαΐοσ ΟἾαββ. 2) Αοῶ χχ. 
δ δεδεμένος τῷ πνεύματι, ἐηπεροϊοά 
ΟΥ ΘΟ ἕη πεξπά, Ἶ, 8. "ΠΟΙ ἃ Β[ΤΟῚ 
᾿πρ}]56 οὗ ΤΥ ταϊπά,᾽ ἜΝ οὺὰ ἴο συνεχόμε- 
νος τῷ πν. Αοἰϑ Χυ]]!. 

Δὴ,, ἃ Ῥαυ 016 ψ  ΐοὶὶ 'τὴ ἴο 8 οἴατβο 
ΟΥ̓ δοῃΐθῃο6 ἃ ποίίΐοη οὗ γϑαζέψ οΥ οοτγίαϊπέν, 
ἷπ Ορροδιἴοῃ ἴο Τρ 10 ; δῃὰ τδυ8 
ΒΟΓΥΘ8 (0 βίτοηρίμοη δῆϊττηδιίοι : ὁνάδοά, 

δἰί. χὶϊὶ. 2. 2 Ὅν. χίδ, 1. 

ὑΐδε, νἱ. 20, 
ἀπ νος δὴ τι τὸν Θεόν. ΣΙ δηὰ ΟἸλ23. 
Βυϊΐ ονθη δοζο, ἴΐ ΤΏΘΓΟΙΥ δὲ 186 
Θχμοσίδιοη οχργοϑδϑὰ ἰπ [ῃ0 ΟἿἾΘΙ ΟΣ 8 
οὗἩἨ 186 ραββᾶρθ. ἴη ἔδλοϊ, 118 δἰτηοδὲ 8010 
τ᾿ ἷ8 [μαι οὗ δἰσοο σι ϑηΐηρ Δῃ δδθογίζου. 

Δῆλος, ἡ, ον, 84]. πιαηίγεεί, 
Μαῖζ ΧΧΥΪ. 785. δ8ο δῆλον 86}. ἐστι. 1 
Οον. χυ. 27. 6α]. ἱ. 11. 1 Τίπι. νἱ. 7, ὅπὰ 
ΟΙ 488. 
Δηλόω, ἢ. ὦσω, (δῆλος,) ἐο πιαὰε 

οὐ ταριοῦ, 1) μι, ἐὸ ταίαιρ ον Ὡξο ΟΥὗὁἨ ΤΗΙΝΟΒ, Ῥϑϑῖ, ἕο ΟΣ 
Οοσ. 1. 11. Οο]. ;. 8. ϑερί. δῃὰ Ο]δεβε. 
2) διΐυγο, ΟΥ ΙἱΔάσα, ἕο τευθαὶ ΟΥ̓ δἤου, 
ἑραοΐ, 1 Οὗ. "ϊ. 13, ΗΒ. ἰχ. 8. 1 Ῥεῖ. ἡ, 
11. 2 Ῥοι. 1. 14. βορί, διὰ ΟἿαδα... 11. ΟΡ 
ΨΟΆΒΡΒ, ἐς δίσπεήν, ον. χί᾿. 27, τὸ δὲ, ἔτι 
ἅπαξ, δηλοῖ. 3οβορ. Αηϊ. 1ἰΐ. ΄, ], βούλε- 
ται δὲ (561. Μαναχασὴν) συνακτῆρα 
μὲν δηλουν. 

ΠΡ  ΥΡΡΕ αν ἵἕ. ἥσω, (δημος, ἀγο- 
ρέω, ἐο αὐάγε885 ἐδ6 πα ἴὸ α»- 

. [0]]. Ὁ πρὸς δηὰ δες. Αεἰϑ χὶ!. 2]. 
Βορέ, δῃᾷὰ ΟἸα58. 
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Δημιουργὸς, τ ̓δῆμον, Ἰργονὴ) 

'πσ, οὗ 
ἼΟΟΤ, 

ἃ.ιο, ομδ τοῆο α ᾿ 
πἰδίονεν Κὶπά, (Ποιὰ. Οἀ. χυὶϊ. ) 
ἀφες. (μι οὗ δῇ αγζβεπ. Ηΐθηοθ ἴξ σϑτθ 
[0 τϑϑδῃ αΥ̓ δ, α πιαδίον-διιΐϊδν, οΥ ατ- 
αἰἴοοί, Αὐσοογαϊηρῖγ, ἰτ ἴδ Ὁ 1Π6 ΡΒ]]οθο- 
Ῥβοπ,, . Ρ]δῖο, οἴἶξῃ δρρὶοὰ ἰο αοά 
ἃ ἴ0 ΜΆκον δηᾶ Οτϑδαίονῦ οὗ (86 σου]ά. 
Ἐπερς Μου.. ἱ. “ ὅς 9, ἤοΓο [86 που] 
ἰδ σοφοῦ δημιουργοῦ τέχνημα. 
Αὐδίοιϊο, ἴοο, ς8115 Οοὰ εν πρνγὲ 
τῶν ὅλων, "ἴδε ΑτΈΠοοΥ οὐ ΕὙΘΙΛοΣ οὗ ἐδ | [0 
υηΐνεῖθο.᾽ δο Ηοῦ. χί. 10, ᾿ξ 15 δρρ! θὰ ἰο 
(οὰ, δὲ [86 Ατοβίϊοοῖ ἀπά ΕἾδπιοῦ οὗ δαὶ 
ἐὰν εἰἰγ᾽ ψ ποῖ ΑὈγδδδῖλ Ἰοοκοὰ 

ἐδ οο, μῃ ὁ, (δέω, ἴο δἰπά, ςοοἸ]οοξ, 
αρηγοσαίδ, Ῥεορίβ αἱ Ἰαυρε, 85 αἀἰβεη- 
ξιυθμοὰ ἤτοι (Π6 Ῥγποῖρα] ρϑβοηβ, (Ηδοτση. 
δηὰ ΤΊπις.) ΟΥ̓, »εορῖίδ οὐ οοπιπιπῖν 
οὗ ἃ ΟΟΌΠΕΓΥ ΟΥ οἰἴγ, Ἔβρθο. θοαὶ Ὀγουρθς 
ὑοροῖμοῦ ἰπ ἃ Ῥῃ8]1ς δββειιῖγ. ΤΉ Ἰδοῦ 
δ [26 8686 ὙΠΘΤΘΥΘΥ ἴδ ΟΟΟΌΣΒ ἰη Ν. Τ' 
δ δε ΣῚ: 22. ΧΥΪΙ. ἢ χὶχ. 80: ἊΣ 
ἴῃ ἰξ ἀοοθ8 ποῖ τηθγο 
ἸΘ. ἴδ ᾿πυμολθος Ῥυῤ [}6 Ῥοορὶ 
αρπλἰδά ἴου [6 οοοδβίοῃ : δηὰ ἴῃ ἴῃ 9 
τοῦ “ὶ ἀο68 ποῖ τηθδη, 845 ΘΟ ΘΌΒΠΟΣ δηὰ 
οἴδοτϑ αρροβθ, {86 “γῆι, οἵ Ῥ]δοα οὗ ρ}- 
ἰοπιορῦ ἐλ στ Ἀρέως ὅροῖο ἀἰνειθρά; 
ἅχπιν. ἴο ἡ ἐκκλησία, εδρεα. ἱπ [86 Ρῃγα86 

αγεῖν τινας εἰς τὸν δῆμον, Αοἰδ χΥ]]. 
, δηὰ εἰσέρχεσθαι εἰς τὸν δῆμον, Αεἰδ 
χίχ, 80, ΤΉ δοι οοο. ἰῃ [Ἀς ΟἾΔ88. υτϊθοσα, 
ρος. ΤΉυο. ἄγω πρὸς τὸν δῆμον, “το 
οῃάηοὶ ἴο 4ἢ δυιάΐεποο Ὑὴ ἢ ἐπ 6 ΡῈ ]1ς 88- 
ΒΙΏδ]γ, δηἀ εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, “ἴο 
δ 80 ἱπιτοδυοοα,᾽ “ ΙοΝ, ὀσοῦτε ἰπ Χο. 
Τλης,͵ αῃὰ ῬΟΙ]ΥΒ. 111, 44, 10, ἀπὰ χχὶν. 8,1]. 

Δημοσίᾳ, δὰν. ζοτταϑὰ ἔτοτῃ ἀαί. εἰηζ. 
. οἵ δημόσιος, στ 6]11ρ8. οὗ χώρα, 

, Αοἵδ χυΐ, 87. χυὶ!. 28. χχ' 20, 
8366 ΤΥ ποίοδ οἢ ΤΏυς. (Ἰπάοχ.) 

, Δημόσιος, ία, ον, 8]. (δῆμος,) δΐοπῳς 
0 ἰο ἐἦε ρυδιίο, ρεδίέο, Αοΐβ ν. 18, ἐν 
Τηρῆσει ὃ. ΦοΒερἢ. δηὰ (]488. 
, Δηγάριον, ἕου, τὸ, ἃ ποτὰ δἀορίοὰ 
ἰηὶο τθεῖς ἔγοσα [80 [,δἴϊπ ἀοπαγέωδ, οχαΐν. 
βεναῃ ατεοκ ἐραχμὴ, ὙΠΕῚ ἷβ οαυΐν. ἴο 

αἰΐ. χυῆ!. 28, οἱ ἐδρο ΤῊ “ῬΈμηῇ, 

Δήποτε, ἂν. (δὴ, ποτε.) ῥτορ. 
ὦνακια, ὁποα 707 αἷΐ; Ὀὰϊ 4]8ο βυδ)οϊποὰ 
ἰο τεϊδῖνο τοσὰβ ἴο βίγησίμεη (π6 ἰάθα 
οΓ φοθοτα! ν δηὰ σΟμΙργθμθηβίνθηθββ, απὰ 
ἔφαν. τὸ ἴἢ6 [,41. δηὰ [86 Επηρ,. 
ΟἿ οἵ ϑοθῦεν, Φομη νυ. 4, ὦ δήποτε νοσή- 
ματι, 

Δήπου, «ἂν. (δὴ, που.) ἐπαάοοα, υογίϊν, 
εν, α, 16, πὰ Οἴλος ἊΝ ΤΩΥ͂ Ὠοΐθ τὴ 
Τὰν, τοὶ, ἵ, 127, 198. 208, 
Διὰ, γτορ, υὐτὰ (6 ῥσίπηαγ εἰρηίβοα- 
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οι, ἑλγουσᾶ, οὐ ἐλγομολοιέ, διὰ σονογηΐης 
106 χϑηϊῖ. ΟΥ δοοὺυβ8. 1. στ [Π6 ΘΕΝΙΤ. 
ἐλγομσῆ, ὅς. 88 καϊὰ, 1) οὗἉ ρίαοε, ἱταγμ] γὴν 
ταοϊίου ἐλγοωσῆ ἃ Ρ]δοθ, ἀπά ριι ἴδ νϑυῸθ 
οὗ πιοϊοῃ, 85 ροϊηρ, δοτηΐηρ, ὅζο. 85 Ναἴϊ. 
᾿. 12, Ἠδῦ. χΙ. 29. δηὰ οὗϊ. οὐ ὙΠῚῈ πτογὰβ 
ἐπηρ  γίηρ' τποοῃ, 88 2 Οοσ. υἱϊϊ. 18. 1 Οοσ. 
χὶϊι. 12. ΜΚ. χὶ. 16. Αοἰἷβ χὶϊ. 49. [μὰ. ν. 
19. 2 σον. χὶ. 88, ὡς διὰ πυρὸς, "8811 ρ889- 
πα τχουρὴ (μ6 Βγο.Ἶ 1 Ὅον. 1). 1δ, δπὰ 
Υ ὡ 2 ὉΠ ἐΐπιθ, οἰὍ μοῦ οοπ Ὀπυθα {Ἴπ26, 
ΟὟ ΙἸΟΠΡ, ν ἑπτοισμοίῶ, ΟΏΤΊΗΟ, 
υ.ν. ἧς ἈοιδΊ, Ὁ, ΗδὉ. 1ι. 1ὅ; οὗ οὗὁὨ δὴ 

Ἰηἀοβηϊίο ρετοὰ, ἀυτίηρ ἃ Ἰοηροῦ ᾿πίογναὶ, 
88 διὰ νυκτὸς, " ΌὉΥ πἰρηί,᾽ Αςὶδ ν. 19. χνὶ. 
9: οὗ οὗ ἔπι οἷαρεοά, 1, 6. αἴῶογ, Αςίβ 
Χχῖν. 17, δι’ ἐτῶν πλειόνων. 6]. 1. 1. 
διὰ δεκ. ἐτῶν. ΜΙ. ἢ. 1, δι᾿ ἡμερῶν, 561]. 
τινῶν. ϑερί. ἀηά (]Δε86. 8) οὗ [86 ἐπϑέγτι- 
πη 6ηξ, ΟΥ ἰηϊοιτηοαϊδία οαυβ6, δοίνγθθη [6 
δεῖ οὗ {Π6 ν»}} δῃηὰ [89 οἰξοοί, δηὰ [πτουρῃ 
ὙἘἢ} [86 εἴδοῖ Ῥγοσθθάβ, ἀγοκοῖν. πὶ 
πιθαη8 ΟἿ᾽; βαλὰ ῬΑΡΟΠΥ οὗἁὨ ἰῃϊηρβ, 886 ΜΚ. 
χυ]. 20, διὰ σημείων. ΦοΒη χὶ. 4. χν!. 20. 
Αοἰβ ἐϊ. 18, 2]. ν. 12. υἱῖ. 18. χ. 48, οἱ 
8]. βϑϑρίβ8. ἢ ΟΥ Οὗ Ῥϑυύβοῃβ, [ΓΟ ὙΠΟΒ6 
ΒΔ Π 48 ΔῃΥ {πηρ 85 16 ΘΓ Ρ88868, ᾿ΠΓΟΌΡὮ 
ὙΠ086 αὐρο 16 οἰξεοῖ 18 ργοἀυοεά, Ναῖί. 
'. 22, τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτον. 11. ὃ, 
1δ. 1μα. χν]ἱ, 31. Φοδη ἱ. 17, οἵ 8]. ββρίβϑ. 
4) οὗἩ [80 πιο, δἰδαῖθ, οὐ οἰσουτηβίδηςδβ 
του ψὩϊο ἢ ΔΠΥ ΤΠΪῺρ Ρ88868 ΟΥ̓ [δ|κ68 
ὈΪδοθ, ὈοΪ᾿ οὗὁὨ τδηπον, μὰ. νὴ, 4, Αοίϑ 
χν. 27. Ἔοπι. υἱϊϊ. 25. χίν. 20. 2 ον. χ. 
11. 6]. ν. 18. Ἐρἢ. υἱ. 18. ΗΘ. χίϊ. 1, 
οἵ δ].: δῃὰ οὗὅὨ βἰδίθ, οὕ οἰγουϊηβίδῃοοβ, 
Εοτῃ. χὶν. 14. χυ. 82. 1 ον. 1. ]. 
2 Ὅον. νυν. 7. υἱϊ. δ. Ηδῦ. ἰχ. 12. οἱ 
8]. 8::06.---Π. στ [πῃ ἀσουϑ. ἑδγοισῆ, ὧν 
ἸπδαΉ8 Οὗ, ΟΥ ὁη ἀοοομπέ οὐ, 1) οὗ [0 ἐῃ- 
ϑδίγμηιοηί, ἰΐ6 ἰηϊοστηθαϊαία οὐ οδοϊοηϊ 
οϑι86, ἑλγοισῆ, ὃν πιδαη8 οἷ, ὈΟΤῈ 88 βαϊὰ οὗ 
{ΐηρβ, Φοδπ χνυ. ὃ, διὰ τὸν λόγον. ἨΘὉ. 
ν. 14, Βεν. χίϊ. 1]. ΧΙ, 14..2 Ῥεῖ. 11}. 
12, δῃιὰ Ο]α88. ; δῃὰ οὗ ρβϑύβοῃβ, Φοόδη νἱ. 
57. Βοτα. νηΐ. 11. Ηδ5. νἱ. 7: 4180 οὗ οζωο- 
ἰἰοπθ, τὨγουρἢ οὐ ἔγτοτη ψ Ὡς ΔῺΥ 16 18 
Ἰοὰ ἴο ἀο δὴγ ἰηΐησ, Μαῖϊϊ. χχνὶϊ!. 18. ΜΙ. 
συ. 10, διὰ φθόνον. 1μὰ. ἱ. 78. ἘΡΒ. 11. 4, 
διὰ ἀγάπην. ῬῺΠ]. 1, 15, ἀῃὰ Ο]488. 2) οὗ 
186 σγοιπμα οὐ πιοΐξοσ, (6 τηονΐῃρ ΟΥ 1Ππ|- 
ΡΕΙ Πρ σδιθα, ΟΥ̓ ΔΗῪ ἰπΐηρ, οα ὠοοομηξ 
φῬ δόοαῖιϑα οΥἡἹ ἀπὰ παῖ ὈΟΪῈ ΩΘΏΘΙ, 88 

αἷΐ, χ, 22, χίὶϊ. 21, δ8. Τ1.ὰ. νἱῖΐϊ. 47, εἰ 
8]. δηἀ βρ66. ἱπ ὑπ βθη80 “ὺ» ἐλ6 δαΐδ οἵ, 
ἴῃ ῥόδα ο᾽ 5 88 ΤΔΥΚΙΉρΡ 106 ΡΌΤΡΟΒΟ οὗἁ 
ΔῺ δοίίοῃη, ΜΙ. χῖν. ὃ. χχὶν. 22. 720. π 
χὶ. 15. Αοἰϑ χνὶ, ὃ, δά οὔ. : 4180. 88 τηδυῖϊ- 
ἵηρ' [Π6 οοραϑέοη, οὗ δὴ 
οὗ συ οῖ ἰδ ἴδκοθ ρΐαδοο, Μαῖϊ. χχνῖ. 
19, 7Ζοδη υἱῖ. 48, χ. ἢϑ. Κομ. 1. 4, χν. 
1ὅ, 2 Ῥοῖ. ἰϊ. 2, ἀπὰ Ο]δθ8. 8) οἵ τῃ9 
ἬΟΉΜΘΥ ΟΥ̓βέαξε [Πτουρἢ ἩΠΟὮ δὴν ὑπΐπς 
Δ κ68 ρΪδοο, 618]. ἱν. 18. δι᾽ ἀσθένειαν τῆς 
σαρκὸς, "ττουρἢ ΝΣ ὍΠΠῊΕ θΟΔΥ θα }κ- 
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Ὧ685. 50 Ατίβίοι. Μ|ὶγ, Αὐδὸ. 68, διὰ 
τὸν χειμῶνα. ἴῃ σοχῃροβί(ἴοη διαὶ πχοϑὶν 
Γοϊαΐῃβ 18 βἰσηβοριίίοη, δηὰ τοῖοσδ, 1) ἴο 
8 διά {π|6, ἐῤγοισὴ, ἑδγοισλοιέ, ἰτὰ- 
Ρἰγίης ἰταμδιτοη, σοηπυδηοθ, ὅζο. 88 
διαβαίνω, διαπλέω, διαγίνομαι, διάγω : 
4150 ἴτορ. ἑφγοκοῆ, ἐο ἐδ 6 ὁπ, ταν κίηρ οοτα- 
Ἰοΐθηθβ8, πὰ 8 Ὀδοοτηΐηρ ἱπθηΒΙ 6, ἃ8 
δι αβλέπω, διαγινώσκω. ἴο ἀϊδιτίνυ- 
ἐἶοα, αἰ θιβίοη, ἄς. ἐλγοισποιέ, απιοησ, 
δύονν τὐλεγό, ἃ8 διαγγέλλω. 8) ἴο τηυϊυ8] 
οΥ δἰἰογηδὶθ οἴϊοοϊβ οὐ θη ἀδανουτϊθ, ἑῤλγουσῆ, 
δοέισοεδη, α ,. 861]. ὁπ6 δηοίμου, ἕο απά 
7ῦο, ὁ διακρίνομαι, διαμάχομαι. 4) ἴο 
βοραγϑίίοη, δαυὶϊν. ἴο δ η αὖ, ἐπ ἕο, ἔπ 
»ΐδοῦβ, ἀαρατέ, ὅχο. 

Διαβαίνω, ἴ. βήσομαι, ἴο 5.88 
ἰδγοωσὰ οὐ οὐθῦ, [01]. ὈΥ 860. οὗὨ {μΐηρ, 88 
ἃ ΘΟΙΠΙΧΥ, ΟΥ 8 868 ΟΥ τἶγον, ΗδὉ. χὶ, 29, 
(τὴν θάλασσαν,) ϑορί. δῃηὰ ΟἸ488. ; [0]]. 
ὉΥ εἰς οΥ πρὸς, ἀθποίϊπρ [Π6 θηὰ οὗ δο- 
ἔου, Αοἰδ χυὶ. 9. [.ὰ. χυὶ. 26, δηὰ Ο]688. 

Διαβάλλω, ἴ. βαλῶ, ῬτοΡ. ἐγαλιοῖο, (δια- 
πείρω.) ἰο Ῥα88 οὐ ἰἠγιδί αην ἑδέησ ἰλγουρὴ 
αποΐλογ, ἰο ἐγαπδρίθοσοθ ὅν Ὠϊΐοβο. ἱν. 76, 
εἰϊοὰ ὈγῪ ϑίορ. Τ68. ὁ φλοιὸς διαβλη- 
θεὶς λίνῳ: Ὀίος. [δτι. 1.118, οἰϊοά Ὁγ 
ΒΟΒ]ΘαΒ. Ἰμοχ. διαβαλόντα τῆς θύρας τὸν 
δάκτυλον. ΑἾδο 4708. Απὶ. χὶν. 67, μὴ 
δυνάμενος διαβαλεῖν αὐτοῦ τὸν σίδηρον. 
Ἡρποο, ὈΥ ἐδ6 βαῖηθ ἤριιγο 88 {δμδὶ ἴῃ [86 
71,δΑι. ἐγαάπμοο, ἰο ἀδαηιθ ΔῸΥ οηθ, [1ξ. ἕο 
ἐλγισὶ ἐῤγοισῆ, δὰ ὉΠΟΓΘΌΥ ἀδϑίγΟν 8ῃ 
ΟΠΘἶΒ τορυϊδιίοῃ, μοῦ ὑοίηρ (88 ἴπ ἴῃ 6 
Ρἤγαθο προσηλώσας αὐτὸ, 1. 6. ἴΠ6 6ῃ- 
τοἰϊΐγ, τῷ σταυρῷ, ὉΥ ᾿ιἰβ οἴΌ88, 60]. 11. 
14) δὴ δ᾽]υβίοη ἴο [86 δποϊθηΐ ουδίοτα οὗὨ 
ΔΒ] ἶηρ οονθηδηΐῖθ, ὈΥ αἀτἰνίπο ἃ 241} 
ττουρὰ ἰμοὰ. [πὸ (Π]8 θθη80 ἴῃ6 ψογὰ 
οὗϊοθῃι σου ἱπ Το. δηὰ οὐμοῦ οὗ {δε 
δόβί πτϊΐετθ. Απά 80 ἰῃ (ἢ ρα88. [01]. ὉῪ 
ἀαι. [λι. χνὶ. 1. διεβλήθη αὐτῷ ἴοτ πρὸς 
αὐτὸν, 48 ἴῃ ϑερῖ. ἀηὰ Ηάοὶ, ν, 85, Υοὶ 
Ὑχἱ1} (δῖ8 αἰ ογθοθ ἰῃ 836η86, [μαῦ ἱπ {86 
Ὀ]6488. υυτὶ ἴοσβ 10 18 αἰ πηοβὲ δ] γὰυβ υδοὰ οὗ ἃ 
ἔΑ186, ποῖ ἃ ἰτὰ9 σἴαῦρθ: Ὁπουρῃ ἴῃ ἰῃ6 
Ἰλϊίου ἱξ οοουσβ ἱπ Ατιϑίοί. Ῥ]υΐϊ, 11]. 18. 
Ῥμ]οβίν. Ψι:. ΑΡ. 1. 88. ΑΡρρ. ἱ. 420, 
Διαβεβαιόω, ἴ. ὦσω, ἰο ϑἰγεησίλοη 

ἡΐν, γομάδν μία ἔπι, 88 8Υ ἰμὶπρ 
ἐπι ρ  γἱηρ ἃ οοπηραοὶ, 88. ἰδνβ, ον τη θηΐ, 
Ῥόδοθ, ἄς. δυϊ ἱπ Ν. Τ. δηὰ αἸπιηοβί 
ΔΙΜΑΥΒ ἴῃ 1488. υδοὰ οὐΪν ἰπ (Π6 τηϊά. 
διαβεβαιόομαι, ταθίδΔρἢ. ἕο δίγοπρίλοη 0η6- 
9617 ἴῃ αϑπττηδίίοη, ἐο αϑέγπι δίγοησίψ, α8- 
δουθγαΐθ, αϑϑώγο, [01]. Ὁ περὶ “1 ρθη. 
1 Τίω. 1. 7, μὴ περὶ τίνων ὃ. ΤΊ, 11]. 
8, περὶ τούτων ὃ. διὰ Ἰαίον Ο]658. δηὰ 
ῬΊΝ1]ο. 
Διαβλέπω, ἔ. ψω, 1} ΡγοΡ. ἐο ἰοοΐξ οΥ 

ϑθ6 ΡΣ ΔΩΥ τ, δὰ ἢ Ἧϊκο {πὸ [,κἱ. 
ἀϊθρίοονο, ὉΥ ἴτὰρ]. ἐο υἱδιυ ἐξ αἰἰεμέϊυεῖν ἀπά 
866 1, οἰοαγίν, Μαῖι. υἱὶ. ὅ. μα. Υἱ. 42, πὰ 
Ἰδίος ΟἾδβ8. 

80 ΔΙΑ 

Διάβολος, ον, ὁ, ἡ, (διαβάλλω, 
ὙΓΒΙΟΝ 566.} ῬΓΟΡ. δὴ δάϊ. δ ἱῃ Ῥ]αῖ. Ορ. 
νἱ, 228, 3, τὸ διάβολον καὶ κακοηθὲς, 
Δα 6]οβ8. διάβολος, " εὐ μϊηοκυ8.᾽ ΗΘπςΘ 
Βυδπῖ. α ἐγαάμοεγ, οαἰμπιμίαίοῦ, ἀοσαβέν, 
ἢ σεπεῦ, 1 Τίμ. 1}. 1]. 2 Τίπι. 11. 8. 

ἰι. ἢ, 8. βορί,. δηὰ ΟἾδβθ. 2) υνλτῃ 
(86 τί, ὁ Διάβολος, ἐδδ6 «4οσμεβον, ὉΥ “ΑΥ 
οὗ δῃίπϑηοο, δααΐν. ἰοὸ Ηθῦ. ϑαέαπ", αἀον- 
ϑαΥΨ ; Ὀοὰ ἀθβίμτιδίοηϑ ΠΙΡΉΪΥ Δρργορτὶ- 
δῖα, βίποθ [6 601} ἰθ ἴῃ ϑουρίασο σερτο- 
δοηϊθὰ δα (6 οοῃβδίδηϊ δάυθγβασγ ὑὈο ἢ οὗ 
οὐ ἀπά τηδῃ : οὗ [86 ἔογτηστ, ὮὉΥ υυλι διδσἀ- 
ἴῃ 8}1 Ηἰ5 Ρ]δῃδ5 ἴον (᾿6 ΟΥἩ 6 τ οἵ 
[86 Ἰαϊίογ, ΟΥ̓ δοϊϊηρ 88 Ἐπ ῖγ δοσΌΒοΥ δὰ 
ΟΑΪυτηπίαίοσ ὑοίοτο αοὰ (72οὉὺ 1. 7, 12 
Ζοοἢ. 111. 1. 2,} ἀπὰ (μοὶ βεάυσοσ ἴο δίῃ, 
1 ΟἌτοη. χχὶ. 1; δῃηά, ἰπ βιιοτῖ, 85 θείην, 
ἴῃ ἃ τοδὶ τ θδϑυγο, [Π6 δυῖῃοῦ οὗὨ 41} δν!], 
ἢγβὶοα] δηᾷὰ τιογ], ἴὸ 186 Ὠυπδῃ Γϑοε. 
Ὁ0 ἢ 8 [9 ΣΟρΡΣθβοηϊδοη οὗ [86 ἀδν1} ἴῃ 

[η6 Ο. Τ᾿; δηὰ ἴῃ ἴμο Ν, Τ᾿ ΒΘ ἀρρθῶσβ δὲ 
[86 οσομδίδηϊ ΘΠΘΙῺΩΥ οὗ αοἀ ἀπά ΟἸτἰβῖ, δηὰ 
4180 οὗ (9 Οἴοβρϑὶ δηὰ 1ϊβ [0] σου, 11] οὗ 
ἔΔἸβθιιοοά δῃὰ τηδ]ἕῖοθ, δὰ Ἵχοὶπρ' τη θὴ ἴο 
ΟΥ̓] ἴῃ ΘΟΥΘΥῪ Ροββὶ ]6 ψΥ, Μαῖιΐί. ἱν. 1, δ, 
8. χὶὶ;, 89. χχν. 4]. 1,ι. ἱν. 2, ὅ, δ, 6. 18. 
νἹ]. 12, ΦΖοδη χὶϊ. 2. Αοἰδ χ. 88. Ἐγρῆ. 
ἦν. 27. νἱ. 1]. 1 Τίμα. ,. 6, 7. 2 Τίμ. 1]. 
26. Ηεῦ. 11. 14, 424. ἱν. 7. 1 Ῥοῖ. ν. 8. 
Ζυά69. Βον. ἢ). 10. χι!. 9, 20θ. Ηδηοθ {(δ6 
Ργαβοϑ ἐκ τοῦ διαβ. οἵ υἱὸς τοῦ ὃ. εἶναι, 
ἰο θ6 {πὸ ϑβαίδη, ἴῃ ἀϊβροδι του δὰ αἱδ- 

10. ἜΗΝ Σ [11|68, Ζομη νἱἱϊ. 44, Αοἱδ χὶ!, 
ἱ|. 8, 10. Ιπ Ζ2οδιη νἱ. 70, διάβολος ἰε 
Εἰ. οαυΐν. ἰο υἱὸς τοῦ ὃ. “δὴ ΘΏΘΙΩΥ οὗ 
αοά δηὰ τηδῃ,᾽ οὐ "ομὸ ἀϊβαδοιθα ἴο ΔῸΥ 
Ρόγβοη,᾽ α δείγανοῦ ΟΥ Θη δῖ. 

Διαγγέλλω, ἔ, γελῶ, (διὰ, - 
γέλλω,) Ἰἰϊ. ἐο νου ἐδγουσλοιή, ἩΝ 
ἐο αὐἱδϑοηιίπαΐθ ἱλογοισλίν, ἃ8 ἃ τοροσξ, οὗ 
ἀΐηρθ. ΑἾδβο, ἐο ἀπηποίποα ΌΥ͂ τὴ 6886 
ΔΩΥ οἀΐοῦῖ ΟΥ Ῥτγοοϊδηγδϊίοη. 8.0 ἴῃ 
1η Ν, Τ|. 018 υϑοὰ 1. οδργοοϊαϊηλίπο ὀυθιγ- 
ψογθ [86 ρ]δὰ (ἰἀΐϊηρε οὗὨ βαϊ ναϊΐοῃ ἴῃ το 
αοιρεϊ, (μὰ. ἰχ. θ0, διίάγγελλε τὴν βασι- 
λείαν τοῦ Θεοῦ,) οἵἦ αὐδεοηνίπαξέησ (8 
Εἰοτγ πὰ τηαὐθβίυ οὗ Οοά͵ Βοτα. ἰχ. 17, 
ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου. 880 αἶθ0 
ἴπ Ἡοτγοάϊδη, διατρέχω 18 υϑοά οὗ 8 τί 
ἀἰββοιηϊηδίθα ἔδυ δηὰ νἱάο, ἱ. 15, 2. 1. ὦ, δ. 
ἷν. }], 2..--11. 1 ἴδ υοδοά οὗὅ ἀ,ΝΟΏΣΟ- 
ἕπο, οὐ αἰνὶηρ ποίϊοθ οὗἨ δΔῇγ (Ὠΐηρ, Αὐοὶϑ 
χχὶ. 20, ὃ. τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν, 
(τῆιοτθ 866 τὴν ποίθ,) δορί. δηὰ ΟἼδβ6 

Διαγέίνομαι, δογ. 2. διεγενόμην, Ἀὶϊ, 
ἐο δό ἱλγοιισδοιξ, οΥὁ αἴισαψβ, 88 βαϊὰ οὗ οχ- 
ἰβίθῃοο, Τῆυς. ν. 16. Χοη. Μομ. ἱϊ, 8, ὅ. 
ὅς 4]. δηὰ ἀθποίίζηρ Ῥϑιτδηθηου. Νοτθ 
ἐρδα αΘΏΠΥ υϑοᾶ οὗὨ [ἴτη6, ἐο δε ἑλγοισβομ, 
ἷ. 6. ραδῖ, οὗ οἰαρεοῦ, ΜΙ. χνυὶ. 1, ὃ. τοῦ 
σαββάτου, " ρμεδι.᾽ Αοἷδ χχν. 18, ἡμερῶν 
ὃ. " πανίπρ οἰαρϑϑεὰ οὐ ἱπηίοσυθηθᾶ." Αηὰ θὺ 
ἴῃ [Π6 θ68ῖ (4586. τυτίζοσα. 



ΔΙΑ 

Διαγινώσκω, ἔ. γνώσομαι, ἰο ἔποιῦ 
Ζ ΟΣ Ἀζν. ΑἾβο, ΒΥ τηδίοῃ. 

δ) ἐξαϑηΐπδ σα ἵψ, ἴῃ ογάοσ ἴο ἀϊδβιϊη- 
ξαμι. Ἡΐδποο ἴῃ Ν. Τ΄ ἴῃ ἃ ζυάϊοεϊαὶ 
86:86, ἕο ἐχαπεπε δηὰ ἐκοιῖγο ἰπίο 81} 
ῬΔΓΟΥ : δηα, ΌὈΥ ἴτηρὶ. Ἔρ πὸ ΟΥ αἰεἴο᾽- 
δεῖπε ΠΟΠΟΟΓΗΐΪηρ ἰΐ, Αςῖβ χχίϊ. 15, ὃ, 
ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ. χχὶῖν. 22, 
ὃ. τὰ καθ᾽ φαμὴ Δ θο " ὩΣ 
διεγνωσμένην κρίσιν, ἵν, 46, νἱ. 29, δὴ 
οἶδεηυ ἱπ Ο]δεβ. ᾿ 

Διαγνωρίζω. ἴ. ίσω, ἴο πιαΐδ ποι 
ΟΣ τοἦεγε, ἐο ἐοἰΐ αὖγοαά, 

γὰ, ἴμα. ἰϊ. Ἷ, διεγνώρισαν περὶ, 
ἃς. ἰονς διεφήμισαν, 'π Μαιῖς. 
Διάγνωσις, εως, ἡ, (διαΎ ιγνώσκω,) 

ΠΡ ἐτος , ἘΆΡ. Ἤΐρρ. 921: 
ἢ αἶϑο, ἴῃ 8 [πάϊ!εῖδὶ βθῆβο, βυοσὴὶ ἃ γρ 

οὐρσπίζαποθ ΟΥ ὁχαηιίπαζίοη, 88 φγοάυοθδ 
ἱπαξὲ ; , ἈοΙΒ Χχυ, 2], 

τηρεῖσθαι εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διά- 
γνωσιν, δη ἃ 86 Ὀοδί ΟἾ888. 

τιρίδα, ἦρ ἴκερ ἢ, ύσω, 11}. ἐο πιμγηλων 
, ἴο τιργηνγέησ ; ἱταρ  γἱηρ 

8 ἰάδα οὗ 5] 6ὴ ἀϊβεοπίοθηϊ, 4080]. [μι. χν. 
2. τις 7. ϑορί. Ἐπεὶ]. χχχῖν, 24, Ἡο])οά. 
ν2}Ἡ . 

Διαγρη γορέω, ἴ. ήσω, ὕῬτορ. ἐο 
αιοαΐο ἐὰν ἐβλη δε 189 εἰρμξ, πριν ΠΡ 18 
4,8. Ἰὰ Ν. Τ.΄ ἰο ὅδ ἐδογοισϊν 
1. ἰχ. 82. 
Διάγω, ἔ. ξω, (διὰ, ἄγω,) Ῥτορ. ἔο 

ἐραά ἐπ : ἘΞ ῬΟΙΒΟΏ ΟΥ ἀγε ἑἐλγουρὰ 
ΔΩΥ ἶβοθ, ἴο δῃοίθοῦ ρἷβοθο. Βαϊ 8180, 
Ἰκὸ 1μὸ 1,11. ἐγαάωοο, ἐγαπδίσο, ἀϑοὰ οὗ 
ἴτης, δὰ υγογὰβ ἱπηρὶ γἱηρ ἘϊΏΘ, 88 ἀδγ, 
εἰσι, 116, ὡς ἀῤοτλα ψ6 τὴν δβαϊὰ ἴὸ Ὀσΐηρ 
ΟΥ ΟΔΥΓΓΥ ΟἸΓΒΟΙγ68 (Ὠτουρῇ, ἷ, 6. ἴο 

50 1 Τίαι. 11, 2, δ ὁ 
80 Χοῃ. Ηἰἴοσ. νἱ]. 10, εὐδαιμόνως 

τὸν βίον δ. Οομρ. Χροη. ἘΡΉΘβ. νυ. 15, 
Ἰ, αὐτοὶ, τουλοιποῦ, διῆγον, ἑορτὴν 

ἐς, τὸν μετ᾽ ων βίον. 
βῃου]ὰ ὃθ ̓ αρϑλο δηὰ ἴογ ἕξ. 

πὶ ἄξοντες, ἴογΥ ὡς ἄγονται, " 48 1 ς6]6- 
ὑγδηρ.᾽ 8300 ἴῃ ἄγω, Π. 
Διαδέχομαι, ἔ. ξομαι; ἐο τεοοῖθο αν 

ἄδιρ ἐδτοαρὴ ἴ.6 τηράϊαπι οὗ οἰβοτβ, θβρϑο. 
δὲ ἃῃ ἐπλεγίξαηοο, τ ΒΘΊΒΟΥ Βονεγοί ρἸΥ ΟΣ 
πὐνίδν βαρμοῦ Αοίβ με μδ κι (8ε.}. 
σκηνὴν) διαδεξάμενοι (αὐτὴν) οἱ πα- 
τέρες. 80 ΒΗ Ρ. 684, παρὰ πατέρων 
τὴν ζήτησιν ἄλντον διαδεξάμενοι 
Διάδημα, ατος, τὸ, (διαδέω, ἴο Ὀἱπά 

ηαϊίο τουπά, ΗἩάοῖ. 1.. 29.) α ἀΐαάδηι, οἵ 
ἔαγα, ἃ ΒγταῦοΪ οὗ Τογα] ἀϊρτιϊτγ, Εονυ. χίϊ. 
ὃ. ΧΙ; 1. χῖχ, 12, βερί. δα Οἶδββ. 
Διαδίδωμι, ἔ. δώσω, 1) ἐο ἀοϊίξοθν' ΔῊ 

ἰὐΐηρ, ἀηβέ νη ψΑτϊουΒ Βαπάβ, ἴῃ βισοδα- 
ἤοη. 8.0 ΡΙδίο ἀθ Βθρ. ἱ, 828, λαμπόδα 
ἔχοντες διαδώσουσιν ἀλλήλοις. ΤΉ. 
ἱ, 76, ἀρχὴν διαδιδομένην ἐδεξάμεθα. 

. Σεῖ!, 18, ἴπ ἰοχί, τος. τὴν ἐξουσίαν 

ι 

᾽ 

81 

σύχιον βίον ὃ.] (ἢ, 

ΔΙΑ 
ἑαυτῶν τῷ θηρίῳ διαδώσουσιν. ΟἾΝΟΣ 
ΟΟρΐὶ6Β Παῦθ διδόασιν. 32) ἰο ἀφαϊ ομΐ, ἀΐ9- 
ἐγεδιιίθ, ἰσϑῃβ. ΟΥὁἨ Δ 0501, ἴμι. χὶ. 22. χυὶ!. 
22. Φοδη νἱ, 1]. Αοίδ 'ν. 86. Χοῃ. δπὰ 
Βοιμοβίῃ. 

Διάδοχος, ου, (ἴτοτα διαδέδοχα, Ῥοτί. 
τηϊά, οὗ διαδέχομαι.) ῬγῸΡ. δὴ 8(]. 88 
Ἐλδτῖρ. Ττοδα. δοέ, ἔργα ὃ. ΤὨυς. ἱ. 110, 
τριηρεῖς δι; Ὀὰϊ δἰπχοδβῖ ΔἸΔΥΒ ἃ διθεί. 
ἃ ϑιροῦθ80}, Αὐοἴβ χχῖν. 27, δηὰ οἴῃ ἱπὶ 
Ο] 688. 
Διαζώννῦμι, ξαϊ. ζώσω, ἰο σίγὰ φωίίε 

γομηα, ἐκ ἤστη]γ, ἜΩΝ Φοδη χὶ!. 4. ταϊά. 
ἕο σιγὰ ΔΏΥ ἰὨΐπρ τομπα ομοϑοῖ χχὶ, 7. 
Ρογξ. Ρ888. χἱἱἹ. ὅ. ϑδρί. δπὰ (]888. 
Διαθήκη,ης, ἡ, (ἴτοτα διέθηκα, δον. ]. οὗ 

διατίθημι,) κοποτ, α αἀἰθροδίδίοπ οΥ αὐτὰ 
πιθηΐ οἵἉ ΔΩΥ μην ; δηὰ βαϊά, 1, οὗ ἃ ἰεδία- 
ΤΩΘΏΪΆΤΥ αἸΒροβὶΠοη, α ἐδϑέαπιοπέ οὐ εὐἱϊὶ, 
ΗΘ. ἰχ. 16,17. 708. αηὰ Ο]688.---1 1, οὗ ἃ 
οοὐϑόπαπέ, 88 οἰἴβοίθα ὈΥ τηυΐυ8)] διυδηρο- 
τηθηΐ δηὰ ἀϊδβροκίἐΐοη, α πιωζωαὶ 
᾿οη τηὰξα] Ἐπ ΟΥ τηυἴα8] ΘΟΠ αἰ ]0Ήη8, 

9 4]. “2, 18, ὃ. κεκυρωμένην. 80 ϑερί. 
οὔϊ, δῃὰ βοπιθίίσηθθ ἐμ6 Ο]888. ἴῃ Ν, Τὶ 
τὴν [80 «ὀδγαλαηιῖο σονεηδηξ, οοπῆττηοᾶ 

ἴο {6 ΟἾΘΥ αι τΑγοβ, οὐ τ Βοἢ εἶτ- 
Ουτηο βίο τῦὰβ [86 βίῃ, (860 Θ΄. χν. 1--- 

. ΧΥὶ!. 1---19.) μα, 1, 72. Αοἰδ ἢ. 25. 
66]. δ. 17, δῃ ὰ τοστηϑὰ ἡ. διαθήκη περι- 
τομῆς, Αοίβ γῇ. 8. ϑορί. δηὰ 2 Νίδοο. υἱ], 
1δ. 2) οἵ {89 “Μοθαϊο οονοπδηΐ, ϑηϊογοὰ 
ἰηΐο δὲ Μουπὶ ϑμαὶ, Εχοά. χχίν. 8---19. 
ΗΘ}. ἰχ. 4, τὴν κίβωτον τῆς ὃ. Ἐν. χὶ. 
19, Βῖποθ [86 ο]ά οονθηδπὶ 8 οοηϊαίποὰ 
ἴῃ 180 Μοβαΐο θοοῖκβ, διαθήκη ἰθ Ρυΐ ἘῪ 
τηϑίοῃ. (ὉΓ ἐδά δοοῖ ψ ἐδ6 οουθμαηέ, {6 
Μοβαῖο τογίδῥηρθ, ἰἦ6 ἴαιυ, Ὧ ον. ἯΙ. 14, 
ἀνάγνωσις τῆς παλαιᾶς ὃ, ϑερί. 8) οὗ 

πθιὶῦ οουθηαμί, βαποίϊοηθα Ὀγ [Π0 Ὀ]οοὰ 
οὗἩ ΟΠ γτίβί, ἐδ ΟὟ αἀϊροηϑαξίοη, Ἠοῦ. 
ὙἹ, 10. χ, 16, οἱ αἵ. 

Διαίρεσις, ἑως, ἡ, (διαιρέω,) 1) 
ΡΓῸΡ. ἐδ αοἰ οὗ ἀἱοίάΐησ, ἀλοίοίοῦ, 88 Χοη. 
Ογτ. ἷν. ὅ, ὅδ, 2) 88 ἃ οοῃβοᾳυσπΐ {δ 6γθ- 
οῃ, »αγίϊίοη, οΥ δοραγαξίοη. 8) ὉΥ ἱτηρὶ. 
ἐδ αἰἰοίἐκοίίοη, οὐ αἀὐβόγοποο, Ὀεϊπεθα ἴδθ 
[Βηρβ 80 Ἱκορὲ δρατί, 1 Οοσ. χίὶ. 4, ὅ, θ, 
διαιρέσεις χαρισμάτων, " ἀἰβογοηὶ ο]6Βδο8 
οὗ ρἰῆνβ :᾽ ζ: Ψ θη, ἴῃ {μ8 86Ώ86, ἴξ 18 
7ο πο Ἡ ἃ βυθθίδπενθ ἴδ τηδῖζθβ 8 ρουὶ- 
ῬΒγαβὶβ ἔοσ {π6 δά]. ἀὐγεγεπί. ΤῊΪΒ υδ6 οὗ 
ἴπη0 ψογά ἴ8 ΤΆγθ ἴῃ 186 ΟἼα88, Βοβίἀθβ 
ἔνο. ΘΧΔΙΏΡ}]65, δἀἀυοοὰ ὮὉγ ϑίοραῃ. ΤἬθ8. 
δηὰ Ὑ7Δ}} ἔἤτοη ΤἼΘορῆΣ. δηὰ Ὀοά. Ξ΄ο. 
1 παν ποίβά {9 [0] ονίησ ἔγοτη Ρ]αίο : 
Οὐδ]. 424, Β. ῬμΠ 1δ, Α. Ῥιοίαρ. 848, 
Α. δόρβι. 267, Β. τινα μείζον᾽ διαίρεσιν 
ἀγνωσίας τε καὶ γνῴσεως θήσομεν. 
Διαερέω, τον. 2. διεῖλον, (διὰ, ἀρατί, 

αἱρέω,) ῥτορ. ἐο ἑαζα απὰ μι αρατί, ἰο 986- 
γαΐθ ἐπίο ραγίβ, βερί. δῃὰ (Ἴδββ. [π 
. Τ. ἰο αἴυϊάε οι, αἰεί δια, ἰταπβ, 1,ὰ. 

Σχν. 12, διεῖλευ εὐ... τὸν βίον. 1 (οχ. 
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χὶ!. 12, τὸ Πνεῦμα διαιροῦν ἰδιᾳ ἑκάσ- 
τῳ. ϑιορί. ΓΝ} Οἴδεα. 

πλντέφ ον ἘΔ ΡΡΕ ιῶ, ἕο ἘΤΝΗ 
γομρσλοιι, ἱ. ὁ. ἑ ἵν, Ἰπίγϑηβ. Ναϊι. 

ἰΐ. 15, 1κι. ἢϊ. 17, δι τὴν ἅλωνα, “οἷ 
οογῃ,᾽ ἰ. 6. ὮΥ γνϑηι δου τὴ ἃ 
Ηδμοο λικμᾷν τὴν ἅλωνα, Βυϊ 1. 2. 
δῃᾷ διακαθαίρειν τὴν ἅλ. ΑἸορΆ. 3. 26. 

Διακατελέγχομαι, ἔ. ἐἔγξομαι, 
(διὰ, (μογουφὮ!γ, δηὰ κατ.) ἰο εδέογίῳ οοη- 
δ ὅ᾽ι αγσισποηξ. ΤῊ ἴθττὰ [88 ἃ ΒΙΣΟΏΡΟΓ 
Β6Ώ80 ἔδδὴ κατελέγχω ἴῃ Ηρεϊοά, ΟΥ 
διελέγχω ἰη Ρ]Δΐο, σου] Παγθ 8]0η6:; 88 
ἴῃ διακαταβάλλω, διακαταδαρθέω, δια- 
κασαχρθομαι, διακατέχω. 80 Αοἰδ χνυἹ!. 
28, (χ ΠΟΘ ἀἴοηθ ἰδ οσουχα,) τοῖς ᾿Ιου- 
δαίοις διακατηλέγχετο. Ἰμιοΐδη 1. 48], 
Σωκράτης ἐκεῖ περιέρχεται διελέγχων | αἰΐ 
ἀπάντας. Ὑαϊοκη. ἰηάοοά, δὰ (0 Γὸ- 
Ἄοοηΐ Οοτμτηθηίδίογα, οοπίοη (δαὶ (86 διὰ 
ἀδηοῖοδ." σοί οῃοη.᾽ 88 ἰπ διαπίνω, δια- 
τοξεύομαι, διορχέομαι, “ἴο Υἷο ἴῃ ἀτηϊς- 
ἰῃρ, Τὰ 10 ψου]ὰ ὃο οααυΐν. ἴο δια- 
λεγόμενος κατελ. Τδδῖ, Βονγονοσ, σου]Ἱὰ 
δ ἴοο τοῆποά δὴ ἰάϊοτῃ ἔου [86 μ]δἷπ βίγ]6 
οὗ βογϊρίατο. Το ΟὐΟτησηθηζδίοσ ἴῃ βθῃθ- 
τὰ} σου αν Ὀθθη ὈΘΕΟΣ οιαρ]ογϑὰ ἱπ 
οἸοατίηρ [6 οομδίσυσέοῃ, ἩΜΙΟΝ 8, ἔγοτα 
Ὀγονὶίγ, ἔα ἔστοιὰ οὐνίουΒ. Ἐἰχργοθδοὰ δἱ 
701} Ἰδηρίι, [86 γαμς Ἡ νοῦ ]Ἱὰ συ [8 : 
ἙΕὐτόνως γὰρ τοὺς ᾿Ιουδαίους διακατη- 
λέγχετο δημοσίᾳ, ἐπιδεικνὺς αὐτοῖς διὰ 
τῶν γραφῶν, εἶ. τ. Χ, Ἶ. 

Διακονέω, ἔ. ήσω, (διάκονος,) ῬτῸΡ. 
δηὰ 111. ἐο δυδέϊο ἰδγομρῖ [86 ἀυδὶ, ἴῃ [86 
ἀυγ οὗ τυππίηρ ἰοοϊτηλῃ, 88 ἐγκονεῖν ἰδ 
"10 ΤΌΝ δι ϊάδὲ ἴμο ἀυδί.᾽ (8606 Ἐιστωοῖος, 
δηὰ Ῥπάνου. ἰῃ γν. ἐγκονεῖν, Ῥουθδρ8 δἱ- 
Ἰυάοά ἴο ἱπ 8 Ῥδεβαβο οὗ Ασὐϊδίορῃ. Αν. 
1233, ὡς βλακικῶς διακονεῖς οὐ θᾶττον 
ἐγκονήσεις }) Τῶι ἰξ σδῖμθ ἴο Ιηθ8ῃ, 0 
διιοίϊα αδομέ ΔΌΥ Ὀυβίηοδββ, Ἔβρθ6. ἴπᾶὶ οὗ 
ῬΟΙΒΟΏΔΙ δἰϊθηάδησθ ΟἹ ΔΩΥ͂ 026, δηά 8 
2ϑ64, 1. οὗ , 7011. ὉΥ ἀδι. οχργοβϑοὰ 
οΥ ἐπηρ!]. ἣ ἤἴδῃου, 88 σρδδίοσ ΟΥ ψιιϑβῖ, 
Μαίι. νῇϊ. 1δ, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. Χχν]ϊ. 
δδ. ΜΙ. 1. 81. χν. 4]. 1.ὰ. ἱν, 89, χχ]!, 26, 
οἵ ἃ]. δηὰ ΟἸαδ5. : δβρθο. βαϊὰ οὗ {πόθο ὙΠῸ 
αὶ δἱ ἰ80]6, [χὰ χ. 40. χίϊ, 87. χνὶϊ. 8. 
χχί!. 27. Φοδπ χὶϊ. 2, ΟἾαββ. 2) Ὁγ ἴπρ]. 
ἕο πιΐπέδίον ἐο ἐδ τυαπέδ οὗ ΔΏΥ οπ6, ὈΥ ῥγο- 
σατίησ δηᾶ δυρΡἰ γίπς 16 ΠΘΟΘΒΒΑΙΊΘΒ οὗ 
116, ἧπαιι. ἷν. 1]. χχυ. 44. ΜΙκ. ἱ. 18. 1κι. 
Υἱ , 8, 1. 8) ἐο δὲ ἰδ αἰϊοπαπξ ὁπ, οἵ 
αϑϑίδίαπέ ἴο, ΔῺΥ ΟἿ, 8ἃ8 ΤΙΠΙΟΙΌΥ δηά 
Ἐταιοβίβοη 68 δῖὸ βαϊὰ ἴο Ὁ διακονοῦντες 
τῷ Παύλῳ, Αεοἰδ χίχ, 22, 4) ο ΠΥ ἐδ 
αἶα ΟΥ α ἄεδαοοη, 1 Τίμι. 1. 10, 18. 

Ῥοί, τν. 11: ἐμὰ οὗ ὙἘΟἢ οοπαὶϑιοα ἴῃ 
αἰϊοπάϊηρ, ἴο ἴπ6 ΘΟ] θοῦ ρ δῃὰ ἀϊδίτὶ- 
δυϊπρ οὗἩ [Ὧ6 δἷτηβ ἴον (86 Ἰμέραι 2 ΟοΥ. 
σἱν. 19, 20. Ηοῦ. νἱ. 10.---Π1. οὗὨ ἐλέησε, 
[01]. ὉΥ δοῦ. οὗὨ ἸηδηΠ ΕΓ, δπὰ ἀδῖ. ΟΧΡΓ. ΟΥ 
1}Ρ}. ἐο πιϊηἰδίεν᾽' ΔῺΥ (πΐπρς ἴο ΔΩΥ ΟὨΘ, ἔο 
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αὐἀγεϊπέδίον, ργουΐάο, 2 Τίτα. ἱ. 18, ὅσα ἔν 
᾿Εφέσῳ διηκόνησε. ὅϑο Απδοτ, ἰχ. 14, 
᾿Ανακρέοντι διακονῶ τοσαῦτα. 2 Ὅον. 
᾿, 8, ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα 
ὑφ᾽ ἡμῶν, " τϊτοη ΌΥ ΟἿΓ ᾿ἱποιστυταθπῖδ]- 

ΒΥ ἰτρ]. ἐοὸ πιβηίδίον' ἑλίπσ ἰο 
ανῷ πο 8 τυαπίβ, ἴο δυρρίῳ, 1 Ῥεῖ. ἵν. 10, 
εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ ὃ. ἰἱ. 6. δρ᾽τυΔ] πναΣῖδ. 
50 οὗὨ [86 δἷτηβ οο]]δθείθὰ Ὺ {πὸ ομασεῖον, 
ἐο αὐἀπιΐηΐδίον ἀπιὰ αὲ , Ῥαδ6. 2 Οὐοσ. 
ὙἹΠἱ. 19, βᾳ. ϑϑαϊά οὗὨ ρῥτορμοῖβ, ὅτε. σεῖο 
ηρδηἶθίθ᾽' ἴο [86 ϑρ᾿τἰζυΔ] σοοά οὗ ΟἸγἰδεῖδπϑ 
ΌὈΥ απποωποΐησ ἴΠ6 ν11}} οἵ αοἀ, 1 Ῥοῖ, ἱ. 12. 
ἡμῖν διηκόνουν αὐτά. Αεἰϑ Υἱ. 2, ἃ. τρα- 
πέζαις, "ἴο ἴδνὸ [80 οματροὸ οὗ" ΚΞἴ'ο “ πυὶ- 
πἱθίγαγο ν 18, Υὴγω. ΖΞη. χ. 218. 

Διακονία, ας, ἧ, (διάκονος. ϑεγυϊοε, 
, ποϊηἰϑίγῳ. 1. σοθεσ. ΗΘΌ. ;. 14, 

λειτουργικὰ πνεύματα, εἰς διακονίαν 
ἀποστελλόμενα. Φοδορὶι. Απί. ἶν. 6, 8. 525 
Ροτγίοττηϑά (ον 8 ἃ τ δϑίοσ, ΟΣ 8 ζχυοϑδί, αἱ 
[40]6, ἴ.πι. χ. 40. 1 Οὐον. χνὶ. 158, εἰς δια- 
κονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαντούς. 
Χοη. Εἴς. νἱῖ. 4]..--Π]. δρθα. 88 βαοϊὰ 1) ἴῃ 
[160 80η86 οὗ αἱά οΥ γοΐμοῦ, ἴῃ ἴο 
δἰτηθ, σου οη8, ὅθ. Αοίδ χὶ. 29, εἰς 
διακονίαν πέμψαι, Βοτι. χγ. 81. 2 Ὅον. 
ὙἹ]. 4, ἰχ. 1, 18, χί. Βον. 1, 19. 
2) βᾶ14 οὗ 186 πεῤπιδέγαζίοη, ἱ. 6. ἀἸδεσὶ δυθοη, 
οἵ [Π6 δἰτηβ' 80 οοϊ]θοϊθά, Αοίϑ νἱ, 1. χίϊ. 
25. 2Οο:. ἰχ. 12..---1|, πιἐπέδέγν. ΟΥ πεῖπ- 
ἐγαξδίοη, ἱ. 6. ἴμ0 οῆοθ οἵ τηϊηϊβιθσίηρ ἴῃ 
ἀϊνίπο τὨΐησθ, βαὶὰ οἰ οΥ οὗὁἨ ϑροβὶ!οδ δηὰ 
(οΔο ογθ, Αςίβ ἷ. 17, 25. νἱ. 4, ἡ ὃ. τοῦ 
λόγον. Χχ. 24. χχί. 19. Βοτα. χὶ, 18 
1] Οον. χὶϊὶ. δ. 2 Οον. 113. 7.--9. ἦν. 1. ν. 18. 
νἱ. 8. ἘΡΏ. ἱν. 12. Οὐ]. ἱν. 17. 1 ΤΊα,. ἱ, 
12, 2 ΤΊ. ἱν. ὅ, 1]: οὗὨ [09 «δοε ο « 
ἄδαοοη, Ἐλοτὰ. χὶϊ. 7. Ιπάθοὰ, ἴθ ψοχὰδ 
διάκονος, διακονεῖν, δΔῃηὰ διακονία, τΒουξὴ 
ΘΏΘΓΑΪ ἰδστηβ, δηὰ υϑοὰ ονθ ΟΥ̓ [ὁ ΑἴῸΣ 

[165 {πϑυγβοῖνοδ, ὅσο οἴδθῃ ἴῃ Ν, Τ'. ἰακοη 
οὗ βοὴ σοσίδϊη δρϑοὶῆο οἵδοθ, τισιἀοτίλκεου 
ἰπ {π0 οδι80 οὗἩἁἉἁ Ἁ[186 ΟἸ γδίδτι γοϊρίου, 
(οοταρ. 1 Οὐν. 'χὶϊ. δ. 2 Οογ. ἴχ. 1.) δπὰ 
ΟΧΟτοϊβοὰ ὈΥ ἴἤοθ0 ψῆο ἀϊά ποῖ 8ο τηποὶ 
ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ἐμετε νον " πέρ ἐδ ἀοο- 
ἐγίμοβ οὗ ἴμο Οαὐοὔροὶ, 88 15 τηδηδσίηρ ἰδὲ 
ἐχίεγμαΐ απ ἱοπιρογαί αἤαένα οὗ τῆς 
ΟΒυτΟΙι ; 866 ΤΩΥ ποῖθ οὐ } (Γ. 'χὶϊ. 4, 80. 

Διάκονος", ου, ὃ, ἡ, (διὰ, κόνις.) ῥτορ. 
α αἰξοπάαπέ ΟὉ ΔΩΥ͂ ΟἿ. 88 συῃ- 
πἷηρ Ἰοοίταδη, θυ ΒΕ Πρ (του ἐδο ἀνε; 
δΔῃὰ ἤθῆσθ απ αοἰέσε αἰροπέ αἰξομπααπξ οἵ 
ΔΏΥ ΟἿΘ, ἱπ ΔΩΥ͂ ΒΕ ὙΠδίεανοΓ  0ηὲ 
ὙΟ 18 ὈυΒΙΪΥ οησαροὰ (μοτοὶη. 1. ΘΕΝΕΒ. 
διὰ Ὁ} ρεη. οὗὨ Ρογβο βογνοὰ, Μαῖίΐί. χχ. 
26. χχίϊϊ. 11. Μ|κ. ἰχ. 85. χ. 48; δεκἰά 
ΘΒρθο. οὗ ἴποθ0 ΨὴῸ ναῖϊϊ δὶ ἴ8]0, (0 
ΕύτΡ. Ογοὶ. 81, Κύκλωπι δείπνων 
διακ.) Ὀυΐ 4180 οὗ [Π0 βοσυδηϊβ ΟΥ αἰἱδηὰ- 
Δηῖβ ΟὉ ἃ Κίηρ, Μαίϊ. χχίὶ. 18: δηὰ 
οὗ απ αἰδομάαπέ οὐ ΔΩ Ο026, 85 α αἰδοῖ 
Φοδῃ χὶϊ, 26.---11. ΒΡΕΟ. οὗ ηεέπέδέετε οἱ 
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ΘΟΝΟΥΒ οΟΥὗἨ αἰνίηο {πίηρθ, ὙὯῸ δοῖ ΦῸΣ 
αοάὐ «πὰ ΟἸἩ τίει, τὶ ροαϊῖνο οὗ ἢ 
ϑεινεα, Ἐοτω. χὶΐ. 4, Θεοῦ διάκ. 1 Οον. 
Ἧϊ, δ. 2 Οὐον. 11). θ. νἱ. 4. 1 ΤῊ. 1ἴἢ. 2, 
Χριστοῦ. 2 Ὅον. ΧΙ, 28. Ἐρῆ. νἱ. 2]. Οὐ]. 
'. 7. ἵν. 7. τῆς ἐκκλησίας, ΟἿ]. 1. 
“-ΠΠ]. νἱτὰ ἃ ρϑη. οὗ ἰδ εἐἰπτα ἄοηθ Ὁ 
186 βεενυϊοθ δηά χηἱηϊείσυ, Βομ). ΧΥ. 8, 
περιτομῆς, " οἵ “υἀδίδει,᾽ 1. 6. ἰο {π6 ον. 

, ΧΙ. 18. ὃ. δικαιοσύνης. 68]. 1). 17. 
Ἐφρὰ. 111. 7. Οὐ]. ἱ, 28.---ἼΥὔ. ὦ μαγθουϊαν 
πὰ οὗὨ τη ϊβίοσ ἰὼ ΟἾτδι ΒΒ ομυτοῖ, α ἄδα- 
604.) ΟΏΘ 0, διηοηρ ΟἾΠΕΥ Ργϑοίῖο}] ἀυ- 
68, 458 ϑδδϊβτδης ἴ0 ἰὴ6 ὈγοΒΌγ ΟΣ, δά 68- 
ρΡοεΐδ] σματρο οὗὨ 6 δίοῖκ δῃά ρβοὸῦ οὗ [86 
ΘΠ ΣΟ ἢ, δοῦρ 85 118. δἰγγοῃοῦ, (866 Βίηρ- 
᾿δτλδ Απίΐᾳ. δὰ Νοίοθβ οἡ 1 Οὐονυ. χίϊ. 4, 
80.) ῬῺ1]. 1. 1. 1 Τί. 11. 8, 12, ἰν. 6. 
ΑΙδο οὗ ὁ ἔδιῃδ]ο διάκονος, α ἊἀρασοΉ689. 
σψο δα οσἤαῖρο οὗ [π6 βἷοκ δῃὰ πρϑοάγυ, 

χνυὶ. 1 : βε0 Βίηρῆδῃι, το]. 1). Ρ. 22, 
αιμὶ Φη οοΥ δ ΤΏ68. 1ῃ ν, διακόνισσα : 
(θθ6 Ὅσο σοηϑεογαίθα ὈΥ [6 ἸΑγὶπρ' θη 
οὗ δαπᾶβ: ἐπουρῃ ὑΠ6Ὶν οὔἶοο5 ᾿οτο οὶ 

Ἰαβί]γ, Ὀυϊ ὙΟΙΘΟ ΤΩΘΥΘΙΥ ἴο δβεῖβί ἂἱ [86 
τίθτη οἵ σσοηθῃ, ἴο ἰηϑίχυςί ἔδιη816 οαίθ- 

«δυμηθηβ, δέξο (6 ἔδτμδ]ο βἱοἷκ, [ἢ 6 τηδγ- 
ὟΣ τι ῬΠΗΘΩ: Δ ἴο φΌΥΘΤΏ [86 ψοτθθῃ δὲ 

υτο 
Διακόσιοι, αι. α, (δὶς, ἑκατὸν, ἔισο 

ἀδακάγοά, ΜΠι. τἱ. 87. Φοδη υἱ. 7, οἱ 

Δεακούω. ἴ. ούσομαι, (διὰ, ἀκούω,) 
ἕο ἄφαν' ἐκγοισῆ, ἱ. 6. [πτουρμοαῖ, οὐ Μοὐῳ, 
Χρορη. Ηΐοσ. νἱὶ. 1]. Ἠΐρθποθ, ἰπ 8 ἐὈΥΘβῖο 
Β6Ώ8δ6, ἰο ἦδαγ᾽ ἃ οαιι86 Ομ, ἐο ἑαΐε 
πίζαποε 07 τί, Αοἵδβ χχῖϊ. 8δ, διακούσομαί 
σου, ἷ. 6. “ [}}8 οαιι86.᾽ ϑϑορί. δῃηὰ Ο]888. 

Διακρένω, ἴ. νῶ, (διὰ, ἀϊ8, ἀρατί, ἀπά 
κρίνω.) ῬΤΟΡ. ἴο ϑοραγαΐδ, ΔῊ αϑωηάον, 
ὙΠΟΙΒΟΙ ῬΟΙΒΟΏΒ ΟΥ̓ ἰμίηρβ, Ηοπι. ἢ]. ἰ!. 
414. Ἠάδοι. τ 84, αῃὰ 1η (86 ραν Ἢ δὲ 
δεραταζεά, δ. οοηΐγαΥν ταῦ, υς. 
1. 105 ἃ 18. 111, 9, ἀπά μι ἢ ἕο γαΐθ 
οποβοὶ  7ζγοπι, δὰ ὉΥ ἱπρ]. εὐ, 
ΦΕΥ͂ ΟὨΘ. 
ΨΆΣΊΟΙΙΒ τη Θίδρἢ. βθη8θ8. [}η Ν. Τὶ 88 [0}- 
Ιονσβ, 1. πῃ Αοτ. δηὰ 1) ὉΥ ἱπαρὶ. ἐο ἀΐ- 
ἱπσεῖολ, τιαῖ α αἰδίϊποίίοη, σαθ86 ἐο αἰ 76, 
Αεῖδ χυ. 9, οὐδὲν διέκρινε μεταξὺ ἡμῶν. 
ΑἸδεη. Ρ. ὧ89, οὐχὶ διέκρινας τὴν πενι- 
χρὰν ἢ “πλουσίαν. Χοη. ΟΥγτε. νἱΐ. ὅ, 14, 

ρίναντες προσίεσαν ἀνθ. Τδυο. ὶ. 49, 
διεκέκριτο οὐδὲν ἔτι, ὁ [ΠΟΤΟ 88 τιο αἱ ἔξον- 
δῆοδ πιϑήθ δοΐπθοῃ ἔτ θη ἀ8 δηα Θη θη ΐθβ.ἕ 
1 σοσ. χὶ. 29, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ 
Κυρίου, ἷ. 6. “ποῖ ἀϊδησυϊδηϊηρ 10 ἔτγοσα 
φοτητοοη ἰοοὰ.᾽ ΜΙά. 7υάο 22, οῦς μὲν 
ἐλεεῖτε διακρινόμενοι, " ταλϊκϊης 8 ἀϊδπο- 
Ὠοῃ.᾽ 458. ἴῃ τηϊά. βθῆβα, 474. ἰ]. 4, καὶ οὐ 
διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς: " ἀο γο ποῖ τη8Κ9 8 
ἀϊεϊποτίοη πῃ γοῦγβο να 5 ἢ᾽ ἱ. 6. 8.6 γ8 Ὡοί 
Ῥετλ] Ὁ Ηάϊΐδη. ἱν. 6, 12, οὐκ ἔτι διεκρί- 
ψοντὸ τίνες ἦσαν, ἄς. : σι [6 δάἀϊιηοί | δοἰδοί, οι. (οοη. νἱϊ!. 9. 

88 

25. τὰ πνεύματα, 1 ΦοΒη ἰἷν, 

Βυϊ ἰδ ἴβ τηοσο ἔγθα. υδοὰ ἴῃ : 
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σε διακρίνει: 2) ἢρ. ἰο αἱοίἐκσωξθῖ, οὐ ἀΐθ- 
ΘΟ οἰδαγίῳ, ποία αοοωγαξεῖψ, Μαῖϊ. χνὶ. ὃ, 
περ στὸ “πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ. 1 Ὅον. 
χίν. 29, οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν, " .ὙΥ̓́, οΥ 
ΟΣΧΔΡΑΪη6, δαὶ 18 βαὶὰ :᾿ (σον. δοκιμάζειν 

, Βορῖ, ἀηά 
“ ἀοοϊάο, ἀδίογηνῖπα, οὉ ΟἸδβ8.} οὕ ταῖβεσ, 

Ὁ 1 δῇ 18 8α]ἀ.᾽ ἥο Ηἀοί. ἰχ. δ8. νυἱῖ. 54, 
τηθά, οιηοβίμ, 130], τὰ δίκαια διακρῖ- 
ναι : 8180 Ρ]αῖο, Ηοοϊοά, διὰ βδρὶ. αἀμὰ 
80 1 Ὅογ. νἱ. ὅ, διακρῖναι ἀνὰ μέσον 
τινός.---1]. μιν. διακρίνομαι δηὰ δογ. 
Ἰ, ρᾶ88. διεκρίθην, νυ ὶτἢ παι! ά. βἰρτι, 11}. ἐο 
ἘΡΘΓΗΙ οπϑβοὶ οπι, ΤΉυο. νἱ]. 84, νἹῦ}͵. 
11, δῃὰ ὈΥῪ ἴτωρὶ. ἐο δὲ αὐ ἠοεί ἰεέῳ τοϊῇ, ἰο 
ὁοοπίοπα τουξῆ,, Ῥγορ. ἴῃ ὈΔ[016, οΥ δ νϑυΐδῃς6, 
ΟἸαβ8. ἴῃ Ν, Τ᾿. τηϑίαρῃ. 1) ἐο οοπέομα 
ΟΥ ϑίγίυο εὐὐξἔ ἴῃ ἀϊδρυϊδοῃ, “υὰ9 9, τῷ 

: μὴς δι ὃ. περί. Αοἰθ χὶ, 2, 4080]. ὃ. 
πρὸς αὐτόν. ϑερῖ. δηὰ Αρρίδη, ἱ. 767, 88. 
2) ἐο δὲ αἱ 8ἐγὴ78 ευἱδ πόθο, 85 βαϊὰ οὗ 
ἀουδὺ ΟΥ ψανουϊηρ, ἕο  οϑίδαΐε, Μαῖϊ. χχί. 
2]. ΜΚ. χὶ. 28. "ξομμ. ἱν. 20. χὶν. 23. 74. 
', 6. ἢ. 4, καὶ οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαντοῖς, 
ΕἸ γο ἀο {η18 νἱτποὺϊ Ἠοδὶἰδιϊοη.᾽ δ'ο 
μηδὲν διακρινόμενος, "πἰϊμουΐ ΠοεΔἤοη," 
Αοἰβ χ. 20, χὶ. 12. 434. ἱ. 6. 
Διάκρισις, εως, ἡ, (διακρίνω,) 1)α 

αἰϊδϑίϊηισιιίθλζησ, ΟΥὨ ἀἰϑοογηπίης οἰθαγίῳ, ϑαὰ οὗ 
[86 δοίΐοπ οὐ δου ΠΥ τΒοτοοῖ, Ηοδ. ν. 14, 
ὃ. καλοῦ καὶ κακοῦ. 1 Ὅον. χὶ;. 10, δια- 
πρίσεις τῶν πνευμάτων. 22) ὉΥ ἔτωρ!. ἐ:Ὺ6 
ἡγωαϊοαξίοη, Ἐλοτη. χὶν. 1. μὴ εἰς διακρί- 

σεις διαλογισμῶν, “ποῦ ἴοΥ 1} 6 ἀἰϊυάϊοα- 
] ἤοῃ οὗὨ ἷ8 ἐπουρμῖβ δῃἃ τϑδβοῃηίηρβ. Βαϊ 
8606 ΤΩΥ͂ ποίθ. 

Διακωλῦ' ὦ, ἔ, ύσω. Τδο διὰ ἰ8. ποῖ, 
88 ΤΩΒΔΏΥ ΒΌΡΡΟΒΟ, ΘΙ ρδίϊο: Ὀαΐ ἰΐ 18 ΠΙΖΆΪῪ 
βὶρτιὶ βοδηῖ, δηά ᾿πἰθηβῖνο οὗ {Π6 86η86 οὗ 
κωλύω. ἴῃ ἔδοῖ, [86 ἰδττὴ δ᾽ μη 68 ἐο δΐη- 
δὺ [0 δοοοσωρ ἰβητηθηΐ οὗὨ ΔΠΥ τηοαϊδἰεά 
δοῦοῃ ὧν ΠΡ ΕΟ ΒΟ6 ᾿ῃροαϊηθηΐ, 
ὙΠΟ 58}4}} Κορ ἴπ6 ἰηϊοπίίοη δηὰ τῃ6 
ΔΟΟἢ ἀραῦὶ (διά) ; ἂπά τῃδιὶ οἰ. ἴῃ 
οϑάβ, ἐο ἀΐμάθυ, ὶϊ 8ῃ δος. οὐἁἨ μὶηρ ΟΥ 

ΡΟΙΒΟΏ, ΟΥ ἴῃ σψογάβ, ἐο γα, ἸᾺ δὴ δος. 
ΟΥ Ροβοη, 88 Ναϊ.. 111, 14, διεκώλνεν ᾿ 
αὐτόν. Ῥίαιο ἀθ Βρρ. ἱϊ. ρ. 240, τὸν σκυ- 
τότομον διακωλύομεν γεωργεῖν. 
Διαλαλέω, ἴ. ήσω, (διὰ, ἴο δηὰ ἔτο, 

056 Ὑ10} δποίδβοσ, απὰ λαλέω,) 1) ἐο ἑπέογ- 
οἦαησο πιμέμαϊ οοπύθῦϑο. ΘΟΉΌΟΥ86 τοϊξῇ, ἸηῖΥ. 
Ῥοϊγῦ. χχίϊ!. 9,6, ὃ. πρὸς ἀλλήλους, δηά 
οὔ, ἴῃ Ο18488. 2) ἰο βρεαΐ οὗ ἰδγομρλοιέ, 
ΘΥΕΤΥ ὙὮΘΓΙΘ, αἰυμίο, οἰ , [ΤΔΏ8. 
εαυΐν. ἴο διαφημίζω, ῬδΆ. ]. 10, β΄γτητ. 
διαλαλήσει ἡ γλῶσσά σου τὴν ἐλεημο- 
σύνην σου. Ῥα88. ἴῃ ἴμι. ἱ. 6δὅ, διελαλεῖτο 
πάντα. 

Διαλέγω, ἔ, ξω, (διὰ, ἴο δηὰ ἔτο, 
ὁ56 ὙΠ Δποίδμοσ, δπὰ λέγομαι, ἴο 1411.) 
ΡΙῸΡ. ἐο ἴα οι, οἷ οὐδ, σαΐλον αραγί, 

ἢ Ν. Τ. οἡἱγ 
ποΐοῃ οὗ »γγθηοο, 1 Οοτ. ἱν. 7, τίς γάρ [88 ἀδροπροηῖ ἘΒΉθο : διαλέγομαι, ἔ, 



ΔΙΑ 
- δοὰ οἵ τεμέκαὶϊ οὐπύεγϑε, Ὀοῖῖ ἴῃ 
δὰ Ν Τ᾿. ἀπὰ ἴῃ νδγίουβ βῃδάδ οὗ 

τηοδηϊησ, ]. 28 52] οὔ ἀϊ ῥερεθδ, τ ὙΠ γῶ 
ΟΓ λοι ἀϊρμίαίδοα ἐν ἠδ βρεύμο 011. Ὁγ 
ἄαλι. Φυὰάε 9, τῷ διαβόλῳ διακρινόμε- 
νος διελέγετο, ἀπὰ (1]155. ΜΙ. ἰχ. 34, 
πρὸς ἀλλήλους ὃ. ἀηὰ ϑερί.---ΤΠ]. οὗ ΡὉ- 
Ἐς τεδομίησ, ἐο ἀέϑοι58, γεαϑον, αἀγσιε, ἰῃ- 
ὮΓΔΗδ. ἄς αὔο}]. Αεἰ5 χυἱῇ. 4. χὶχ. 8, 8. 
Χχ. 9, (011. ὃν πρὸς ἢ δος. Αςῶ χχὶν. 
12: ἔσ. οἵ ετλοτγίαξίοπ, ὅτε. ἰο αὐάτγεεε, 
ϑρεαξ ἑο, πἰτὰ ἀλι. Ηςῦ. χι!. δ, αηὰ (]6βα. 
Διαλείπω, ἔἴ. ψω, (διὰ, ττουρῆ, δ6- 

ἴπεεῃ, δηά λείπω.) ῥτορ. ἕο ἔξανε ἃ 
οἵ τἶτιο Οδδ δοϊίΐοη ἀπά δποίδετσ. 
Ηξεπος ὉΥ ἱπρ]. ἕο ἐρῤῥῥαμεὶ, χαμεῇ καὶ ὅς 
ὕἴοη ; ξΈΠΕΓ. ργεοράθα ΒΥ οὐ, ἀπὰ [0]]. ὈῪ 
Ρετγιὶς. οὗ βοϊὴς νεγὺ οὗ δείίΐοῃ, 85 [χ|. ΥἹ}. 
45, οὗ διέλιπε καταφιλοῦσα, τηὰ (]25-. 
Διάλεκτος, ον, ἡ, (διαλέγω,) Ρτορ. 

᾿ Σ ΟΥ Βρες. 45 δροΐκῃ ὉγΥ ἃ 
πρώ πϑἕοῃ, ΟΣ ῥτονίηςε, ἀξαζεοί, Δοῖδ 
ϊ, 19. 
Διαλλάσσω, ἴ. ἐπ (διὰ, ἰο ἀπά ἴτο, 

ταῦτ }}γ, ἀπὲ ἀλλ.) »εγηεμζο, οὐπεβεμίο 
ἕο οὔσηφε απὺ ἰλίπσ 70τ αποίλετ, ἰο 

ἐποῤαπσε. 

Ν. Τ. οπ]γ πιϊ!ά. διαλλάσσομαι, ἀπά δοτ. 
Ρδββ. στ τοϊά. εἰρηϊῖ. ἐο οπεὶ 8 οἱδῃ 
,)}κεἰζασε ἰοτατὰβ ΔΠῪ οης, ἕο ἱ 
ἕο Ἀπ, Μαῖι. ν. 24, διαλλάγηθι τῷ 
ἀδελφώῳ. ϑερί. ἀπὰ (]Δ58. 
Διαλογίζομαι, ἴ. ίσο Τ. Ργορ. ἐὸ 

τεοΐοκ λέ ἢ ἷ, 6. γεπαβι πηκὰ δὸ αϑβ [ 
δῃὰ δαϊαποα δὴ δοζοουπὶ ὙΠ|Πὴ ΔΗΥ͂ ΟΠ6, 

γκϑ πα δ 

γεοΐον, γξαδοΉ, ν ᾿ 
οσ οπαβϑοὶ, 1) σεῆογ. δπὰ [0]]. εἴτ ποῖ ὈΥ ἐν 
ταῖς ἡ ἄβουν αὐτῶν, ΜΚ. τὶ, 6, 8. [,υ. 11). [ ἐδῶ 
15. ν. 22, οὐ ἐν ἑαυτῶ, ἴμι. χὶϊ. 17, οἵ ἐν 
ἑαντοῖς, ΜΚ. 1. 8, οΥ παρ᾽ ἑαντοῖς. 
Χχὶ. 15. ϑερί. δηὰ Ο]λε .--"1. ἴῃ ἃ στεςῖ- 
ῬΓΟΟΔΪ βεηβε, {0 οὐπείάετ ἰοφείλετν, 01]. ὉΥ 
ἐν ἑαντοῖς, Μαῖϊ. χνὶϊ. 7, 8. πρὸς ἀλλή- 
λους, ΜΚ. νἱ}}. 16. πρὸς ἑαντοὺς, 1.ν. χχ.]} 
4. ΑἸδο ὦ ἀεδαίε οπε εοί(ὰ αποίλεν, ἀπὰ 
ἘΥ ᾿πιρὶ. ἐο ἀδριίε, ΜΙ. ἰχ. 33, πρὸς ἑαυ- 
ΤῸ Χοη. Με. 1]. δ, 1. ΖΕ] Δὴ Υ. Η. 
χῖν. 43. 
γβ ιαλογισμὸς, οὔ, ὁ, (διαλογίζομαι.) 
Ρορ. α σ΄ Ὦρ ο7 αοοομπίς 

τιοβίῃ. ᾿. 95], 20. Β. 2) ἔχ. 
ἐλουσᾶίΐ, εἰμ Υ 1} οἰ οτα οὐ οποβεὶ, 80 1ἢ 
Ν.Τ. 1. ΘΕνπᾷα. ἴμι. ᾿ἰ.8δ. ν. 22. ἰχ. 47. 91. 
ἶι. 4. ὅερι. δπὰ ἰδίες (1255. γος κοπίησ, ἱ. 6. 

.,. ΟΥ Ορὲπέον, οῃ. ἱ. 21. 1 Οος. 
ἢ, 90, ἤσαι. χίν. 1: ἀδυέρο, ρατροδα, ψοῦες. 
ΟΥ1], [,πὰ. νἱ. 8. Μδεῖ.. χνυ. 19. σν!. 2]. 
δορί. ἴὰ [.. ἢ. 35, ὅπως ἂν ἀποκα- 
λυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλο- 
“πσμοὶ, ἴὰ ϑεεῖηδ ἴο πιόδῃ ἀἐροξίδίον οὐ 

3 

Φ 

84 

Τ1η | οἷα βἰτοης «ἰηά, διαλύον 

οΥΪΣ 

ΔΙΑ 
πεῖκά, Ἡδεῖποσ ἕο ροοὰ οἵ ΕΥῚ].---Π' Βρπς. 
οὗ [Πουριί οἵ οορὶδέοι, ἰ, ε. ἐπέεγπαὶ ἐξ»- 
οὐμγεῖπο, ἴμα. ἰχ. 46, εἰσῆλθε δὲ διαλο- 
γισμὸς Ἢ τιώῤα Ήδκῖτε, 88 οορϊίλῦοα 
8 6 62 οὗ δαζέ, (τ᾽0 
ἐἜΝς παῖῖνο δυς οὗ πϑδ: ΑΞ εν οῖτὸ εἰς κΒοὰ 

40.8}658 δοϊεπί ἴῃ ταδηίοση τεηῖτε, εὐτὰ [ν᾿ 
φυϊὰ πονυτι εἰ ράστιτ 
οὐχτὶῖ. 80 μι. χχῖν. 
νοι ἐστὲ, καὶ διατί ὃ. ἀ 
ταῖς ον ὀβδε τω ὑμῶν: ἷ. ̓  

16, ἐξετασμοὶ 
ουξ ᾿ιεαϊδίοπ, οΥ ἤϊδίτγαει πῃ Θ᾽ μεοτι- 
αὐμύθ Απὰ 5» 1 Τί. 1. 8, ῥ 
χεσθαι---χωρὶς διαλογισμοῦ. " ὙΠ εε- 
το αϊιδποε.᾽ Οὐομρ. 91. ν. Ἶ5, ἡ εὐχὴ 
τῆς πίστεως, ἀπὰ 1. 6, αἷτεῖν ἐν πίστει. 

Διαλδω, ἢ. ὕσω, (διὰ, 
ἢ τϊηρε, ἐο αἱ 

ὄρη. 
ἴο ϑεραγαίΐδ ῬΕΥΒΟΥΒ 
ἷς , ἴο ἀἸδομᾶσρο 
δὰ ΟΓ ὄγδαζ ἃ} απ 

δε φεραγαξεά ακπά τοαΐζενεά 
30, πάντες----διελύθησαν. 

Διαμαρτύρομαι, ἔ, οὗμαι, 
τά. ἴῃ Οἴκδα. ἐο οαἱὶ 
ἔο εὐξπεεε, ἩΒεῖμοῦ, 

ἱ 

Αεῖς ἢ. 40. 
[με δάἀϊαηςξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 1 πε. 
νυ. 21. 2 Τίμα. 1ϊ. 14. ἴν. 1. δπὰ τδὰς οα0|7. 
ἴο ΟἿΣ σνεῖὺ ἐο οονῆεγε, δοίεπωνῃ 

ἢ 6-  ϑεριί. διὰ 6] δβλσ. 
Δἰπκέχομεν ἔ. ἥσομαι, 

830 Αεἰε χχί. 9, διεμάχοντο, λέγοντες, 
ἄς. Τυς. πἰ. 42, διὰ οἷ. ἴὰ 
Ἠονανες ἰτ γὙδῖβοσς τρεδὴβ ἀπείδίεαά,, (δα 
ἑεπάοά, 16 οἴϊει ἴπ Ρ]Δῖο, μὰ »ο ΤΈας. πὶ. 
40,2, διαμάχομαι μὴ μεταγνῶναι 
τὰ προσδεδογμένα. 

΄ 



ΔΙΑ 8ὅ 
Διαμένω, ἴ. νῶ, σοπογῦ. δηὰ ἰπ (Ἴ8β8. 

ὦ τεπμαῖσι, οΥὐ οοπίϊπωο ἰλγομρλοιέ, ἱ. 6. 
Ρεππδη η]Υ,, ἴῃ {86 βδτη6 ρΪδςθ, βίδίο, οοη- 
ἀἰδοη, ΟΥ αἰγοιιβίδποεβ, ἄς. Ο]488. [Ι͂ὴ 
Ν. Τ. ἰο τεπιαῖμ ἔλα ϑαπὶδ ἴῃ βῖδϊβ ὉΣ φοῦ- 
ἀἰὔση, ΗΦΌ. 1. 1]. σὺ διαμένεις, 8εἷ]. ὁ 
αὐτὸς, 85 ΟΡΡ. ἴο ἴΠ6 ολαπσίηρ οὐἀνοτίοά το 
πῃ πεοχί σου. 830 2 Ροῖ. ἢ]. 4, πάντα οὕτω 
διαμένει, “ σομ 6 885 ἸΠΕΥ Βᾶνὸ θδθη," 

᾿. ἀηὰ (]48585.. ὙΠ δα)αηοίβ, 88 κω- 
φὸς, 1,.α. 1. 22. πρός τινα, " τεπιαΐῃ ὠπίο, 
νῸ ῥγεβοσνεά υπίο, σοπθίπυο στ, (ἀρυὰ) 
ΔΗΥ͂ ΟΏ6,᾿ 6,2]. 1. δ. ΑἸ]βο ὃ. μετά τινος, 
οὗ ῬΕΙΒΟΙΒ, “20 οοημζέπια ευἱξῇ, ὍΘ οοπβίαπε 

ΔΙΑ 
Διανόημα, ατος, τὸ, (διανοέομαι, 

ἴο Ρᾶ88 ΔΗΥ͂ [Ὠΐηρ’ [ῃτουρῇ ἐπα σηϊηά, (ἄτῃ 
᾿ ὉΠ Ὲ τη ,} {80 οὈ͵]δοὶ ΟΣ σϑϑὰ]} οὗ 
τῃουρὮ, ἱ, 6. οοσίδαζέον, ϑοηζηιοπξ, ορίηΐοη, 
τὰ τὶ; 17, εἰδὼς τὰ δ. αὐτῶν. ὄρορι. δὰ 

Διάνοια,ας, ἡ, (διὰ, νοῦς, }ὈΥΟΡ. α »αβ88- 
ἐπ απῷ ἰλίηρ ἰλγοιρὰ ἐδ πιϊπά, Ὀὰὶ σΘΉοΥ, 
δά ἰη Ν, Τ' ἐδ6 ροῖυον ἡ ἐδουσἧξ ἴῃ νατίουβ 
διδάεβ οὗ ἰχηΐ. 1, ὉΥ τηοΐοῃ. ἐΐθ ἐλέπἰ» 
ἐὴρ γαοιΐψ, ΤῊΒ ΜΙΝῸ οὐ ἰμίθ]]θοῖ, 89 
ΟΡΡ. ἴο {86 δοάγ, Μαί(. χχὶὶ. 87. ΜΚ. χί!. 
ὃ0. ΤΙ. χ. 27. Ἐρῇ. ἱ. 18, ἵν. 18. Ηδν. 

ἰοισαγβ Δ Ομ. [,υ. χχίϊ. 28. 

Διαμερίζω, ἴ. ίσω, ᾿ὶϊ. ἐο ἀΐθραγέ ἀῃγ 
ἰησ, Βορασαῖθ 10 ἱπίο μογίίοπβ, στὰ ἐἢ 

ἵὭΡΠοἃ ποῖΐου οὗ αἰσίαΐπο ᾿θθῖὰ ἀπιοὴς 
οἴδοτθ, ΟΥ δλαγίησ [Πθτὰ ἢ οἴποτβ. ἴ. ΡΆΟΡ. 
ΜΙ. χυ. 24, διεμέριζον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. 
Ῥαϑα. Αοἵβ 11. ὃ, διαμεριζόμεναι γλῶσσαι, 

ΤΒΟΠ ἴγοτῃ 9Π6 601- 
Μ|Α. ἴῃ ἃ τϑοῖργοσϑὶ β6Ώ86, 

ἴο ἀΐοίδ οι 77 οπεβοὶ Μαῖϊ. χχνὶϊ, 85, 
διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου. 1μι. χχὶϊὶ. 
84. ΖοΒη χῖχ. 24. δῃὰ ϑαρί. οἵ διβοηβ 0Π6 
δ ίμετ, Γ,τ|. χχὶϊ. 17, ἐο ἀἰϑέγίδιια ἰο οἴλογε, 

“αἰνἀδα ουἵῦ ἴο δδςὴ 
ΤΏ; δοῦγζορ.ἢ 

Ἀσ ἢ, 4δ, διεμέριζον αὑτὰ πᾶσι. ϑορί. 

τρίς δὲ ἱεδοηδίοη., Ῥ888. 0 δδ βϑοραγαίοα ἰπῖο ρᾶτ- 
ὕεε; [0]. ΌΥ ἐπὶ ἀπὰ δὴ δοο. οὐ ὉῪ "πὰ 
κι. χὶ, 17, βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν δια- 
μερισθεῖσα, τπὰ 18. χὶϊ. δ2, δ, διαμε- 
ρισϑήσεται ἐφ᾽ υἱῴ. 

Διαμερισμὸς, οὗ, ὃ, (διαμερίζω,) 1) 
. ὦ ραγέϊιοη, ἀπὰ ὮΥ τωρ]. α τ057:- 

ποῖ οὗ ἐξ 8 τυΐηρ, ΕἰΖεῖϊκ. χ ν!!. 29, δηὰ 
(]λβὲ. 2) ἰπ Ν. Τ. τηοίδρῃ. αἰἐβθεηϑίορ, 

ἱ , αἀϊϑραγίζο, ΟΡΡ. ἴο εἰρήνην, 
ἴμα. χῇ. δ]. ϑοσῃ, [μκ. Χί. ἴγ 
Διανέμω, ἴ. μῶ, (διὰ, ἀεποιϊηρ ἀρατί, 

δηὰ μων }ὴ) ̓ ν, ἕο αυτά ἑπίο ἸΟΉ8. 
γαϑὸ ἀϊδιτι Ὀυ 6 ΠΝ τα, έθι Ῥὶαῖο, δηὰ 

ΟΙ 458. , ἕο αὐυμῖρο, ἀῤβη 
. δηᾶ ἴῃ τ ν αμορ γοαά, 

ἀϊνυϊρεά, Αοἰδ ἷν. 17, διανεμηθῇ εἰς τὸν 
λαὸν, " Βεγραί 'π ρορυϊυπ.᾽ 8.0 [8.6 5'τωρ]θ 
νέμεσθαι ἴν88 οὔζεη [Π:9 5686 δογΟΥΟ; ὨΔΥ, 
ἴδετο δ δ6 ΒΕΙΘ ἃ τῃϑάϊοαὶ τηθίδρῃοσ, 
ϑυ ἢ 88 γγχὸ βῃου]ά οχροοῖ ἰῃ δι, [ὰΚὸ (ῃ9 
ΡΒ γεϊοείδη, τ] τ 811] βῖοη ἴο (056 Ὁ]ΟΘΓΒ 68]]- 
εἰ ἑρπυστικὰ,, (οοταρ. ΛΊΓς. αθοτρ. ἢ]. 469,) 
ὙΠΟ} ἀγὸ βα]ὰ νέμεσθαι, ἐπινέμεσθαι, ἀηά 
πρόσω νέμεσθαι, ἀπιὰ οοηδθᾳ. διανέμεσθαι. 
Διανεύω, ἴ. εὐσω, Ἰἰϊ. ἐο τιαΐό 5ἰση8 Ὁ 

(86 μαηά, εγ6β, ΟΥὁ οἰ βεγνΐβο, δηὰ ἐπουθῦν 
ἜΧΡΓΕ88 ΟἿ 65 ΤΣ] ΔηΪηρ, ΘΠ ποῖ σοΙητηι- 
ϊοαὉ]6 ὈΥ πογάθ; δαυΐν. ἴο διὰ νεύματος 
δηλόω, [μα. 1. 22, ἀπά 8ο ἰη Ρ]αϊ. Αταίῖ. 20. 
Τῆι ἴξ 18 ορρ. ἰο λαλέω, 6. ρτ. ἰῃ Αἴδεη. 
δῷ. ϑιερὴ. Τῆ68. ἐμοὶ λαλῶν ἅμα καὶ δια- 
νεύων. ΤῊΘ τογὰ οὐουβ ἰῃ ϑ'ορί. δηὰ 
ἰλίεν (7488. “ΤῊ Ἔλυ θ᾽ ΟΠ68 086 νεύματι 
χρῆσθαι. 8466 ΤΥ ποίθ οἡυ ΤΏυς. ἰ. 184,1. 

.--11. ΕἸ. 88 βα]ὰ οὗ ἀϊβοογὰ δηά 

εἰν τιμαί ἈΝ 

ὙἹ].. 10. χ, 16. 1 Ῥεῖ. ἱ, 18. βορι. δὲ ΟἸαδ8. 
Ιη 1 Ζοόβῃ ν. 20, δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν, 
ἴδ τηθϑὴβ ἐΐλθ ροῖῦθῦρ 0. ὠπαογϑίαπαΐπο, 
88 Χρη. Με. ἱἰϊ. 12, 6, ἱν. 8, 1.---Π. 
ΜΙΝΡ, 8ϑθ ἀδῃοῖϊϊηρ ποῖ 80 το ἰὴθ 
{που ρ  8, 88 {1 )δοἰίησο, το, δηὰ αὖ- 
»οϑίξοπϑ οὗ ἴ8ι6 ταϊπά, ἴμι. ἱ, δ], ὑπερή- 

ανοι διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. ΟἿ]. 1. 
Ἰ, ἐχθροὶ τῇ διανοίᾳ, " τοϊπὰ δηὰ Ἠρατὶ, 

ἘρΒ. ἢ, 8, ποιοῦντες τὰ ϑελήματα 
τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, " 186 
Δ ΘΟ ΪΟΠΒ ΟΥ̓ Ραϑβϑίοῃβ οὔ ἔδο τηϊηὰ.᾽ 2 Ῥοί. 
1)..1, διεγείρω ὑμῶν τὴν εἰλ. διάνοιαν, 
ΣὙΟΌΣ ΡΌΓΟ δηὰ υποοιτυρί ἀἱβροβι θη οὗ 
τηἱηά.᾽ ὅο Ρ]αῖο Ῥμθά, ρ. 66, Α. εἰλὶ- 
κρινεῖ τῇ διανοίᾳ χρώμενος. 

Διανοίγω, ἴ. ἕξω, (διὰ, Ὁποτου ρὮΪγ, 
δὰ ἀνοίγω.) σοῃεῦ. ἀπ ἴῃ Ο]188. ἐο ορϑη 

μι Ὀεΐοσο Ὀδθὴ οἱοβοά. [Ϊ1ῃ 
Ϊ, ΡΕΟΡ. μήτραν, ἰο οροη ἰδ 

τοοηιῦ, 88 βαϊά οὗὨ 1Π6 βγβῖ- θοσῃ, [.ὰ. ἰϊ. 28. 
ΑΙδβο διαν. τὰς ἀκοὰς, ἰο ορέδη ἰδ6 ὁα78,}.6. 
τοβίουθ ἴπῃ6 δϑαυίηρς, Μ|ς. υἱῖ, 84, 584.--- 
1. ΜΕΤΑΡΗ. διαν. τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἴο 
γόϑέογε ἴΐ6 βἰρῆξ, 1ᾳ. χχὶν. 8]. 2 Κίηρβ 
Υἱ. 17; οὐ ἴπη0 Βοαγῖ, ἱ. 6. “ἴο τϑδβκθ 
ΟΠ6 80]6 ΟΥ ὙΠῈΡ ἴο Ὁπάογβίδη, ΟΣ σο- 
οοἶνο, τηοχΑ] ἐταῖμε 1λι. χχὶν, 4δ. Αοίβ 
ΧΥΙ. 14, 2 Μδοο. ἱ. 4. ἘΠοταϊϑί. Ρ. 29. 50 
αἶϑο Ηοϑβ. ἰϊ. 1δ, ὃ. σύνεσιν αὐτῆς. Ηδποο 
--Π|. ΘΡΕο. ἐο ΟΥΤ' 1Π6 β6η86 οὗ 
ν δαὶ Πα Ὀδίογο Ὀδθη οἱοβοὰ ἴὸ 1π6 υπ- 
ἀογβίδπαϊηρ, [.ὰ. χχὶν. 82, ὃ. τὰς γραφάς. 
Αοἰβ χνΐϊ. ΕΣ 

Διανυκτερεύω, ἴ. εὐσω, (διὰ δι᾽ 
νυκτ.) ἐο »α88 ἰξγομρὰ ἰδλα ηἰρήξ, ἸὨΊΓΔΙΒ. 
[01]. ὉΥ ἃ ἀαΐ. οὗἨ ρ]δοθ, δῃὰ ζϑῶ. ὈΥ ἐν: 88 
Βορὲ,, “708..) δηὰ Ἰαΐογ Ο]λ88. 80 [λι. νἱ. 
12, ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ 
τοῦ Θεοῦ. 

Διανύω, ἴ. ὕσω, (διὰ, ἀνύω,) ἰο δγίῃρ 
α ἰλίηρ ἰλγουσὰ ἰο απ ομα, σοτηρ] βίο 8Π 
δοϊΐοη, 6. χτ. (δΐ οΥἁ ὑγαν ]]ἔηρ, Αςί5 χχὶ. 
7, ὃ. τὸν πλοῦν. 408. αηὰ (]488. 

Διαπαντὸς, δᾶν, ἔγοτη ἐἢ 6 ρἤταβο διὰ 
παντὸς χρόνου, Ἰἴϊ. ἑϊγουσὴ αἷΐ ἥἥηιο, 
αἴτσαγε, ουπέϊπωαίζῃ, 1) Ῥτορ. ΜΙ. ν. ὅ. 
Αοίβ ἰϊ, 2δ. χχῖν. 16. οι. χὶ. 10, 2 ΤΉ. 
ἐΠ).. 16. ΗδὉ. χιϊ. 1ὅ. 2) ἱπ 8 Ἰονου ΟΣ 
ῬΟΡΌΪΩΓΣ 8686, οὗἩ ψῃδῇ 18 ἀοη6 δἷ 8]1] φγορεον 
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ΟΥ δέαίοα ἰτἶτηοα, 1.0. χχὶν. δ8. Αςίε χ. 2. 
Ἡϑοῦ. ἰχ. 6. ϑορῖ. δηὰ Ο(]δβ8. 
Διαπαρατριβὴ, ἣς, ἧ, υἱοίομέ αὐδ- 

, 1 Τίπι. νἱ. δ, ̓ ἴῃ βούθσαὶ ΜΝ. δηὰ (}6 
ἀ. οὗἩἨ ΟατοθὉ. δηὰ οἢ 012 ἴον {0 ἰοχί. 

Τθο. παραδιατριβαὶ, ΏΘΓΘ 566 ΤΩΥ̓ ὨοῖΘ. 
Διαπεράω, ἔ. ἄάσω, ἰο »α35 ἐῤγομσἧ ΟΥ 

ΟΌΕΥ͂, 88 ἃ ἶακο, Μαίί. ἶχ. 1. χὶν. 84. ΜΙ. 
νυ. 21. νἱ. δ8 : [0]]. ὉΥ πρὸς δῃηὰ δος. ἴ,α. 
χνὶ. 26 : {86 868, ὉΥ εἰς, Αςί(Β Χχί. 2. βορί. 
δὰ ΟἾδββ. 
Διαπλέω, ἔ, εύσω. ἐο ϑ9αὲϊ ἑδγοισῆ οΥ 

Οὐ; 6. ὅτ. τὸ πέλαγος, Αοἰδ χχνὶϊ!. ὅ, 
δῃὰ ΟἸ]688. 
Διαπον ἕω, ἔ. ἧσω, 11. ἐο ὄγίπο απ 

ἐλέησ ἰἠγουρσῆ, 1. 6. ἴο ρογίδοϊίοη, βγον 
ἑἰαδουνγ, θὰ ἴῃ ρ888. οὗ ρειβοῃβ, ἕο δδ 6167- 
οἱδοὰ ιυϊὰ ἰαδοιν, Ἐπεὶ. χ. 9: 4180 ο δὲ 
τοραγίο οεὐέ ἰῃοτο ἢ. Ἡδηορ, ἔτοτι [86 
δάϊυποί, ἐο γδεἶ ασσγίουθα, ὉΘΔΥ νὉἢ ἰτη- 
Ῥαὔθησο, 6 ἱπάϊσηδηΐ, Αςίδ ἷν. 2, δια- 
“τονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν 
λαόν. χνὶ. 18, διαπονηθεὶς, πιοϊοϑέὸ 7 ΓΘΉΒ, 
λυπηθείς. 

Διαπορεύομαι, ἴ. εύσομαι, ἄθροη. 
ἕο σὸ ΟΥ̓ ἐῤγομσὴ ἃ νἷδοθ, Αοἷδ χυὶ. 4. 
μι. χΙ!. 22, χυἱ!. ὅ6. ἔσομαι. χυ. 24. ϑερί. 
δηὰ ΟἸΔ88. 
᾿ ΑἸ πὸ ἐθῶν Γ πδας (δια ἰπίθηϑ. δηὰ 
πορέω,) ἴο ἕῆ ΡΩΝ 

σαὶ ἴο ὦ κι. ἰχ. 7. Ἂδ» ἱϊ. 12, χ. 17: 
011. ὉΥ περὲ δηὰ σοῃ. ἴμπι. χχῖν. 4. Αοὶβ 
ν. 24, δπὰ ΝΗ 
Διαπραγματεύομαι, ἴ. εύὐσομαι, 

(ἔἴτοτα διὰ, ἱπτοιρ οὐ ουΐ, αηὰ πραγμα- 
τεύομαι, ὙὨΐΟΝ εἰρτῆθβ ἐὸ ἀὁ απῷ ὀμδὲ 
ὯὯ688, ΘΒΡ. ΤΑΘΙΌΔΗΏ]6, ἐο ἐγαάδ, δὰ πραγ- 
ματευτὴς, α γιογοδπαηξ, 88 ἰι}0 ἔθττη ἷβ ιιϑοὰ 
αϑάσέῳ εἶπιθ8 ἴῃ οὐ ρὸν τ Τῆυβ θιαπρ: 
δἰ χη 868 ἐο οα ΟΓ δοοοιῃρ δῇ ἃ 
᾿π τωρβεῇ 50 ἴὰ. βόας 1δ, ἵνα γνῷ, τίς 
τί διεπραγματεύσατο, “δαί ΔΠΥ͂ 056 

οβροιοα, ΟΥ, 88 Ἧ ΒΔ Υ, ἄοῃα, ἴῃ διιδὶ- 
ὯΘδ8,᾽ ραϊηοα ὉΥ ἰγαβῆο. 
Διαπρῖω, ἴ. ίσω, ἰο βαὶο ἑλγοισῆ. 

Αὐϊβδίορ. δηὰ οἴδογβ οὗ {89 δοβδί ὑοῦ 
030 πρίω δΔῃὰ διαπρίω τοὺς ὀδόντας, ἴο 
ϑαῦυ, σταίδ, οὐ σπαϑῆ ἴ6 ἰθϑοίδι, δῃὰ 880, 
88 ἀΘβο  ρανο οὗ ταρο, [μυοἴδη ΟἝ] απηη. 24, 
τοὺς ὀδόντας διαπρίει. ἴῃ Ν, Τ΄ οὨΪγ 
[Πὸ Ῥαββ. ὁσουγδ, δηά ἴῃ ἃ τωϑῖ. 5686, ἐο δ6 
ἐηγασεοά, Αοῖϑ ν. 88, ἀκούσαντες διεπρί- 
οντο, βυὺῦ. ταῖς καρδίαις αὖὗ. ΟΝ ἴδ 6- 

ἱπῆγα υἱἱ. δ4, διεπρίοντο ταῖς καρ- 
δίαις αὑτῶν, Δηὰ σὑἱτἢ ἰῃ6 «ἀἀϊ(ίοη οὗὨ {Π6 
ψοτάβ καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐὖ- 
τὸν, Ῥτοῦ. ἰὴ οΥάογ ἴο υηΪΐθ [Π6 ουὐνατά 
ΘΧργθβδίοῃ οὗ γα σῇ [86 Ἰητγαγὰ δα] ηρ, 
Διαρπάζω, ἔ. ἄσω, νῬτορ. (ΙΠκὸ τῃ6 

1,δὔη αἰυσοϊϊιοο.) ἐο διηαΐος οὐ ἐδαν αἱδεγοπέ 
τρανϑ, (ἀϊ8,} ἀπ ἴθ η06, 88. ἃ βτδρῃϊο ἀ6- 
ϑοτιριίοη οὗἉ ρΡ]υπάοτίης, ἐο γαῦταρα, ρίμπάεν, 
ϑροιὶ, 85 βαϊὰ οἵ ἃ ΟΥ̓ ΟΥ Βουδ6, ΟΥ {ῃ6 ῥτο- 
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αν τπογοΐη. 8ο ϑερί. δηὰ ΟἾδμββ. 80 
δἰ. χὶϊ. 29, τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπά- 

σαι. διὰ ῬοΪΥΌὉ. ἱν. 18, ὃ. τοὺς βίους αὐὖ- 
τῶν. Τμυο. Υἱῖ, 81], ὅσα ὑπεξέκειτο 
διήρπασαν. 

Διαῤῥήγνῦμι, ἃ. Διαῤῥήσσα, ἴ. ξω, 
(διὰ, ἀραγῖ, δηὰ ῥήγ.) ἘΠ ο γομὶ αϑνε- 
ἄδγ, 88 δεσμὰ, ἴλι. νἱ}}. 29. Ταυάρ. χτὶ, ϑ, 
ΑΙΕΣ. νευράς : 4130 ἴο 68 ἰὐλνν Ὁ γῶν 
βεϊὰ οὗα σαγηιοπί, αιι. χχνὶ. 6ὅ. ΜΕ. χίν. 
68. Αοἰ χίν. 14,258 ἀϑηοίίηρ ρτί οἴ, ἄο.; εἰν 
οἵα πεῖ, [.ὰ. γ. 6, Νοὶ ουπὰ οἰϑενήκεν, 
τουρἢ [ΠΏ ΘΓΘ 18 ῬΤΊΝΝ 8ὴ ]]υ5ῖοι [ὁ ἢ 
ἷπ Ηοβ. χὶϊ. 8, διαῤῥήξω συγκλεισμὸν 
καρδίας αὐτῶν, “186 ο4} οὗ {πεῖν Βαιπν 
ταθδηΐηρ ἴμδὲ πο ρΐδοο οὗ μείςτοοτά, ἰὰε 
οπιοηΐωηι, οὐ ἱπίοσυτηθηΐ, δουπὰ 
186 Ποδτί δῃὰ θοτνο]5, δηὰ Ποῖ τ]ὰ θεδθὼ 
ἀε] χίνε το ἰθᾶγ δηὰ ρίαι τμοταβοῖνοδ παι. 

Διασαφέω, ἔ. ήσω, (διὰ, ἸΒοτουιν, 
δηὰ σαφὴς, εἾ68:,) ο ἡιν ἘΝ 
ἰ. 6. ἴο τρδκθ Κῆονπ, πδγταίο, [6]], δαὶ 
ΧΙ. 81. διεσάφησαν “τῷ κυρίῳ αὐτῶν 
πάντα. Ὧ Μίδου. ἱ. 18, 20, ὡς δὲ διεσάφη- 
σαν ἡμῖν. ῬοΪγῦ. ἱ. 46, 4. 

Διασείω, ἴ. εἰσω, ΓΣ ἐο 6λαῖε (ο- 
γοιρῆϊν, '. 6. ὙΘΠΘΙΛΘΠΕΪΥ, 88 βαϊα οἵ (λΐηρδ, 
Ὁϊοά. ϑ:ο. χχ. 87, ἐο οάμιϑ6 ἰο εἰαλε νἱλ 
ἑογτοῦ. Φοῦ ἵν. 14, μου τὰ ὀστὰ διέσεισε: 
αἶθϑο 2) Εζ. ἰο ἑπιδέηιἑαΐδ, ῬοΟΙΥΌ. χ. 29, 1. 
8) τρρίδρῃ. ἐο ϑαίογί οὗ δῃγ οἱὸ δ᾽ 
ἱποἰταϊδιίοι, μι. 11}. 14, μηδένα διασεί- 
σητε. Απάᾶ 80 ἴῃ νϑγίουβ δ γοὶν οἵ τὲε 
Ὀ]α58. δἀἀδυοοὰ Ὁγ ὟΥ εἴθ. 411 σῖ δκὺβ 
οὗἩἨ ρειβοῦ, Απὰ βο διάσεισις ἱπ (δὲ 
ΟΥτοοῖκ Ια -ὈΟΟ ΚΒ, δηά σοροιδϑο ἴῃ 
[μκἱἷἱη. ΤὨΘ ραβδῖνθ ἷβ ἔουηὰ ἴῃ 8 δος. 
Υἱ!. 21, ὑπὸ μηδενὸς διασεισθέντες τῶν 
ὑπαρχόντων, Ἰὶϊ. “ 5μα]κοη οαζ οὗ ἐμεὶν μη’ 
Ῥογίγ.᾽ἢ 

Διασκορπίζω, ἴ. ίσω, ἴο καί 
ἐλγομφλοιμξ οΥὐ δυγοδ, 1. ΡΒΟΡ. 88 ἐπ 
ἴο 06 τηδάο ἰπηίο ΠΑΥ͂, ΟΥ ΠΟΥ (0 ὃθ 
δηὰ ὑτοσποὰ. 8.0 [Π6 δίταρ]ς νετὺ ἰῃ Μαίξ 
χὶϊ, 80. ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοὺ σκοβ' 
πίζει : 4180 βαϊὰ οὗἁὨἨ οοσι, ὑβθη ἰμγοῦπι 
ἀρτιῦδι ἴ6 νὐπά, δηὰ βοαιιογοὰ δὐγοδά, 
(ἢ Ῥτοοοββ οὗἉ πὶππουίηρ (866 οἡ [861 
λικμάω,) Μαῖϊ. χχν. 24, 26, συνάγω 
ὅθεν οὐ διεσκόρπισας. Ἡδρηοο 0 ἀἱ» 

, ϑ0ΟὝ6Υ, 88 8511 οὗὨ τηθϑῃ ΟΥ̓ 8η1 
ΠΑ χχνὶ. 3]. ΜΙ. χίν. 27. 7Ζόδη χί. 8, 
Αεἰδ ν. 87. ϑερί, δηὰ Ο]455. Ἠθποὸ 
οὗ αἰτουγ αἰθοοηι δία ἀπ Θπθτηγ, μι. ἢ, 
δ], διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους. " 
}Ε αι Υ. Ἡ. χὶϊ!. 1, 6, τοὺς μὲν διε 
πισε, τοὺς πὰ ἀπέκτεινε, κίε, ἈΝ ἐαθῆνε 
ΜΕΤΑΡΗ. ἴο αἰδείραξξ ΟΥ ρμορε 
{παῖ μαὰ Ὀδθη μοὶ Τθα" τ αν τ οἴδατε, [8. 
χν. 18, διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αντοῦγ 
δῃὰ χνυὶ. 1. ὃ. τὰ ὑπάρχοντα αὐτον. 8η 
Ὅδη. χὶ. 24, ὕπαρξιν αὑτοῖς διασκορτιεῖ. 

Διασπάωυ, ἴ. άσω, Ῥτορ. ἐο ρεϊΐ αϑν 

: 
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ὧν, ἐηὰ ὉΥ ἱπῃρ], ἐο ἐδαν ἔῃ Ῥύοοεβ, Νῆς. νυ. 
4 Ἀεὶ χατη 10. ϑερί. δηὰ ΟἾαββ. 
ἀιασπείρω, ἴ. ερῶ, ῬτοΡ. ἐο ϑοαζίενῦ" Ὁ 

αὶ ἀοιρη, 88 βεοά; χ. 10 βοαξίον' αὐγοαά δπὰ 
ἄπροτθθ, 88 βδἃ οἵ ρούβοῃβ, Αοίβ υἱῇϊ. 1, 
4. χὶ. 19. ϑιορί. δηὰ Ὁ ]8858. 
Διασπορὰ, ἄς, ἡ, (διέσπορα, τοί. 

τἰὰ 16 οὗ διασπείρω, ἴο ἀϊΐ 
8 δυδεὶ. ἀδῃοίηρ αἱ 

ἡ α ρει ἐν ἀρὰ ᾿ 
στ ἴῃ Θ βίδ, ἴ, 18, 

τα βου 70, ἥκῃ. εἶ 8 
ἴῃ Ν. Τ᾿ (8δὸ ποτὰ 18 υδοὰ Ὁ τοθίοῃ. 88 ἃ 
Ῥεπὶς. οὐ δὰ]. ἴοὸ ἀδποίθ [86 οἱ δεεσπαρ- 
μένοι ᾿Ιονδαῖοι, " ἴῃ9 Φοννγ ᾿ἰνίηρ ἰῃ α15- 
ρΡειδοη,᾽ {14. ἷ. 1, ταῖς δώδεκα Ὁνλοῖ 
ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ. 1 Ῥεῖ. ἱ, 1, δια- 
σπορᾶς Τίόντου. οὗἨἩ ἴβγαεϊ, Ὠοαί. 
Χχυηὶ, 26, ἔσῃ διασπορά. Οομρ. Ῥδ. 
εχἰ τ! 2. δορί. ἐπισυνάξει τὰς διασπορὰς 
τοῦ Ἰσραήλ. 2 Μδοο.]. 27, ἐπισυνάγαγε 
τὴν διασπορὰν ἡμῶν. [πῃ 20. νἱ]. 856, μὴ 
εἰς τὴν διασπορὰν τῶν ἜἝλλ. μέλλει 
πορεύεσθαι: [86 τησδηΐηρ 18, “186 “678 
ἀπεϊησ ἴῃ ἀγοπῖοα ΑΝ το ὑραφαο 
αροο, ἔποϑο Ὁδιηνσ [ἢ 6 ατοοῖκ ἰ8ῃ , 8} 
80 οηαἷν, ἴο ἐδ Ἡεϊϊδπέδίο. Ἡὴ πτη δι μόδι 

αἰοὰ Ὁγ ὙΡεἴξ, 'π 1.0. εἴπατε τοῖς υἱοῖς 
Ἰσραήλ: Ὁ Βαροὺχ ἀπέστειλεν εἰς τὴν 
διασπορὰν τῶν ἐθνῶν. 
Διαστέλλω, ἢ. ελῶ, ἐο ϑθπαὰ οΥ με 

αραγί, ἰ0 ϑομαγαΐδ, δῃμὰ ταθίδρἢ. ἐο αἰδίέη- 
γε αἰ οτοηοοβ, δἃ ἀθίοστηΐϊπο ἀουθίδ. 
Αἰξο ἰῃ πιὰ, ἐο δἰαΐο ἀὐδέϊποίῳ ἀηὰ οἸΘοατ]γ. 
Ἠσποα, 2 ἰῃ Ν. Τ᾿, ἐο αἰθέϊ ἦγ πλοῖα, 
ὀαργεεείν οἰαγρε, Αςῖδ χν. 24, [0]]. Ὁγ ἀαί. 
τοὶ εὐε0]. ΗοΌ. χὶϊ. 20. Ε]]. ὉΥ ἃ ἢ 
ὧν οἶδαδα, ἐο γογόϊά, Μαῖι. χνὶ. 20. ΜΚ. 
τ (δ, γῇ, 86. νι]. 16. χ. 9. ϑορί. δὺ Ο]δδ8. 
Διάστημα, ατος, τὸ, (διΐστημι,) 

ἄὐξαποο, ἱ, 6. ἰηίοσναϊ, ὙΒοῖθοΣ οὐἁἨἁ {ἰπιο, 
Δεν, 7, διὰ Ο]δβ8. οσ οὗ ρίδοο, 2 Μδϑοο. 
Χν, 44. δηὰά (488. 
,“Διαστολὴ, ἢς, ἡ, (διαστέλλω,) αἴδ- 

ἀϊδέγομοε, Ἐουι. ϊ. 22. χ. 12. 
Ι ἐν χὶν. 7. 

ιαστρέφω, ἴ. ψω, (διὰ δηά στρ. 
᾿ τ λα τ ἕο ρεγυοτί ; αὶ 
ὮΝ, Τι οἵ ψμειβοῃβ, ἐὸ ἔωγη αἰσαν, ϑοάμοεο, 
ἴμι, χχῇ, 2, Αςἰβ χ. 8. Ββθρί. δῃὰ ΟἸδδβ. 
2) οὗ ἐἰνίπρα, ἐο τογοϑέ, ρογυοτί, οογτερέ, 
Ἀεὶ χιΐ, 10, τὰς ὁδοὺς Κυρίου, ἰ. 9. 
Ε πὸ, δορί. ἫΝ ΟἸ]488. ῬΡαββ. 

ΡΑΓ, διεστρα νος, }έγύογϑα, 607- 
τρί, Μαιῖ, ΧΣ 17 Τα. ἶχ. 41, ἄπιστος 
καὶ διεστραμμένη. Αοἰδ χχ. 80, λαλοῦν- 
τις διεστραμμένα, " τἰΐηρα οἸτοηθουβ. 

Δη Ορροβεβ δόγματα ὀρθὰ ἴο 
διεστραμμένα καὶ στρεβλά. 
Διασώζω, ἔ. ὠσω, ἰο ϑανο, ἱ. 6. Ὀτὶπς 

87 

ΤΟΥ ιδς ϑἰοῦ, ἴο δγίησ ἑδδηὶ 

οἴ (88 ρεπίξ. ἰδ ἑοαπά πῃ Ῥασαὶρ. Ψόγοι. [ ογαρν 
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βϑίοϊυ τῆσγουρ ἀδηροσ, 2) γΕθεγΌΘ., ἰΥΒΏδ. 
δο Ἰ Ῥεῖ. θυ, ἐπν οὐῆταν δι᾿ ὕδατος. 
Αοἷϑ χχνὶ!. 48. δορί. δηὰ Ο]2ε88. ὮΝ 
1μ6 ἰάεδ οὗ πηοϊΐοπ, ἕο ὀγέπσ βαζεῖψ ἴὸ ΔΠΥ 
ΒΜπ ΟΥ ΡΘΙΒΟΏ, ΟΥ Ρ888. ἐο δ ἦέ ἰο, 

ΤΟΔΟ δαγείν, Αοἰθ χχὶϊ!. 24, ἵνα---Παὺῦ- 
λον διασώσωσι πρὸς Φήλικα. Ῥδδ5. Αοἰδ 
Χχυὶ!. 44, ἐπὶ τὴν γῆν. ϑερῖ, δηὰ ΟἾ888. 

: ἐλγομρῆι, ἷ,. 6. 
ἔτοτῃ βίος κηθϑα ἰὸ ἢθϑ] ἢ, Μαῖΐ. χὶν. 86, 
μι. νἱὶ, 8. Ῥοΐγεη. ἰϊ. 88, 8. 
Διαταγὴ. ἣς, ἡ, (διατέταγα, νεζέ. 

τηϊὰ. οὗ διατάσσω, ἀΐδ-ροπο, ἰο αἴϑροϑδο, 
αΥΤαΏ96.,) α αἰδροδέηρ ἐπ ογάογ, αἀϊδροσιξοη, 
αΥ̓́Τα . ΤΜΠὸ ψοτὰ οσουγβ ἰῃ Ν. Τὶ. 
ΟὨ]Ὺ {ὑπῖοο, 1) ρτορ. Αοίβ νἱῖ. ὅ8, ἐλάβετε 
τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, σἤΟΓΟ 
[Π6 ΒΘΏΒΘ ΒΘΘΤΩ8 ἴο ὥ; γθ Ἴανο τεοοϊνεάᾶ 
{10 Ἰανν δἱ (). θ. σοῃέουτ Ὁ] 10) [Π6 δ} 
ἀὐρδὺη νὴ οἵ δῆρε]β,᾽ (866 ΣῪ ὨοῖΘ {Π6Γ6). 

ἴῃ 186 δ6η86 ογαΐπαποῦ, Εοτι. χὶδ!. 2, τῇ 
τοῦ θεοῦ διαταγῇ. Επτὰ ἵν. 1]. 
Διάτα μα, ατος, τὸ, ογαϊπαηοθ, πιαῦ»- 

ἀαίο, Ἠεῦ. χὶ. 28, ὃ. τοῦ βασιλ. ὅϑερί. ἀπά 
ΟἸ)68. 
Διαταράσσω, ἴ. ἕω, (διὰ ἰηϊεηϑ. 

Δηα ταρ.) 88 βαἰὰ οὗ {π6 πιΐπα,, ἐο ρμογίωγό, 
αἀἰίωτὸ, αρίαίδ; αὶ ἃ] πγοβὶ οοπβησά ἴο 80 
Ρ888. 80 [μὰ. ἱ. 29, διεταράχθη, δι Ο]Δε8. 
Διατάσσω, ἴ. ἕω, Ῥτορ. ἕο ἀρ ρα 

, αΥ̓ΤΊΟΘ, 88 ἴτεθ8, ΟΥ̓ ΊΤΟΟΡΒ. Ὡ 
Ν. Τ΄ ἔχ. ἐο 86ὲ πῃ οὐἀδν,, ΑΥ̓Υα 06, ον ἱπέ, 
ογάαΐπ, 1) δῦ, ὍΟἌ]. 1}. 195. ὅδ. οῃ 
διαταγή. 2) δγνες. ἐο αἱγοοίΐ, ἰδδ, 
ογάον, Ναὶ ἰδ ἴοὸ Ὀ6 ἄοπο, Ναϊί. χὶ. 1, ὃ. 
τοῖς δώδεκα μαθ. ἴλι. νυἱϊ. δδὅ. Αεοἰβ 
χΧΥΪ. 2. 1 Οογ. ἰχ. 14, διέταξε, ἴοΣ διά- 
ταγμα ἐποίησε, δῃὰ χνὶ. ]. τὸ δια- 
τεταγμένον, “ Ὑδαὶ 18 δΔρροϊηϊοά,᾽ 88 οὗ 
ὁπμασίηιθηδδ ΌΥ αν, 1. 111. 18. Αοἷκ χχίὶϊὶ. 
31, διά τὰ διαταχθέντα, [ἴλι. χνὶϊ!. 9, 
ϑερί. δηὰ Ο(]458. Ἠδπηοθ τά. διατάσσο- 
μσι ἴῃ [86 βᾶτὴ6 80,86, Αοἰβ Υἱῖ. 44. χχὶν. 
Ὁ. 1 ον. νἱῇ. 17. χὶ. 84. Τίς. 1. δ. ἴῃ 

Αοἴβ χχ. 18, οὕτω γὰρ ἦν διατεταγμέ- 
νος Παῦλος, "50 Ῥ4ὺ] Πα ἀἱγοοϊεα.᾽ ΤῊΘ 
Ῥοσῖ. μΡα88. 88 [86 πιά. δἰρτιῖ. 
Διατελέω, ἔ. ἐσω, 1) ἐο ὀγίηρ ἰἠγοιρᾶ, 

Ϊ. 6. ἴο δὴ οπά, ἐο γεν ουπιρίρίο. ἤν 
8ἃ8 βαϊὰ οὗἩ Δὴγ ΤΟΥ ΟΥ Οὐσπρϑίοη ; δηὰ 2) 
οὗ ἄπιθ, ψἱὶ χρόνον ΟΥ βίον, ἐο χκιδβ 
ἐδγουρὴ ἷι, χὰ με ἐγαπδίρογε. 8. οἵϊδῃ 
ἴῃ ΟἾαβ8. ΗἩδθῃσα, ἐο οομέπμο ἑξγοιρῆ, γὸ- 
πιαΐῃ, ἸΠΊΓΔΏΒ. [01]. ὉΥ ποίη. οὗἉ δΔἀ͵θοῖ, ΟΥ 
ΣΝ Αςεῖἰδ " 88, ἄσιτοι βιβλ ῳ 

800. Υ, 21], τὴν χορτώδη τροφὴν 
σιτούμενοι ΣΟ ΚΧΟΝΟ ΖΕ Διδα, ψ. Φ 
ΣΧ. 6, διετέλεσε ἄνοσος, ἀπά οἵϊ. ἰπ (]688. 
Διατηρέω, ἴ. ἥσω, ἰο ἰδ} οτιθ᾽β 6γ6 

ἢΐν οὐ οοπίίηυ!ν ἤχοὰ οἢ δῇ 
τΐησ. Ηδρηῃςθο, ἐο τυαΐοἶ 1ὰ σαγοξιϊ)γ, ἀῶ» 
ἢν ψ ἢ σατο. 80 ἱῃ Ο]488. ἴῃ Ν. Τ'. ἔχ. ἴῃ 
ἔνο β86η8θ8, 1) ο σμαγα εὐἱ(δ οαγό, οαγθ- 
ΠΥ ἸΔΥ ὑρ, οΥἦ τοϊδίη, [μ. ἰϊ. δ). 2) 
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σπῦ ἑαντὸν, δια. ἰο συαγὰ οὐ ἦδ6} οη6- " 
86} ἴτοτω. ἢ (ἴῃ, Ὑ8Ο]1Υ δρείαϊπ ἔτοτα 
ἴς, Αοίϑ χν. 29. 

Διατίθημι, ἔ. θήσω, ἰο αραγί, 

δηὰ ὈΥ ἱτωρὶ. ἐο 8εΐ ομέ ἐπ ΟΥ̓ΩΕΥ͂, αΥ̓ΤΑΉΘΕ, 

ἀΐοροθθ. Ἰπ Ν. Τὶ ἴῃ οὐς. ΟὨ]Υ ἴῃ ταϊὰ. ἕο 
αΥ̓Ταη ΟΥἨ αἱ ΔΏΥ (δίηρ, [Γ8Π8. ἴο 
παῖδ α αἰδροθίἑοη οἷ, 1. φοθοῦ. ἕο α- 

ψρρῶς πιαΐδ οὐον, οοπιηιΐξ ἰο, ἃ8 βασι- 
εαν, Τα. χχὶ!. 29, [0]]. ὉΥ ἀεί. Χοη. 

Ογε. νυ. 2, 7, δ. τὴν θυγατέρα. 80 οἵἉ 
ἃ ἰοθίδιη ΙΔ αἰβροβιτἴοτ, ἕο ἦ, 

Ἡρδηοο ὁ διατιθέμενος, ἐδ ἐδδίαξογ, ἨΘὉ. 

ἰχ. 16, 864ᾳ. δηὰ (]858.---11. Βρθ6. οὗ 8 οονθ- 
πδηΐ, ἕο πιαζο απ αγταηφεπιοπέ τοϊἑἧ, ἀποίλεν' 
»αγίψ. 8. διατίθεμαι διαθήκην, ἐο τιαΐδ 
α οοὐοπαηέ υσἱδῆι, 011. ὉΥ ἀαι. Η6Ὁ. γῇ]. 10, 
οἵ πρὸς ὙΠ δοο. Αοίϑ ἢ, 26, Ηοὗ: χ. 16. 
ϑορί. δαὰ Αἰἱβίοριι. Αν. 439, ἣν μὴ διά- 
θωνταί γ᾽ οἵδε διαθήκην ἐμοί. 
Διατρίβω, ἴ. ψω, Ἰλϊ. ἀπά Ῥγορ. ἐο γωῶ 

ἐλγοισῆ, διὰ ὉΥ ἰταρ]. ἐο τὐθαν αἰσαν ὉΥ 
ταδδίηρ, Ητγοά. νἱἱ. 120. Ηθῃοθ, ἕο οοη- 

διυηι, . τοαϑέδ, διὰ, 88 βαϊᾷ οἵὨ {{π|6, 

ἔο οΓ }α88 ἰξ, Αοἰϑ χνϊ. 12, ὃ. ἡμέ- 

ρας. χχ. θ. χχν. 6 ἃ 14. βερί. 80 δὺ- 
80]. ψίιἢ χρόνον, ὅζο. υπάεοτβίοοά, ἴο τό- 
γηαΐη ἐπ ἃ ρίασο, »ἡἱὰ δὲ δάν. οὐ οἴ μον 
δάαποῖ οὗ μ]δοθ, ϑοβπ 11. 22, χί. 
Αδίϑ χίϊ. 19. χυ. 85. ϑϑρί. δῃὰ ΟἾδδϑ. 

Διατροφὴ, ἣς, ἡ, (διατρέφω,) που- 
ἰεληιοηξ, ,. ἰ Τα. υἱ. 8.. 

Διαυγάζω, ἴ. ἄσω, Ῥτορ. ἐο 8 πὸ 
ἐἀγουσὰ ; ἀρὰ, 88 βαϊὰ οἵ ἀδυ]ραί, ἐο βλέπ 
γονίῖ; ἀάη, ὦ Ῥοι. 1. 19. 

Διαυγὴ-, ἔος,- ὁ, ἡ, 5) 
αὐγὴ.) 11. δλήητηρ ἰλγουρῆ, ραϊμσα, ἐγαῃϑ- 
γαγοηΐ͵, ον. χχὶ. 21, ἷπ ἰδίου Ἐδᾷ, ἴοσ 
τοχῖ, τϑο. διαφανής. ϑερῖ. 308. δ᾽ Ο]488. 

Διαφανὴς, ἕος, ὁ, ἡ, 8ἀ). (διαφαίνω, 
ἴο πιδῖκο δΔηΥ ΟὈἠδοὺ νἹβ 816 ὑΒγουρ Ἢ ΔΩ 
τηθάϊαπι,) ρεϊωοια, ἑ 
2]. ἴῃ Ἰοχὲ, τεοὸ. ΟἴμοῖΒ μᾶνο διαυγής. 
ϑορί. δηὰ ΟἾδ88. 
Διαφέρω, ἴ. οίσω, 1. ὁ ὅδαν' οΥ δα 

ΔΏΥ ταΐϊηρ ἑλγοιρῆ ἃ ρίδοο, ὥς. ΜΚ. χὶ. 10, 
ἵνα τὶς διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ.--- 
11. ἐο ὅθαν αϑωπάδν, δαγτν ἀἰβέγεμπέ ἰὐανϑ, 
ἀϊϑοτο, 1) ἰταηβ. Ὀαὶ ἴῃ Ν.. Τὶ ο]γ αἰ ΕΥΥὶ, 
ἕο δ ἰοδοα αὐγοαά, Αοἰβ ΧΙ, 49, διε- 
φέρετο ὁ λόγος τοῦ Κυρίον. ϑϑαϊὰ οὗ ἃ 
δι, ἐο δὲ δογηθ ἰο απᾶά 770, ἴο ὉΘ ἀτίνθη 
“1 δηὰ ἄονπι, Αοἰβ χχυΐϊ. 27, ὃ. ἐν τῷ 
᾿Αδρίᾳ. 80 [ἱυος. Ηξεττα. 28, ἀλλ᾽ ἀνάγκη 
ἐν τῷ πελάγῳ διαφέρεσθαι. 42) ἰπίγδη8. 
(ον τοῆεχ. ψἢ ἑαυτὸν ἀρ ο ὅδαν 
οπδϑοῖ αρατγί, δερωγαΐα οποϑοίγ ἔτοτα ΘΠ 6 ΓΒ. 
ΜΓ 7. ἜΡΕΣ ἰἔο αἰέν, ϑορι. δηὰ Οἶδββ. 
ΙΝ. Τ΄. 10 ἴθ υβοὰ ἴῃ (ἤγθο σγαγϑ; 1) ἴῃ 
Ἴδο ρῆγαθθ τὰ διαφέροντα, “" τῃϊηρβ {Παΐ 
81:6 ἀϊβεγθης, Εοιῃ. 11. 18. Ῥ.Σ]. 1. 10, δηὰ 
ΟΙἸαββ. 2) ἱπιροτβ. διαφέρει, ἐξ ἀἰετ' 

88 
ἱϊ. θ, οὐδέν μοι διαφέρει. . 
1, 25, ἐμοὶ οὐδὲν ὃ. ἀπὰ αἴ8ο0 ἴῃ ἰαΐ, (886. 
8) [01]. Ὁ φοι. ἕο αἰὲν ὕγοπι, ἱ. 6. ἴο Ὁ6 
οὐδοῦ (μ8ῃ : υβ08}}γ, δῃὰ δἰναγβ ἰπ Ν. Τ. 
παρ] γίηρ ἃ ἀἰδγθησο οὗ ΡΟΤΌΤΗΝ ἐο ὧδ 

ῬΟΥΊΟΥ, δὲ ,. Μαῖι. νἱ. 26. χ. ἰ, Τα, 

ΓΓΔΏΒ. 

Μαῖί. ΧΧΥΣ. 

ῬΒΟΡ. ἴμ. χὶϊ 
2 Ὅον. ἱν. 16, ὁ 
ον. υἱ]], 9. “χί. 
ΜΕΤΑΡΗ. ἕο αρίογίογαΐο, υἱδαίε, ϑροῖϊ. 1 
88 βαϊὰ οὗἩἉ (δίηρΒ, ὃ. τὰ πράγματα, Ὁ 
8001} (86 Ὀυδίῃοδ88. 2) οὗ ρϑγβοῃβ, ἕο 
οογτωρέ, βεάυοο, Βον. χὶ. 18, τοὺς δια- 
φθείροντας τὴν γῆν, 

δά. [τὴ0 οανιἢ.᾽ Ἠάϊαπ. ἱ. 6, 2. 

νοῦν. 

γοηΐξ, ον. ΧΧι. Α 
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λεαι, Υ. Η 

81 
χὶ!. 7, οἱ 8]. Ρί. ὅο8. δῃηὰ Ο]δββ. 
Διαφεύγω, ἴ. ξω, ἰο εε ἐξγοιρῆ, ἐ5- 

οαρθ ὃν Πίρδέ, αΌ80}. Αοἱβ χχυΐ, 42. ϑορί, 
δηὰ ἀκα ᾿ μὰ 

1) Ῥτορ. οὗ 8 τπίηρ, ὃ. τὸν λόγον, 
ἴδ, ΜΚ. ἱ. 45 

ΡΘΙΒΟῚ, ἕρ αὗτοαά Ἰιῖδ ἴδιο; ϑργεαά 
ταὶ ἰ8 βιυ! οἽ]} ΔΡΡ] 1 8016 ἰο 186 18] 
Βοΐηρ δρρ θὰ ἴο τὰ ρούβοη, Μϑαῖί. ἰχ. ὃ 
διεφήμισαν αὑτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ. 

ἵν οοΥ̓ΤΩΡ α 
ὐρμῤοι »εγίοἦ. 1. 
ἱ, 88, οὐδὲ σὴς διαφθείρει. 

ἔξω ἄνθρ. διαφθείρεται. 
18. ϑορί. διὰ ββεκοοιν 

1. 6. “18 πιϑῃ οἵ 
τάς Ξως ἐδαρεῖς τι 

80 ἴα. νἱ. ὅ, διεφθαρμένοι τὸν 
Οορ. ἴβοογ. Ῥϑηθᾷ. 6. 4], διε: 

φθαρμένος τὴν φύσιν : δῃὰ 5ο Χοη. οἴει 
868 1Π6 τογὰ οὗὨ ροσνοσίίηρ [86 ταϊηὰ, οὗ 

ὉΟΙΤΉΒΠΗΝ δὲ τοογαΐβ, οὐ Ὀοίη, δηὰ ἰδδὶ 
ΒοΙὮ ὉΥ ἴα]θθ ἀοοιτίπθ δῃὰ οὐΐὶ Ὄχϑῃρίο: 
βοπηθίϊπη68 ὙἹ (ἢ δα] αποῖθ, 88 γνώμαις; 
ἴπ [π6 ραϑβᾶσὸ οὔ 1 Τῖμι. 10 18 ἱπαρ]οὰ, πος 
ΟὨΪΥ (πδΐ (δ τοὐἰπὰ ἰδ ροτνεγίϑα, δαὶ 180 
ΘΟηΒΟΙΘΏ06 δογγζυρίοά. 
Διαφθορὰ, ἂς, ἡ, (διαφθείρω,) 

ἀπέλτες δῃὰ ἀλοδι ἀκανερδοαι 
Ν. Τ΄. οοττυρθοη ἴῃ 8. ῬὮΥΒ. Β6Ώ86, ̓  τΆ 
ἀοίζοη, ἱ. 6. οὗἔὨἨἉ βοΒἢ ἱπ ἴῃ6 σταγο, Δοίδ 1. 
21. 81]. χϊ. 88, “ Τη χὐϊὶ. 84, μηκέτι 
ὑποστρέφειν εἰς διαφθορὰν, ἴ[ι6Γ9 ἷΒ 8 
ἢ. τιοᾶο οὗἉ Ἔχργοβείοιι, (116 ἃ β᾽ πη] ὁΠ6, 
7οῦ χχχίϊ. 28, ἐλθεῖν εἰς διαφθορὰν.) 
τθθηΐηρ' "Ὸ ἨΊΟΥῈ ἴο αἴο. 
Διάφορος, ου, ὃ, ἡ. δὰ]. (δια ἐρω) 

οηοῦ. αἰδεγοπί. ἴπ Ν. Ἰ ῳ ἰρυρκὸ 
οαγίουϑ, ἔλοτῃ. χὶϊ. 6. Ηδεν. ἰχ. 10. ϑερί. 
δὰ Ο}λ88. 2) δουραγ. ( ἴῃ διαφέρω, 
866 ἰη ν. Π.) . ἄς, ἨΘὉ. ἱ. 4. τῇ, δ. 
Διαφυλάσσω, ἴ. ἕξω, 111. ἐὸ σιαὶ 

ἑξγοιυρῆ, ἱ. 6. ἀτοϊάδὲ ἀδῆρον, ργοίδθοί, ων. Ἱ. 
10, ὃ. σε. ϑερί. ἀπὰ ΟἾ]488. 
Διαχειρίζω, ἔ, ίσω, ἰο λαῦθ Ρᾶ 

ἑξγοισῆ, οἸδ᾽8 ἠαπάβ, ἰο λαπάΐε, ΟΥ μα πα 
ἐογ. ἴπ πιϊά. διαχειρίζομαι ἴῃ ἃ ἀῖοιν 
8686, ἐο ξλογοιρλίν πιαπαρο, 
πι688, Ηρῃοο ἴῃ Ν. Τὶ οὐ Αοῖδ ν. 80, δηὰ 
χχυὶϊ. 2], δπὰ (86 Ἰδαίου πυτίνογβ, {{κὸ οὐ 
νοῦ ἐο ἀοϑραξοῖ,, ἰὰ 1.0 δθῆ80 μια αὐ 3 

τΑρῖΚΟ8 ἃ ἀἰ βοτοποθ, ὙΠ ἀαΐ. οἵ μοῖβ. ΘΑ}. τοί, ἀεὶ 3 α 
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ὅς. Μεαίι. χυΐ. 12. Φοδη νυἱϊ. 16, 8ᾳά. Αοίϑ 
χυὶ!. 19. Βομι. νἱ. 17. Ηοδ. νἱ. 2, οἱ α]. 

Δίδραχμον. ου, τὸ, (δὶς, δρατί, δηά 
δραχμὴ.) Χο ἀοιδία ἀγαοΐηπα, δῷ Αἰο 
ΒΕ Γ Οἷα ϑαυδὶ ἴο ἔσο ἀγδοθτηδα ΑἸς; 
υϑοὰ 'π Μαῖίῖ. χυῇ!. 24, οἵὗἩ 1[ῃὴ6 γραῦν υἷ- 
Ὀαΐϊθ ἴο [86 ἰθῖρ]ο ραϊὰ ὈΥ ΘΥΘΙῪ {60}, 
Εχοά. χχχ. 18, 54. 

Δίδωμι, ἴ. δώσω, φῬτῖπι. ἐο αἀἰυϊάδ διὰ 
αἰδίγέδιιξο, ἀυιὰ ὉΥ ἱπρ}. ἐο πιαΐκδ ΟΌΘΥ' ΔΏΥ͂ 
Πρ ἴο ΔΗΥ͂ ῬΘΙΒΟῚ, ἀδηοίϊηρ νοΙ ΏΔΓῪ 
δοίΐοῃι; δα ἱπ 80 1{ βἰσῃ, 1, ΘΈΝΕΒ. 
ἕο σίυθ, 1. 6. Ὀδδίον ὑροῃ. 1. ΟΥ, 
Μαῖι. ἵν. 9, ταῦτα πάντα σοι δώσω. 
ΧΙ. 12, χχν. 8. ΜΚ. 1). 26, οἱ ἃ]. βββρο. 
- 11. βαϊὰ οὗ βδουϊῆσθ, Ποιηδθ, ὅζο. 209 
ον, ργεϑοηΐ, ἴχα. ᾿ὶ. 24, ον. ἱν. 9, δπᾶ 
ΟἸ488. 8) βαϊὰ οὗ βάμμα 0 ἀ068 ΔΩῪ 
ΐπρ ἴο Οὐ ΤῸΓ δποίδποσ, ἔτοτα ποτα ἢ 
ΓΘΟΘΙΥ͂ΘΒ ΒΥ (δίηρ ; (6 βουχοο, Δ ΠΟΥ, ΟΥ 
ο8.86 οὗὨ ἃ ἔα γοῦΣ : ἐὸ σῖυο, σταπὲ, ἅς. 1) 
βθποτ. Μαϊὶ, χχὶ. 28, τίς σοι ἔδωκε τὴν 
ἐξουσίαν ταύτην: ΦοΒη ἰἷν. 12. 1 ΟοΣ. 
ψΊ]. 25. 2 Ὅογ. υἱϊ. 10, οἱ 84]. δπὰ Ο]αβ8.. 
Ηδῃςθ (Π6 ρῆγαβο διδόναι τόπον, ο σίυά 
06, Ἶ. Θ, “ἸΛΔΚΚΘ ΜΑΥ, γἱοὶα,᾽ [.ὰ. χίν. 9. 
οὩλ. χὶϊ. 19, ἘΡρΆὮ. ἱν. τ. 2 ΤΉΏΕβ8. 11]. 9, 

δηὰ ΟἾδββ, βο ὙΠῸ δὴ δοὺ. ψΠοσο {86 
Ἰάθα ΤΩΔΥ οὔἵθῃ Ὁ6 δχργοββθὰ Ὁγ {Π6 νοῦ 
οορπαῖθ ὙΠῈ [ῃ6 που, 6. {- διδόναι 
αἶνον, ἐο ργαΐθο, 1... ΧΥἹ. 48, ῬΑΙΘΡΙ. 48. 
διδ. ἀπόκρισιν, ἰο απϑιυογ, Φοἢη 1. 22, 
διδ. δόξαν Θεῷ, ἰο σίογίζ, 1κὰ. χνὶϊ. 18. 
Φοδη 1χ. 24. Αοίβ ΧΙ. 28. διὸ. ἐγκοπὴν, 
1 σον. ἰχ. 12, ὃ. ἐντολὴν, Φοδη χί. δ7. ὃ. 
προσκοπὴν, 2 Οὐογ. τἱ. 8. ὃ. ῥάπισμα, 
Φοδη χυΐἱ. 22. ὃ. χάραγμα, ἕλον. χὶϊ!. 16, 

 πιαδίογ, σομοῖ, Βοῖα. ἢ, 20. 60. 2) βαϊὰ οὗ Οαοὰ οΥ οὗ ΟἸ γβὶ, δβ ἰὴ δυΐδοσ 
"1; οἵη “ϑυίβῃ ἀοοίοτο, Μαῖι. ἰχ. 11, οΓ ϑοῦχοο οὗἩ ψῇδί οἵ" [ι88, τοσοἶνο8, ὅζο, ἔο 
χ. 4, οἱ αἱ. οἵ ζοϑθυθ ΟἸτῖδε, ΝΙαϊε, νὴ! } σίθθ, φταπέ, δίς, Μαῖϊ, νἱ. 11. ἴχ, 8, χῆ, 
ϑ. εῃὰ οὔ;.- οὗ 8... Ῥαυ], 1 ΤΊμι. ᾿. 7; οἵ] 39, οἵ αἱ. ββρθ. 80 δοῦναι χάριν, ἰο 00Π:- 
οὔδες Ομ βίδα τθϑοματβ, 1 Ὅν. χίὶ, 28, |.Χ. 9Γαοθ οὐ γαυοων, 78. ἵν. ὃ, ἔοαι, χί, 
εἰ, 8, οἵ 841. Τεοά ἴῃ σνϑτίουβ ΠΟὨΒΙΣΙΟΙΟΠ8Β : 

ν]Ζ. [01]. ὉῚ γαπ. οὗἉ ρατί. δηά ὈγῪ ἔκ τινος 
ἴπ [Π6 ΒΆΠ16 Β6η86 ; ΒΟΙηΘΙἶΤη68 ὈΥ εἰς : οἷ, 
ὙΠ [Π6 ἀαί, δηὰ δὴ ἰπῆη. 88 πϑαΐ. βυιρβέ, 
Ἰηβίθδα οὗἨ δὴ δοοιϑ. : [πουρῇ Ββοσαθετηθθ 
[86 ἱπῆπ, ἰ8 ἐπιρίθα, 88 Μαιῖ, χὶχ. 1], οἷς 
δέδοται 86. χωρεῖν : σἧϊῃ ἵνα ἱπείεδά οὗἉ | 
[86 ἱπῆπ. ΜΙ. χ. 87. 8.0 στ δὴ δος. δῃὰ 
ἰπῆη, ἐο ρμεγηιῖξ, 87,8 γ᾽, σγαπί, Αοἰϑ 'ὶ. 27. 
ΧΙ. 85, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν 
διαφθοράν. χ. 40. χίν. 8, ἀπὰ (]Δ88β. ΑΒ 
βαϊὰ οὗὨ 601] ΟΥ Ρυπίβισγηθηΐ, ἐὸ ἑη σοί, 2 
ΤΏσρε. ἱ, 8, ἐκδίκησιν. ον. χυ] , 7, 
βασανισμόν. 2 Οον. χί!. 7, σκόλοψ : 
τοθῖΔρα. οὗἉ ἐλέησθο, ΠΙΟἢ ἀτὸ [ἢ 6 ὁ Ὸ8Θ ΟΣ 
ΟΟΟΘΒΙΟΏ ΟΥ̓ ΒΗΥ {μϊηρ, ἐο ἐπιραγί, οατιϑε, 
Αοίϑ 11], 16, ἡ πίστις ἔδωκεν αὐτῷ τὴν 
ὁλοκληρίαν. ΑἸὰ 50 ἰπ (Ἰ]488.---11. ΒΡΕΟ. 
ἴο σίρε τῷ, αοἰδυϑν οὐδόν, ἷ, 6. Ῥὰϊ ἰπίο 
ἴΠ0 μδηάθ οὗ ΔηΥ οὔθ, ]) σϑῆοσ. Μαίϊζ, 
χῖχ, 7. ἴα. υἱῖ, 1δ, οἱ ἃ]. βῶρθ. 2) ἴῃ {89 
Β80286 0 οοπιηιΐξ, ΟΥὙὨ ἐπέγεϑί, ἸδΙΉΟΪγΥ, ἴο 180 

Διαχλευάζω, ἔ. ἄσω, (διὰ ἱπίθῃΒβ. 
[ χλῦ ἰο ξογίψ βου" αἱ, ἀογίαξ, δΔὉ50]. 
Αὐίβ ἢ. 18: ἰὴ ἰαῖον οὐ. ἔοσ ἰοχί. σϑα. 
χλευάζω. 
Διαχωρίζω, ἔ. ίσω, (διὰ ἰπίθηδβ. ἀηὰ 
ωρ.) ἰο ωὐοῖϊῳ γαΐδ᾽ ΔῺΥ φπῸ ΟΥ̓ 
ἸμΑῚ βορί. δηὰ με, Ιῃ Ν. Τ. πὰ. 
διαχωρίζομαι, 'πὸ : λει πᾶς μόν τὶς ἕο 
ϑέραγαΐε ομοϑοί τὸ ὙΌΤ, γί 7γ7ῸΏι, 
μι, ἰχ. 88. ΞΑ εὐ ΟἸ488. 
Διδακτικὸς, ἡ, ὁν, Δα]. αρί, οὐ πὲ ἴο 

1 Τίμα. 11. 2. 2 Ἰπε. ἢ. δ᾿ - 

Διδακτὸς, ἡ, ὃν, δα]. (διδάσκω, )έαισῆξ, 
[}}}, ὉΥῚ χεη. οὐὗὁἨἁ {μ6 αρϑθηΐ, δῃὰ υὑβοὰ ἰῃ 
Ν Τ. 1 οΥΓἹ ρογβοηβ, ἑαωσλέ, ἐποέγωοίοα, 
δομη νἱ, 45, πάντες διδακτοὶ Θεοῦ : ἃ 

ἰοπηθὰ οχ μπαὶ δ 18. 1ἴν. 18, 
ἐπῦθ, 88 8ἃη δα]. ἰραγπθὰ οὐ εἰιϊὶ, 1 

δος, ἵν. 7, οὗτοι διδακτοὶ πολέμον. 
-ἰ]. οὗ τίηχϑ, ἐαωσῆξ, οοπιπιμηϊραΐοαί ὉΥ 
πρτηοίίοη, 1 ΟοΥ. 1). 18, ἐν διδακτοῖς 
ἀ ἰκαδς σοφίας λόγοις. Ῥὶπά. ΟἸγταρ. 
ἰχ, 1δ8. πολλοὶ δὲ διδακταῖς ἀνθρώπων 
ἀρεταῖς κλέος ὥρουσαν, “ Υἱτίῃθ8 ἰδυρῃι 
ὃγ πιδη," 
 Διδασκαλ ἔα, ας, ἡ, (διδάσκω,) ἐδαοῖ.- 
30, ληγυσίίοπ, βαϊὰ 1) οὗ [Π6 αγί οΥ πιαη- 
ἈΕῚ οΥ ἰραοΐδησ, Βοτα. χὶὶ, 7. 1 ΤΊπι. ἱν. 
Ἰὰ 18, ν. 17. ΤΙ. ἢ. 7, διὰ ΟἿαββ. 2) οὗ 
ἴδ ὑμογηιαξίοπ οοηνογοὰ ὉΥ ἰοδοβίηρ, [6 
Ἰρίγκοίΐοη ἴὶ ςοπίδίη5, Βοτα. χυ. 4. 2 Τίτα. 
ἱἴ. 16, Οοωρ. 1 Οοτ. χ. 1]. 8) οὗ 189 
Ἂ: (δυσὶ, ἐ, ἀοοίγίηο, Ἀαῖι. χν. 
9, Ἀχ, νἱ, 7. Ἐρῆ. ἵν. 14. ΟἹ]. ἢ. 22. 
ἸΠα, 1, 10. ἐν. 1, 6. νἱ, 1, 8. 2 Τίμι. 
8.10. ἱν.8, Τίι.1. 9. 1..1,10. βθρί, ἃ ΟἹ] 488. 
Διδάσκαλος, ον, ὁ, (διδάσκω,) α 

Διδάσκω, ἔ, ἕω, 1. ΘΕΝΈΒ. ο ἱραοῆ, 
" βέμοΓ. δῃὰ 8080]. Νίαι(. ἵν. 23, ἴχ, 85. 

ἷ, 2], οἵ ἃ]. βξϑρθ. Οοπβίγ. στ 8οα. 
οἵ γατβοη οὐ πη, οὐ δοίι, Μαίϊ. αν. 9. 
δολη χίν, 26. 1 ἥδ, ἦν. 1]. οἱ 4]. 1η- 
διομὶ οὗ δος. οὗ 1ῃϊηρ, ἰμΆπ. 88 Μαῖϊιί. χχυ. 
"κα, χὶ, ], ̓  8]. ; οὗ ὅτι, " τὴ ὙἹΣ, 
" δορί, δηὰ Ο(]458.: ΟΥὁἩἨ περὶ, «ὶϊΐ Ὡ. 

οὗ (λίην, 1 ΤοΒα ἰϊ. 27.---ΠΠ. ΠΌΡΕ, τ τῆς 
πο ἰ0 οομηϑεί, αὐπιοηΐβῆ, ὅζο. Μαῖί, 
ἸΧΎ], ἰδ, Φοθη ἴχ. 84, Αοίβ χχί. 2], 
ον. νἱῇ. 11. Κον. ἢ. 20, διὰ Ο] 888. 

Διδαχὴ͵ ῆς, ἡ, (ἔτοτι [π6 ροτῆ. ταϊά. οὗ 
διδάσκω.) ὕχορ, ἐπιοίγμοξέοη, ἀπὰ δαυΐν, ἴο 
ἀδασκαλία : βυῦ παρά ἕα Ν. Τ. 10 οἴ {πὸ 
απ οὗ ὑδρο βίην, ΜΠς. ἦν. 2, χὶ!. 88..1 Οον. 
τ, θ, 286, ΤΊς, 1, 9, 2) οὗἩ 16 πιαμηθν ΟΥ 
τὸ οὗ ΔὴΥ ομδβ ἰθδοῃίηρ, Μαίι. υἱῖ. 
ν. ἀχῇ, 88, ΜΚ, 1. 22, 27. 1κι. ἵν. 82. 
) οἱ ἔλο τΐηρ ταῦρηι, ργεοερί, ἀοοίτίπο, 
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ομδΙο ΟὗἨ ΔΠΥ Ο0Π6, 84 5βαϊὰ δοίἢ οὗἨ ἐλέησε, 
Μαῖίῖ, χνυὶ. 19. χχν, 156. ΜΚ. χὶὶ. 9. ἴω. 
ΧΙ. 48, 4]. βϑρί. ἀπά 6 ]888. ; δῃὰ 2967 8018 
ἀε]νογεὰ ονὸσ ἴο Ομ Β σῃδιγο, [ὉΓ Ἰῃδίγυο- 
ἴοη, ὅς. Φοῖπ χ. 29. χνυϊΐ. 6, 9, 22, 
Ηὸδ. ἱ:. 18. 8) ἴο ρῖνο, ἱ. 6. ἀοἰἐθεν οπ6- 
δεῖ, ἀδυοίδ ομοϑοῖ, ἴῸ ΔΏΥ οπα, 2 ΟὐΥ. ΥἹ}}. 
δ: ΟΥ ἴῸΣ ΔῺΥ ΟΠ6, ὑπὲρ οΥ περί τινος, ἴῃ 
[1:0 56η86 ἔο ἐμοομηΐ ΠῚ ΟΥ̓ 85 ἃ 
τδθδοιῃ (ἀντίλυτρον) ἴοτγ, 614]. 1. 4. 1 Τίτα. 
ἰϊ. 6, Τίς, ἢ. 14; 866 [,ὰ. χχ. 19, ΖΦ. δη νἱἹ. 
δ]. Κ'᾽ο «150 δοῦναι τὴν τὴν ἣν αὐτοῦ 
λυτρὸν ἀντὶ, Μαῖϊ. χχ. 28. ΜΙκ. χ. 46. 
408. ἀπά Ο]489. 8) ἐο σίυο γογίδ, ἐο τόμον, 
ψιίοϊα,, βαϊά ὈοῚΒ οὗὨ ροτβομδ, ἐν. χχ. 18, ἔδω- 
κεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, 
δηᾷ (δίηρβ, [.ι. νἱ. 88 : ἀπὰ 4]50 ΤΡΙΡΙ: οὗ 
ΤΟ ΟΣ Πρ 8 ἀσοοιηέ ἴο ΔΏΥ ὁπ6, ΟΠ. 
χὶν. 12, δῃὰ Ο]888. : 8180 Ὁ οὗ ναὶ 8 
ἴνΘἢ 88 ἃ ΤΟΟΟΙΏΡΘΏΒΟ ΤῸΓ ἸΔθΟΌΓ, ἴο »αψ, 

τ. χχ. 4, 14, ΜΙ. χῖν. 11. Βον. χὶ. Ἴ 
οἱ δ]. δηὰ Ο]488.: 1κουσῖβο βαϊὰ οὗ [86 δαί, 
88 γἱοϊαϊπο ἴ(8 ἴγυϊίθ, Μαῖι, χὶὶ!. 8. ΜΚ. ἱν. 
7, ὃ. β'ορί. δὲ 61.558. 4) Ὁγ Ηοθγαΐβῃ, υδοὰ 
ἔον τίθημι; ἰο μέ οΥ ρίαοο, ἀπὰ {πᾶὶ ὈΟΙᾺ ᾿ 
ῬΓΟΡ. ο ρεέ α πὰρ ἢ ὩΡΟΉ ΔΏΥ τπΐηρ, ἴωυ. 
θῆδὰ 28. Ἔδν, υἱῖϊ, : ἐβξ τ ΟΡΝ ἴα [89 
ΒΘΏΒΘ ἕο ψ, ἴῃ (0 [Δηΐδτη, δοῦναι 
ἐργασίαν, ἄατε ἴο :ι86 068 Ο)7ογίβ 
ἴο οἴἴθοϊ δὴν (Ὠΐηρ, [.ὰ. ΧΙΙ. δ8 ; αἷδο οὗ 
ΣηΐΤΆ6]68, ἐο οαλιῤίί, Μαῖϊ. χχῖν. 24. Αὐτοί 
11, 19. δὰ βϑορί. ἘἿΠ4Π]γ, τ] ἃ ἀου Ὁ ]0 
80ς. οὗ ΡοΙδοι δηὰ (μίηρ, 88 οἵοσ, ἔο ᾳ»- 

ἐπέ, οὐομϑέδιίο, ἘΡἘ. ἱ, 22, αὐτὸν ἔδωκε 
κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα, εὐὰ Κ'ορί. ; ΟΥ, 88 
βδὶα οἵ ἃ ἰανγ, ΟΥ οτάϊμδῃηοσο, ἰο ογααΐῃ, δ οἢ πη 
υἱἱ. 19 ἃ 22. 64]. 111. 2]. ὃ. διαθήκην 
“περιτομῆς, Αοἱδ Υἱΐ, 8, δηὰ Ξορί. 

Διεγείρω, ἴ. ἐρῶ, ἰο γὸοιϑ6 Ὁ 
ΤῸΡ. οὗἨ ατοαϊοπῖπο ς : 
᾽: αἴί, εἶν ἀπ ς ν" ἥν 
ο8. δὰ ΟΪ4888. [. οὗ ΓΊηρΒ, 6. στ. [6 

868, ἕο ασίξαξε, τοῖα νἱ. 18: ΟΣ, 88 βαϊὰ οὗἁ 
180 τηϊη, ἐο 98:7 τῷ, ἱμοίίε, 2 Ῥοῖ. 1. 18. 
1],}. 2 Μδοο. νἱῖ. 2]. χν. 10. 

ἐο ἐλογοισλϊῳ γεουοῖίυθ 
[ΠῚ . ἴο οαγε εν, Αοἰδ χ. 19. 
ἰηῃ σϑο. Εκὰ, ἕον ἐνθυμ. 

Διέξοδος, ου, ἡ, α ὕγεε Ῥαβεαρε ἑδγοισῆ 
ΔΩ ΡΪαρθ, α ραθ, ἴῃ Ν. Τι α ἑ ἦ- 
28 ΈΟΥΘ ΒΟΥΘΙΆΙ βίγϑοίβ τηϑοϑί, πὰ τδῃ 
ῬΟΙΒΟῚΒ Βάγ ἴο ρ888 [ῃτουμὶ. Μαίί, χχὶ!. 9, 

Διερμηνευτὴ ς, οὗ, ὁ, (διερμηνεύω.) 
αν ἑπίογργοίον, 1 (οσ. χὶν. 258. 
Διερμηνεύω, ἴ, εὐσω, ἴο ιν ἐπονΡτοῖ, 

οἵ ΔΏΥ ἰἠίηρ, ἴτδηβ. [.υ. χχίν, 27. 
αὖθο]. ἰχ. 86. 1 Οογ, χίὶϊ. 80. χὶν. ὅ, 18, 
27, διὰ Ο]688. 
Διέρχομαι, ἴ. ἐλεύσομαι, ᾳοῦοτ. ἕο 

ΘΟη6 ΟΥ σοὸ ἰδγουσῆ, ἰ0 »α88 ἰδγουσὴ ΟΥ̓ 
αἴοησ, ἰο ἰγαύεγϑα. ἴπ Ν. Τ. ἴδ 5 υδεὰ 1. 
ΡΒΟΡ. [0]]. εἰμ θγ ὈΥ διὰ ναι ρθη. οὗ Ρ͵δοα, 
Μαῖΐι. χὶϊὶ. 48. Τμι. χὶ. 24, δ. δι᾿ ἀνύδρων 

δ 
κήροκε ἔγσοπι 86 βρ, 

4 9Φ υ. ψ]]}. 24, 

, Διενθυμέομαι, 
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τόπων, πῃὰ ἷν. 80. χνὶϊ. 1]. Φοδη ἷν. 4, Μ|ς. 
ἦν. 85. [λι. νὴ }}. 22, ἐο Ῥαβ88 ΟΌΘΤ' ἃ βεδ, οἱ «ἱ.: 
ΟΥ ὉΥ 8δὲ6. οὗ ρΪδοθ, 88 1μι. χίχ. 1, ὃ. τὴν 
Ἱεριχώ. Αοἰδ χίϊ. 10, εἱ 4]. Ηθδ. ἱν. 14, 

24, ] ὃ. τοὺς οὐρανοὺς, " Ὧ8Δ8 ραβ86ἃ ΤῃΣοΌρΒουϊ 
[411] 186 Βοδύ θη, 80 88 ἴ0 σθδοῦ [ἢ6 ζῃΣΌΙΘ 
οὗ ἀαοἀ.᾽ 8.0 4180 ϑίορι. απὰ (1288. Αὔὖ80]. 
δαῖ ὙΠῸ δῃ 806. ὑπάργϑίὶ. 88 γῆν, χώραν, 
οὐ 186 Ιἶϊκο, Αοίβ νυ]. 4, 40, διερχόμενος 
εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας. χ, 88, 
ΧΥΪΣ. 23. χχ. 25. οι. 1]. νἱ. 892, διερ- 
Χόμενος μεγὰ ἄστυ. ἘΠ]}. ὉΥ γεπ. οἵ 
Ρίδοθ, ἐο γομσῆ [6 ΘΟΌΠΙΓΥ 45 7» αϑ, 
Αοῖἴβ χὶ. 19, 22; δηἃ ἤθῃδθ Β'ΏΡΙΥ ἕο 3αξ: 
ἑλγοισὴ ἃ ΡΪδοθ α8 Χὰ αβ, ἴω. 11, 18, 
Δοἰϑ ἰχ. 88.---1]1. ΕἰθΘ. 1) οὗἉ »εγβοῆϑ, εἰς 
πάντας ἀνθρώπους ὁ ϑάνατος διῆλθε, 
Βοια, ν. 12, 2) οὗ ἐλέπρθ, 88. ἃ βιποχὰ, ἴο 
ΡΔ88 [Ὠχουρῇ, }ι67Ὸ6, [.Ὁ. 1ϊ. 85: ΟΥ Ηρ. 88 
βαϊὰ οὗδ υὐθρυ δα ολμ ἀ φι ἐλγοωσὴ ἃ οουη- 
{γ, ἐο ϑργϑαά . [μὰ ν. 1δ, διήρχετο 
ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ. 8ὃο ΤὨυς. νἱ, 46. 
Χεη. Αη. 1. 4, 7, διῆλθεν ὁ λόγος. 

Διερωτάω, ἔ. ήσω, Ἰ11ῖ., ἐο ἐπριῖτε 
ἢ. 80 85 τὸ Βπὰ οαΐ ΒΩΥ ὈΪδοθ, ΡῬδγϑοῦ, 

ΟΥ 1ηρ, οἰ χ. 17, ὃ. τὴν οἰκίαν. 

Διετὴς; ἔος, ὁ, ἡ, δὰ]. (δὲς, ὈΐΒ, δηὰ 
ἔτος.) ἔυσο ψόαγϑ οἷα, Μαῖϊ. ᾿.. 16, ἀπὸ 
διετοῦς, 501]. παιδὸς, καὶ κατωτέρω. 
Διετία, ας, ἡ, (διετὴς,) α »ονιοὰ οὗ 

ἔισο ψθαγϑ8, Αοἰδ Χχίν, 27. χχυἹ. 80. 

Διηγέομαι, ἴ. ἥσομαι, ἀθῃ. πκϊά. (διὰ 
ἂς ἡγ.} Ρτορ. ἐο ἰδαά οτ οοπα οί : 
Ηδθῆοθ ἢρ. ἐο φοὸ ἑλγοισὴ πὶϊῃ ΔΏΥ παῖτα- 
ὕοη, ἕο γδοομπέ οὐ γοΐαΐδ ΔῈ ᾿Ὠΐηρ 1]: 
ἃ ΤΘΥΤΩ ΡΡτΟΡτΙὶς ἴο ἰδίογϊοϑὶ παστδϊίουβ; 
6. 21. Τυς. Υἱ, δά. ἴγδηβ. δῃᾷ [0]]. ὉΥ 8ος. 
οὗ ἰπίηρσ, δηὰ ἀαϊ. οὗὨ ροτβ. στ ἢ ΟἴἾΟΓ δὲ- 
ἰμποῖα, 88 πῶς, ὅσον, περὶ, ΜΙ, ν. 16. ἰχ. 

,. ἕνα μηδενὶ διηγήσωνται ἃ εἶδον. ἴλι. 
νἹ, 89, ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. 
ϑοιηθίϊπλθβ δ μ88 1Π 6 Β6η86 οὗ ἰαϑίν 
πανγαζίοη, 88 ἴλι. ΥἹ}]. 89. (5866 Ῥα. χὶ νυ. 
18.) δῃὰ ἰχ. 10. Αοἰβ υἱϊ, 88. ἰχ. 27. χὶϊ. 
17. Ἠδθ. χὶ. 82, 
Διήγησις, εως, ἡ, (διηγέομαι.) α πατ- 

γαξῖοδ οΥ ἠϊδίογψ, μὰ. 1.1. ἔορι. ὅς ΟἸδδβ. 

κὴς ῬΙῸΡ. οα 
ἴῃ ἰοηρίῃ, 88 βαϊὰ οἵ ϑρ80θ, 
134.} δαϊ βοτηοίπηοα ῳγοΐγασίοα, 85 βαϊὰ 
οὗ 26, δηὰ (παὶ ουθὴ ἰο [0 υἱτηοιὶ 
Ἰϑησίῃ. 5'ο ἴχυς, ον. Ηἰδι. ἰ. 19, νυκτὶ 
διηνεκεῖ πᾶσα κατείχετο. [π Ν. 7. 
υδοὰ ΟὨΪΥ οὗ {ἰπ|6, ἱπ (ἢ δάνθυθ. ρθγαθο 
εἰς τὸ διηνεκὲς, ἴον δὰν, οοπέϊπμαϊίη, ρετ- 
φείωα Ἠδθν. χ. 1. ὃν δυεν, διὰ χ. 12, 
4, ϑερῖ. δῃὰ Ἰαίοσ (1688. 
Διθάλασσος, ου, ὁ, ἡ, δ]. (δὲς, δὲδ, 

δηὰ ϑάλασσα,) δἰἐμαξοα ὀδέιοοθη ἔϊοο ϑϑαᾶ,. 
88 ὀϊηιαγίϑ, [86 ὕθσται δρρ]! θὰ ἴο ΟΠ ΩΙΒ, 
Ηον. Θά. ἱ.7, 2. 1ὰ Ν. Τ'. εαϊὰ οὗ δ δδοαΐ οὗ 
5δη-- ὈΔῊΪς, ταϊβοὰ ὈΥ ΕἾἣἠ Ο Ορροβί(θ ου τη (8,. 
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κοὐ ἀΐηδίο αἱ (πον οομδύσηοα, Αοἰβ Χχυΐ,. 
4|. 80 Πίο ΟἸσγβϑ. νυ. Ρ. 88, τραχέα καὶ 
ἀθέλαττα. 

Διϊκνέομαι, ἔ, ἕομαε, ῬΥῸΡ. ἴο 90 ΟΥ 
μας ἰλγοιρῆ, ᾿γαῦόγθο, δαὶ ἴῃ Ν. Ὧ' Ὁ 
ῥαοίσαίε, ᾿. 6. ρίοτοθ ἰδγουρὰ, ΗΘΌ. ἱν. 12, 
ὁ, ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύμα- 
τος, 1. 6. "“ἴπ6 ἱπταοβί ΓΘΟΘ68868 οὗ [Π 6 ὨθΑΥΙ.ἢ 
80 αἰοη αὰ ΟἸδθπουτη : εἰς βάθος αὐτῶν 
δεὶ διϊκνεῖσθαι ἣν δύναμιν. 

Διΐστημι, ῬΓΟΡ. ἕο γαΐδ οὐ ἀϊοΐάδ, 
Ῥε , ϑορέ. διὰ ΟἾδββ.; δυΐ 4]850 
υὑμδὰ ἴῃ ἃ τεσ ργοοδὶ Β6 86. ἔῦ δεραγαΐξ 0η6- 
τῶν βεραγαίεδα,, [01]. ὉῚ ἀπὸ, 1.ὰ. χχὶν. 
οἱ, Αοὶα χχυΐ!. 28, βραχὺ δὲ διαστήσαν- 
τις, ὃς, ἑαυτούς : α«ἷδο οὗ {ἢπ|60, ἐο 
ὡαῖν, εἴαρθε, 1.ἃ. χχὶϊ. ὅθ, διαστάσης 
ὡσεί ὥρας μιᾶς. 
Διϊσχυρίζομαι, ἴ. ίσομαι, θ᾽. τηϊά. 

Ὀ δὴν ζου σι ΒΙΥΟΠΘΙΥ δβδβογί, ἴμυ. 
Σχί, δ9, Αςὶβ ΧΙΪ, 1δ. 08. δῃά Ο]888. 

Δικαιοκρισία, ας, ἡ, (δίκαιος ὅς 
ὑμῶν ἐπα ον σέρλξ )ωάρπιεπέ, ἔοτα. ὃ. ὅ. 

688. Ἶ. ὅ. 

Δίκαιος, αία, ον, 8]. γίρλξ, γιδέ, Ἰὰϊ. 
εἴα ὙΒΙοἢ. ἰβ στ} 80] ἴο δίκη,᾽ 1.6. “δαὶ 
6 ἰϑὲ ἀοτσῃ 88 ἃ τυ ΐο οὗ δοϊϊοη.Ἶ 0 οὶ, αἱ 
ἰδ τη γα] βθηβο οὔ ἴμ6 ποτὰ, δοοοσά- 
Ἱῷ ἴ0 1ϊ5 σϑῆοταὶ δοοερίδοη ἴῃ ἴπο Ν, Τ' 
ἁ (μα. Ἧμι ΒουγΥΟΥ, 8 ἑοα παρα οη [ἢ 6 
ῬΏΔΙῪ νων Β6Ώ86, ΠΕΑΠΊΘΙΥ, Ἡγ Πα 18 ἤΖ, 
πρὶλ ἀπὰ μιϑέ. ΤΉ ἴξ 18 βαϊἃ οὗ ΠΌΤ ΕΤΕ, 
[ϑῶ, ΟΥ ππδδβυγοβ, ΟΟΠῚ 8.0 Ηεγοάοί. 
ἵ, 47, δίκαιοι ὀργυιαΐ : «80 οὗ ἃ οδατίοί 

δδὲ ΤΠ ουοηΐῳ, Ποὺ δνοσνίηρ ἴο ΟὴΘ 
δὲθ οὐ [6 οἴου ἴῃ 1ϊ8 οουτεο, Τμυ8 {Π6 
Ἠεῦν. ἰδῖτὰ Ῥγτεὲ ἴο ψ ΒΟ δίκαιος βΈΠ6Σ. 
ἀρ μον ἴῃ (π6 ϑιορί. τ 68}}8 ῬΤΌΡ. ὀφιαΐ, 
Ὁ 16 οἵἩ πεῖ 8 δῃὰ τωθαβΓΕΘ8, ΟΥ δΌθ5 
Ὁ ἷὐ οὗἨ ἃ Ὀαϊδποθ: ΟΥ ταῖθμου εἰγαίρἠξ, 
τάχ, 85 Ορρ. ἴο Ὑἱαὶ ἰ8 ατοοκοά. ΤΆ θποα, 
ἰΩ ἴδδ ΤΟΙ βεηβο, γέσἠξ, 88 ορροβϑὰ ἰὸ 
Ὅτ, Βυΐ (ἢ6 ἰεττὴ ἰ8 δἰπηλοϑὺ δἰ υγαΥθ 
υϑοὰ ἴῃ ἃ πιογαΐ βοιβδο, ἴ. οἵ οὔθ σψῇο 
ἐοεὶο συΐ ὁνοη- απ ἀοἀ ̓ιδεῖοθ, δοξϊηρ ΑἸ} 
ἰο4}}, ογ ἐπιραγίἑαὶ, 85 βαϊὰ οὗ πάρο, ὦ ΤΊπι. 
Ἷγ, ὃ. ὁ ὁ, κριτής. Ἐον. χνὶ. ὅ. μιδέ, οὗ ἃ 

πρρηΐ ΟΣ ἀθεϊδίοη, οδη ν. 80, κρίσις 
τς κὰν χἰ!. δ7. 2 ἀντ μος δ ΎΚετ, 

. Χίχ, 2, ἴ. δῇ .--11. ὁ 
εδπιοίον οΓ ἐπ ινι μργὶσἣξ, οἰγέμοιδ, 11. 
μι δὲ ἰξ ἐῃου]ὰ ὉΘ τ κεῖνο ζθῃο . σορά : 
πὲ ὁ δίκαιον ἰδ δἰ ΟΕ] ὁοη6 Ὑ00 ἄο68 

λέ" νἰὸ ὁ ἀγαθὸς ἰδ “06 
Νὴρ ἐρεε φορά, [πη ἢ 18 5686 [ἢ6 ἴΟΊΤΩ 18 
τὰ δι} οἵ ἐλέησε, δβ. 1 ὅόβη ἢ]. 12, ἔργα 
ὁ, Βοπι, τῇ, 12, ἐντολὴ ὃ. δηὰ Μαῖί. χχ. 
δ᾽ Οὐ], ἱν. 1. ἘρΒ. νυἱ. 1. ῬΆ1]. 1. 7. 
οὶ, ], 18, τὸ δίκαιον, " Ὑδὲ 18 τίσῃς δηὰ 
ΜᾺ ἰο Βὸ ἀοῦθ οὐ τοηἀογοὰ ;᾽ δηὰ οὗ ρε7- 
ἈΝ 6, τ. Μαίις, ν. 45. ἴλι. ν. 82, οἵ αἱ. 
ΗΝ . Βα 11 ἰ5 οβρϑο. υϑεὰ οὗ 
ὅρια ποιὸ ἐ Βμραγίδ τὸ τίρας πὰ Οοά, 

.- “-.- 
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γισλέρομβ, γίοιβ, ,. Μαΐι. χὶϊ, 48, 49 
τη θ᾽ {αν ἐδ ΜΙ τ 20, οἱ οἹ, ἤσκι. 
1. 17, δίκαιος ἐκ πίστεως, ϑηυΐν. ἴἰο δὲ- 
καιωθεὶς διὰ π. ὅϑρῖ. οἷν. ἘΕἼΠΑΙ]γ, ἰς ἰ8 
υϑεὰ γμαγ ὀχοοίοποε οἵ Οαοά, Φοδη χυῖ!. 25. 
Εοπι. ἰἰϊ. 26. 1 Φοδη 1. 29, οὐ Οὐγιϑί, 
᾿Αοίβ 1, 14, νἱ]. δ2. χχὶϊ. 14. 1 Φοἢῃ 1.1]. 
1. 7, ἀῃὰ ϑερῖ. 

Δικαιοσύνη, ἡς, ἡ, (δίκαιος,) ῬτῸΡ. 
ΕἼ ἀοΐπρ οΥ Ὀοίηρ ᾿δῇ ἴθ τρις δηά 1ι8ῖ,᾽ 
ΥἱΖ. 1. “186 ἀοϊηρ 4110 [0 ἢ], ἐγ, ϑὐανν 
οὐθη-βδηἀϑὰ 8066, 88 βα]ά οἵ α ἡμάσα, 
Αοίβ χνὶϊ. 81. Εδν. σχίχ. 11. Ηδῦ. χί. 88, 
εἰργάσαντο δικαιοσύνην. Ἐοτη. ἰχ. 28, ἀπά 
ϑερῖ.---11. οὗ ολαγαοίον., οὐ οοπαμοί, ἃΒ το- 
ζατ 8 ῬΘΥΒΟΉΒ, ἱ. 6. “πο Ὀοΐηρ δῖ 85 Ὑ6 
βῃου]ά ὃ6.᾽ γοοξἑμαο, τὶρ ἰδουβη 688, Υἱ ΓΙ. 
80 οὗ αοἰΐοηβ, Θηαΐν. ἰο τὸ δίκαιον, Μαίί. 
1, 1δὅ, πληρῶσαι πᾶσαν ὃ. : 8180 οὗ ἀϊ5- 
Ῥοβιοη, ὅς. 1) ἴῃ ἃ βῬορι}]ὺ βϑῆβθ, ΕἸΡΈ. 
ν. 9. 1] Τίηι. ΕΝ ὦ Ἴο, Ἷ,, 22, ΗΡΡ. 
ἷ, 9, δηὰ ϑιορί. ; 4180 ἱποϊυδίπρ τ86 ἰάδα οὗ 
Κίπάποβϑ, οὐ Ὀδηϊρηϊν, 2 Οὐχ. ἰχ. 9, 2 Ῥεῖ, 
ἷ,}, δῃά ἰῃ Ἰαίος οἀα, Μαῖϊὶ. νἱ. 1. ϑορῖ. 
2) βαϊὰ οὗ (δαὶ γίρλίθοιιδηθδθβ Μ]ϊοΐ μ85 τὸ- 
ξατὰ ἴἰο αοἀ δῃηὰ [η6 Ὠἰνίηο αν; δηὰ {παξ 
ὙΠΘΙΠΘΥ ΤΏΘΤΟΙΥ θαΐογπαϊ, ἀπὰ ὈΟΠΡ ΕΗ δὶ 
{π6 οὈβοσνδῆσα οὗ ουϊναγὰ ῥχεοορίδ, ΡῺ]]. 
τ, 6. 9, δικ. ἡ ἐν νόμῳ, οΥ ἐκ νόμον, οΥ 
ἑείονπαὶ αὐὰ ἐλιὰ γρ δνροῦρα δο οδιῖ 8 
ται υἱῖ ν ΤΠ δΟ ΘΉ688, ρίοίψ, σοαϊέ- 
η688, Μαῖίϊ. ν. δι 0, 20. νἱ. 88. Ἴ 82. 
1.1. 7δ. Αοἰ χ. 8δ. χχίν. 25. Βομι. νἱ. 
16, 18, δηὰ οὔι. β'ορί. ἀπὰ Φοβορῃ. Ηδθηρο, 
ἡ δικ. ἡ ἐκ οΥ διὰ πίστεως, κποὶϊ. ἐν 
Χριστῷ, “ΘΟ ἔα 18 οουηϊδά ΟΣ ᾿τ- 
ΔΝ 88 τ ρηϊθούθηθββ,, Βοτη. ἰχ. 80. χ.' 6. 
8]. 111. 9. ἡ κατὰ πίστιν, Ἠδ6Ὁ. χὶ. 7. α].; 

δηᾶὰ ὉΥ τηϑίοῃ. ΟΗΒΙΒΤ, 8ἃ8 (Π6 ΒΟΌΣΟΘ ΟΥ 
ΔΟΙΠΟΥ οὗὨ τἰρμίθουδβποβα, 1 Οογ. ἱ. 80. 
Ἠθῃοο, ἴοο, ὃ. τοῦ Θεοῦ οδ]οοϊίνοϊγ, ἷ. 6. 
ΕἼδ86 τἰσϊθουβηεδβ μΐοἢ οα ἀρργονθβ ΟΓΥ 
θεβίονβ,᾽ Εοτῃ. ἱ. 17. 11, 21, 28, 26: δηὰ 
ὈΥ πιοίοῃ. δικ. Θεοῦ 15 οαυΐν. ἴο δέκαιοε 
παρὰ Θεώ, 2 Οὐογ. ν. 2]. ἘἾΏ4]1Υ, 88 βαϊὰ 
ἴῃ 186 Βίρῃθοδὶ βθῆβα οἵ αοάὰ ϑωῤλροίτυοῖν, 
ἰ. θ.. 88 8η δι δαΐο οὗ ᾿ἷ8 Ομαγδοῖοσ, Εοτη. 
], ὃ ; δῃᾷ ροσθδρβ οὗ Οσῖβδὶ, Φοθη χνΐ. 8, 
10. πὶ. Ὁγ τηοίοῃ. ἰπ ἀν Β6Ώ80 Οὗ ἐδ 

πρ γέρα α8 Σ ὡηπριάαξίοη 
ψ γιρἠἐδοιϑηθββ, Ἰυδιϊβοαίίοη, ἴο 
ικαίωσις, Εοτῃ. ν. 17, 21. χ, 4, δ. 2 ΟοΥ. 

᾿ἰϊ. 9. Οαΐ, ἡ, 21. εἰ. 21. ν. δ. Ῥὰξ ἕος 
186 τοῦδ οὗ ᾿υδιἰβοαίίοη, Εοτη. Χ. 8. 

Δικαιόω, ἴ. ὦσω, (δίκαιος,) ἰο ἡιεείζ, 
ἷ. 6. ἐο τοσαγά, οὐ ἀεοίατε ἐὰν ἐρὰμτω δὰ 
Ϊ. 88 8 τηδίίου οἵἉ τὶρὶιῖ, ᾿υδοα, ὅζο. ἐο αὖ- 
δοίθθ οσὐὁ αομῖξ οἵ ΒΥ ΟἾΔΓΚΘ, 88 ΟΡὉ. ἴο 
θδπρ σοπἀειμηηθᾶ, Μαί!. χὶϊ, 37. 1 Οον. 
ἷν. 4: [011], ὉΥῪ ἀπὸ 1} σοη. οὗ ἰπΐηρ, 
ἈΑοῖβ χιΐ, 89, οι. νἱ. 7, ἀπὸ ἁμαρτίας. 
δηὰ βερί. Κο δικαιοῦν ἑαυτὸν, ἰο γιϑί, 
ἱ. 6. ΘΧοιΒ6, οποϑοῖ, Τλι. χ. 29, 80 6ἀϑῆ. 
Χ]Ιν. 16, Ἐδο]υΒ. Χ. 29.---11. 28 βαϊὰ οὗ 
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Ομαγδοίου, ὅζο. ἐο ἀδοίαγε ἰο ὅδ }ιϑδέ α8 ἐΐ 
ἐδοιια ὅσ, 1. 6. ἐο ποῦ γἱσὴΐ, ἄο. διὰ 
ϑοὰ ὈΟΙ οὗ [Βίηρϑ, ἐο γερατὰ αϑ τίσἠέ ἀπά 
ῬΥΌΡΟΥ, ἘΦ ἴο ἀξιόω, Ἠετοαοί. ἱ. 89. 48. 
Αηΐ. ἰχ. 9,1, δῃὰ οἵ ῬΘΥβοῃΒ, 88 Δ]Ϊοῇθ ἴῃ 
Ν. Τ΄ ἰο τοουρηΐδο ΟΥ ἀδοίαγθ ατψ ΟἼ6 αϑ 
φίρλίοοιιϑ, νἰτίυοιθ, ὅς. Ηδποῦ, 1) Ὁγ 
ἰωρ]. ἐο υἱπαϊοαΐε, ἀρΡτοῦε, γ; δα 
ἴῃ 888. ἐὸ γεοοῖυθ δοποιῦ, [,α. υἱὶ. 29, ὃ. 
τὸν Θεόν. 80 Μαιΐ. χἰ, 19. [μι. νἱ!. 85, 
ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων 
αὑτῆς. Οπ] Τίαι. 11}. 16. Β66. ΤῺ ποίθ. 
2) ἴῃ τεϊβίίοη ἰο αοἀ δηὰ {ἰὴ νίμθ Ἰανν, 
ἐο ἀοοίαγε τίρλέοοιιδ, τεραταὰ αϑ8 ρίοιβ, [λι. 
χνὶ. 15, οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον 
τῶν ἀνθρώπων. ϑιαϊὰ οδρθο. οὗἉ ἴπ6 ἡεδί- 

Ἰοη Ὀοδίονο οἡ ταθὴ (Βγουρῇ ΟἸτῖϑῦ, 
ἴῃ ὙΒΙΟΩ 16 18 βαϊἃ ἴο στεραγὰ δηά {τεδὶ 
ἴθ 88 τ ιίθουβ, δοβο νην ὑμθτὰ ἔγοῃ) 
ἴη0 συ οὗ β'ῃ, δηὰ δἀῃηϊθιίπρ ἴΠθ τὶ ἴο 
186 ᾿ινίηδ ἕδνουν, Εοι. 1. 26, δικαιοῦν- 
τα τὸν ἐκ πίστεως ᾿Ιησοῦ. ἵν. ὅ. ΥἹ]]. 
80, 88. 6]. ᾿ϊ. 8. 8.0 ρδ88. οὗ ΤΑΡΉ ο ὑδ 
ἡμιδίβοά. 6. στ.πίστει οἵ ἐκ πίστεως, Βοπ,. 
ΡΝ ᾿ΚῚ 1ϊ. 16. 111. 24. ἐξ ἔργων 
οὐ οὐκ ἐξ ἔργων, Βοιι. ἰἰ. 20. ἵν. 2. 

«ἦι. 16. οὐκ ἐν νόμῳ, 6. 1.1], οἱ 
8].---17|. ἴῃ [Π}6 5686 0 πιαΐδ ΟΥ̓ δαι86 ὡῊΨ 
Ομ6 ἰο δὲ ὠρτγίρἰί, ἅς. Απὰ ἴῃ πτχϊά. ἕο 
{ω.,.,} ὠργισλξ, ἱ. ὁ. ἐο δὲ ὠρτίρἠξ, 
νἰσίυουϑ, ὅζο. 801. 1. Ρ688. ἴῃ τηϊὰ. ΒΘΏΒΘ, 
Βον. χχὶϊ. 11, ὁ δίκαιος δικαιωθήτω ἔτι. 

Δικαίωμα, ατος, τὸ, (δικαιόω,) ῥτῸΡ. 
“ΔῊΥ ἰδίην 780} οὐ τ ἈΕῪ ἄοπε :"᾿ ἤθπΟΘ, 
τις, “ιοίιοο, ἐυυξίῳ, Ἢ 88 δαὶ οἵ ἃ " ἀοΐῃρ 
ΔῺΥ ΟὯ6 Τἱρ ἴον [υδέϊοο ἰῃ 8 0164] Βθῃ- 
τθῆσθ, ΒΟΟΣ ἰανουσϑῦ]ο, 7μϑέβοαζίοη, 

ἷ Εομα. ν. 16, οΥ υπήανουγαθϊθ, 
οοπάεπιπαίίοη, 7 ,. ον. χνυ. 4. 
Ηρηοο, 2) α ἄδοτθδ, 88 Ἰαγϊῃρ ἄονι ἡ μδὶ 
ἰθ τη δηὰ ἠυδῖ, απ ογάϊπαποε, ἴαιυ, Ὀγὲ- 

Ὁ [κὰ. 1. δ. Εοιι. 1. 82. 11, 26. νἱῖ]. 4. 
οὐ. ἰχ. 1, 10. ϑερῖ. 308. δῃὰ Ο]β8. 8) 

88 βαϊὰ οἵ οδμαγδοῖοσ, ὅζο. γιρλέθοιιϑη 688, 
»ιοίν ἰοτατὰβ αοά, ἀπά [86 υἱγίαθ δρτθε- 
8016 Ἰδοτοίο ; υϑϑα οὗ {πΠ6 βαἰπίβ, Ηδυ. χὶχ. 
Β. οἵ ΟἸιτῖϑι, 85. τιδιϊξοοιθὰ πὶ ἰιἷ8 οὐΘάϊ- 
δῆς ἴο αοὰἂ 180 Εδίμοσ, Βομι. ν. 18, 

Δικαίως, δᾶν. (δίκαιος,) μιδίϊψ, τι εΐν, 
1) δβ τοχζαγὰβ βισίοι υβίοθ, μὰ. χχίϊ!. 41. 
1 Ῥεῖ. 1. 28. δορί. ἀπὰ (1888. 2) 88 [0 
δαὶ ἰδ “τίσῃς δπὰ ργοροῦ, 1 Οον. χυ. 84. 
δορί. δῃὰ (1886. 8) δβ ἴο σἱιδὶ σεβρθοίβ 
ἀυΐγ ἴἰο αοά, Αἰ ἀϑώσει »ϊἱοιῖν, 1 ΤΏνθδδ. 
ἐι, 10, Τίς, ἢ, 12, 

Δικαίωσις, εως, ἡ, (δικαιόω,) ῥτορ. 
“(00 δοὶ οὗ ἀοΐηρ ᾿υδίϊοσθ ου ΔΩ ΟΠΘ,᾽ 
δβρθα. ἴῃ {τ|4], ἀπὰ (πὶ ὙΒΘΙΠΟΓ ΟΥ̓ δῦ- 
4υϊιία!, ΟΥ 88 βϑῆθῇ. ὈΥ Θομἀθιηπδίίοῃ δηὰ 
ἘΠ ΒὨτηδηΐ. Ἴ Ν. Ὑντὰ πδοὰ ἴῃ [Π6 
ὉΥΩΘΙ 8686, 88 βαἰὰ οὗ (6 )ειϑέ οαξίοΉ, 

ΐ,. 6. δουϊίί4] οὐ ραγάοπ, τ πο αοά ἌΡΑ 
ἴο πιδῃ, ἰβγουχὰὰ ΟἸτῖδι. Βοιι. ἦν. 25. ν. 

, 
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18. 5 3208. Απί. χυϊϊ!. 1, 8, δικαιώσεις 
εἶναι, οἷς ἀρετῆς ἐπιτήδευσις γέγονε. 

Δικαστὴς, οὔ, ὃ, (δικάζω,) α ἡμάρε. 
κι. χἰϊ. 14. ἀοίβ νἱ!. 27, 8. Βορί. δρά 
ΟΙ668. 

Δίκη, ἢς, ἦν, γγορ. στίσλέ ΟΥ̓ “ιεδέΐοδ, 
ΘΒρΡ6ο. ἰπ 8ἃ Ἰυάϊοῖ8] ῥγούθϑβ  ΟΥ ΕΓ. 
ναὶ ἰ6 ἑαξά ἀοιυη (δίκω, ζιοϊο) δ τε ἔον 
ΔΩ [0 ἀο. 80 θεσμὸς δῃὰ θέμις, ἴοτῃ 
τίθημι, ἰο αν ἄοιση, νόμος, ἴτοτα νέμω, 
ἰαιυ, ἔτοτα ἰθοψαπ, ἐο ἰαψ ἀοιῦπ, 88 ἃ τ] οἵ 
οσοπάυοσι. Ηθηοθ, ἐδ βοπέοποο ραδϑεα, 8 0- 
(Π6γ ἴογ δοαυξίίαὶ Οὐ [ὉΣ σοπαθι ΒἈΈΊΟΙ, 88 
οἴθη ἰπ ΟἾδββ. 80 ἰῃ Ν. Τ΄ 10 ἀδῃοίοδ 
ζϑπον. ρωπέυο πιδίϊοο, 1. ἴῃ [ῃ6 Β6 86, 7μἐκ9- 
1πθηΐ, Βιο ἢ}! ἐμ ρ᾽ γίηρ Ῥυπὶβημηθηῖ, Αοίς 
Χχυ. 1ὅ, κατ᾽ αὐτοῦ δίκην, ἀῃὰ κοπογ. 
»ωπίβἠληιοπί, υεηρφθαποο, 2 ΤῊ. 1. 9. 749 7. 
ϑορῦ. δηὰ (]488.--- ΠΠ1. 88 106 πδιθ οἱ 189 
Πρδίμθῃ μοάά688 οὗ ᾿ιδιῖς6, ΛΙοηιο8ῖ8, οπφ6- 
απο, Αοίϑ Χχχυ[. 4, δπὰ Ο]488. 

Δίκτυον, ου, τὸ, (δίκω, ἰο εδδῖ,) α 
οαϑέέπρ-πσί, ἴῃ ΟΡΡ. ἴο ἃ ἰαγρὸ ἀγαρ-Ὠεῖ, 
ΥΒΘΙΠΟΥ [ὉΥ ΒΏΠΌΩρ οΥ ββΐησ, ΘΒρϑα. 189 
Ἰαΐίοσ, 88 Ναιϊι. ἵν. 20, β8ᾳφ. ΜΚ. 1. 18, δᾳ. 
1κ-ν. 2--6. Φοδῃ χχὶ. 6, 8, 1], δοά 
Ο] 488. 

Δίλογος, ουὅ, ὃ, ἡ, 84]. (δὶς, Ὀῖα, 
διὰ λέγω,) ΟΡ. δ Ἰλ γ"ὴ 6 δΒβῖηθ 
ΒΡΘΘΟᾺ ἰνήςε.᾽ Ὁ 888. . Τ. ἀοωδζο- 
αὐ ῥείός αδοοϊζγμδ, 1. 6. βαυϊηρ ΟἿ ἐϊησ 
8ῃ ταθϑπίης ἀποῖθοΣ, 1 Τί. Ἢ 8. 

Διὸ, οοπ). ὀχυΐν. ἴο δι᾽ ὃ, οπ τολῥοἦ, αο- 
οομηέ, τυῤογοοτο, ἐλογεοτο, Μαῖι. χχυῖϊ. 8. 
[μι 1. 85, οἵ Βῶρ9 ἃ]. 

Διοδεύω., ἴ. εὐσω, (διὰ ἀπὰ ὁδεύω,.) ἐο 
ἐγαυοὶ ἰἠτοιιρὰ ΔΩΥ σΟυπίγΥ, ἐγαύογξε ἴι ; [0]]. 
ὈΥ 8οο. οὗ ρίαοο, Αοἱ8 χυὶϊ. 1. οὐ κατὰ νὴ τἢ 
8οο. ἴχα. γῇ], 1. ϑορί. ἀπὰ Ο 

Διόπερ, (διὸ, δβἰτεηρι ποηθὰ ὈΥ περ, 
οπ ιυὐϊοΐ ἀὐωνκε ἢ Οονσ. νὴ ἕρὴ 
14. χίν. 18, δηὰ Ο]αββ. 
Διφπετὴ ς, ἔος, ὁ, ἡ, Δα]. (Διὸς, χοῃ. οὗ 

Ζεὺς, ἀηὰ πέτω, τ ἴο πίπτω,) “αἶῖδα 
ἢν οῦυθ, ἱ. ὁ. “16 Βοανθη-ἀδβοσπάοα," 

Αςἰδ χὶσχ. 85, τοῦ διοπετοῦς, Βυῦ. ἀγάλ- 
ματος, ΜὨϊοἢ ποτὰ 18 ἴῃ Ηοῖο- 
ἀΐαη ἱ. 11, 2. Κ8366 ΤῊ ῦ ποῖθ ἴῃ Ἶἴοὺ. 

Διόρθωσις, εως, ἡ, (διορθόω, ἴο 18ο- 
ΤΟΌΦΖὮΙΥ τορι γ.) α γείογπιαξίοη, 
ἐπιργουοηιοηΐ, ἨεὉ. ἰχ. 10, καιρὸς διορθώ- 
σεως, ταθαπίηρ {πὲ ({τὴ6 οὗ 4 Βοῖίοσ ἀϊΐφ- 
Ἱπτασιιοῦ ὙΠῸ [Π6 Μεββίδῃ," 2006. διὰ 

888. 
Διορύσσω, ἔ. ἔξω, ἰο ἀϊσ ἑλγοιρῆ δῇ 

την, ΘΒρ60. [Π6 ψγ͵8}15 οὗ μοι τοι Μ ῖς τ 
τ 8. Χχίν. 43, 1. χί!, 89, βορί, δά 

ΔΙΟΤΕΣ δοη͵. ἴον δι᾽ ὅτι, θαυἷν. ἴο διὰ 
τοῦτο, ὅτι, ο5 ἀοοοιπέ οΥ᾽ ἐλὲβ ἰλαΐ, 
ἐλὲϑ γθαϑοη ἰδαΐ, ἷ, 6. ΒΡ τοῦ 
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ν0, ἴμα. 11. 7. χχὶ, 28. Αοἰβ χνϊϊ. 81. οι. 
Ἰ.19. 614]. 11. 16. βερί. διὰ ΟἸ688. 

Διπλόος οὖς, όη ἢ, ὅον οὖν͵ αἀ). (δὶς 
δηΐ πλέω, δὴ οΟὔΒο]. ἔοττω, ψ θηςα πλέ- 
κι} ὍτοΡ. ἀοιδίο; Ὀπὺΐ ἴῃ Ν. Τὶ. ἀπά 4]80 
ἴῃ δερί. δηὰ ΟἾδββ. τρϑδηίηρ ποῖ βἰτωρ]ν 

88 ἀοα]6, Ὀπὶ σγοαΐ, οὐ ἱπογϑαβοά, Ὀοὶὴ 
ΜΥδῦ ἴ8 σοοά, 88 τουατά, 1 Τί. ν. 

}7, διπλῆς τιμῆς ἀξ. οΥ ουϊΐ, 48. Ῥυ 5 ἢ- 
τηρηῖ, ον. χυὶ!, 6, διπλώσατε αὐτῇ 
διπλᾶ. ϑερῖ, δηὰ (]488θ. Οομηραγδίῖνο, δι- 
πλότερον, ἃ8 δὰν. ἑισογοίά-πιογο, Μαῖϊ. 
χχῖν, 15. 
Διπλόω, ζώσω, (διπλόος,) ἰο ἀοιιδῖο, 

6, διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ, 
Ἰ1πι “ ἀοι Ὁ]6 ἴο Ποὺ ἀου Ὁ] γ.,᾽ τϑηάθ ἴο ἢθῖ 8 
Κον. χυὴὶ. 

ὑποίο] ἃ ρα Βῃπηθηϊ. 
Δὲς, πυτηοῦ. δᾶν. ὀέσ, ἐιοίοο, Μ]κ. χὶν. 

80, 72. Τ1λι. χυ!ἱ. 12, Φυάο 12, δὶς ἀπο- 
θανόντα, τἰοτίψ ἀραά. 80 ἴμ6 ρίγαβο 
ἅπαξ καὶ δὶς, ὁπ απὰ ἴῃ, αἰἐγιοίϊοϑ, 
υδάφ ἔξ ψ. 50 186 ΟἸμῖο. δὶς 
καὶ τρίς. 
Διστάζω, ἴ. ἄσω, (δὶς, στάω,) 1) 

Ῥῖορ. “ἴο Ββίϑβῃδ ψΠΟΥΘ νγο ὙΑΥ8. χτηροί;᾽ 
δηὰ ὉΥ ἴτηρὶ]. ἴο Ὁ6 ἱῃ ἀουδὲ ψὨΟὮ ἰο 
«διοοβθ. 2) τηθίβρῃ. “ ζ0 ὃ6 ἐπ ἀοιμδέ 88 ἴο ΔῊΥ 
ΤΟΌΟ οὗ δοίίοη,᾽ Μαίί. χὶν. 81, εἰς τί 
ἐδίστασας . χχγυ]ϊ!. 17, οἱ δὲ ἐδίστασαν. 
ΡΊαὶ., Ὀοά. ϑ'΄ς., ἀιὰ Ξἴγηοδ. 

Δίσ'τομος, ου, ὃ, ἡ, (δὶς, στόμα,) 
ΡΓῸΡ. ἀρμδδα πιο βρα, ἤθῃοῦ. δῃὰ 88 (Π6 
θάχο οὗ ἃ βυογὰ οὐ ἀΧθ ἰδ βᾳ. ᾿ἽδἹ]ϑὰ 118 

Β0 δίστομος ἰδΒβ υβοὰ ἴῸΣ ς 
βοῖ ἴῃ Ν, Τ. Ηοῦ. ἱν. 12. Βον, ἱ. 16. 1. 
12, δερί. δπὰ Ο]688. 
Δισχίλιοι, αι, α, οτάϊῃ. φὰΐ. 2000. 

Μκ. ν. 73. 
Δι ὑλεεο ἕ. ὌΝ ἐδιᾶ, ὑλίζω,) ῬΡΟΡ. 

ἕο »αδὲ αην ἰϊρωϊα ἐ Ω δἰγαϊΐπου, (80 
Βίσρα. δ 9. ὑλίζεται, δι᾿ ὀθονίου.) ἴῃ 
ογάογ ἴο βαραγαΐθ ἤτοτῃ 1ὑ [86 ὕλη, οΥ τηδίθ- 
ΤΑΙ Ῥατίῖ0168, ἴῃ ογάδν {πὶ [Π6Υ 06 δὐγαίποα 
Ο Ὡλὰ οτή, ἀπά ΒΟ ἔο ϑίγαῖπ ομέ οὐ οΥ 
Μαῖὶ, χχίϊ. 24, ὃ. τὸν κώνωπα. ϑ'ορί. 
ΡΙαϊ, Ατιθιά, 

Διχάζω, ἴ. ἄσω, (δίχα,) Ῥτορ. ἐο σέ ἐπ πὔοτν Ρὼ 
ἔιοο, τπίο ἔϊοο ραγίβ. ϑορῖ. δῃὰ ΟἸ888. 
Βαϊ ἴῃ Ν, Ὑ΄ τηϑίϑρῃ. ἐο 8εὲ ομδ αὐ υαγί- 
ἀπὸθ «οἱδῇ αποίλογ, διχάζειν τινὰ κατά 
τινος, Μαιί, χ, 8ὅ, οφυΐν. ἰο δίχα ποιεῖν 
ἴῃ ΟἸαεθ. 
Διχοστασία, ας, ἡ, (δίχα, στάσις,) 

ΒῸΡ. α αἰυίδίον ἱπίο ἕνσο ραγίβ, οΥ α 5ἑαπά- 
1.0 αἱ ἔιτσο, διὰ ταρίϑρὶι, ἀἰδδοπϑίοη, οὐ αἶθ- 
οὐνά, ἤοπι. χυΐ. 17. 1 Ὅσον. ἢϊ, 8. 6]. ν. 
20, δηὰ Ο]688. 
Διχοτομέω, ἔ. ήσω, (δίχα, τομὴ.) 

ΒΡ ὦ ἐπ ἔισο, ὅο8. Απὶ. νἱϊ. 2, 2. 
οἰγῦ, νἱ, 28, 2, οΥ ἐο σέ ἕη ρίδοο8, ῬοΪγὉ. 

Σ. 15, δ, ἀσποιίηρ ἃ μουτί]6 τοοὰθ οὗ ἀὐνν 
Ὧπα ἴο ἀθαῖ ἴῃ Ὧ80 διηοηρ ἴμ9 ΗΘΌγΘυσα 

98 ΔΟΚ 

ΔΠα ΟἾΒΟΥ δποϊθηΐ παίΐουβ [Ι͂ἢ Ν, Τὶ [9 
ΜοΤὰ 8 ιδοὰ ζθηογ. ἀπὰ ἢρ. ἴῃ [ἢ 6 8686, 
ἕο ὥυῆἶϊοί βουεγα ρωηπίβηηιδηξ, ἴο 85 ᾽ὰ ΤΣ 
οαῦ ΔϑαπαοΓ ὈΥ βοουγχίηρ, Μαίί. χχὶν. δ]. 
[ὰ. χὶ!. 46. 80 Ηἰἴἶδι. βυβαῃ. νδσ. δῦ, 
σχίσει σε μέσον. Αττίδη Ερίοϊ. 1]. τ᾿ 
ἐλύσας ἔτεμεν (αὐτὸν), 4180 ϑοίμογε ἀῃ 
αϊδοίμάδτγο ἴῃ 1,Αἴϊῃ. 

Διψ΄άω, ἔ. ήσω, ἐο ἐξέγϑέ, ἐο δὲ αἰλέγϑί, 
1) Ῥγορ. δηᾷ ἰηΐσϑηβ. Μαίϊὶ, χχυ. 85, 87, 49, 
44, 708. ἱν. 18, 1δ. χίχ. 28. Βουι. χίϊ. 90. 
1 Οον. ἱν. 1]. Βον. υἱῖ. 16. ϑερί. δπάὰ 
ΟἸΔεβ. 2) τρδίδρῃ. δπὰ ἔγβηβ. ἐο ἐλίγϑέ αἴῆον, 
ἴοπ )ῶν, Μαῖϊ. ν. 6, ὃ. τὴν δικαιοσύνην, 
τα δ ηρ Ρἰ ον τοναγἀβ αοα, ἀπά ἰ(Β αἰἱοηά- 
δΔηΐ βρ᾽ γἸἔι18] τίνι ορθθ, ΤῊ 154. χὶ. 14, 708. 
Β.1, 82, 2. Ἠθποθ 8ὖ80]. ἐο ἐῤέγϑέ, ἱ. 6. ΔΙΌΟΓ 
186 ἀϊβροβίοη8 ἀπά ρυίν!]ορε8 οἵ [π6 6ἢ}}]- 
ἄτρηῃ οὗ Οοά, Φολη ἰν. 14. νἱ. 85. νυἱ;, 37. 
Βεν. νἱΐ. 16, χχὶ. 6. χχίϊὶ. 17. Ῥβ. χ!ῇ]. 2, 
δηα Ο]488. 

Δέψος, εος, τὸ, ἐλίγεέ, 2 ΟὐοΥ. χὶ. 97. 
ϑερί. δηὰ Ο]688. 

Δέψῦχος, ου, ὁ, ἡ, 84]. (δὲ-, ψυχὴ.) 
ἀρυδίο πεν δὴ, εὐαυογΐησ, 74. ἱ 8. ἰν' ὦ 
ΟἸθτι. ΑἸοχ, θυΐ ποῖ ἴῃ ΟἾα88. 

Διωγμὸς, οὔ, ὁ, (διώκω,) Ῥτορ. απ 
γρῇ ρωγϑῖϊξ οὗ ΔΏΥ ΟἿΘ: δηᾷ 89 ἰπαὶ 
οἴζθηῃ τὰρ]168 ΠοβΟ Ἰγ, 80 [ἢ 6 σογὰ σδτὴθ 
ἴο τηθδῃ φρογϑοομζίοη, 88 Ναῖϊϊ. χὶϊ. 2]. 
ΜΚ. ἱν. 17. ΒΏ06 ἃ]. ϑ'ορί. δῇ ΣΑΓΘΙΥ ἴῃ 
Ἰδαῖον (1488. 

Διώκπτης, ου, ὁ, (διώκω. α ῬογΒβοοιογ 
ἐπα εκ ΒΕΤΩΝΟΝ 
Διώκω, ἴ. ἕξω, Ῥτορ. ἰο οαῖιβ6 ἴο δα ; 

ΘΏΟΘ βΘΠΟΓ. ἔῶ Ῥυγϑμδ αὐῶον τοὶ γδ μας 
ὙΥ" ἴ, τ τε ύατο Ηϑρθῃοθ ἰῃ Ν, 7. 

ἴο Ῥωγϑωθ ὙΠΛῊ το] σου, ἐο ρουϑδοιοίθ ; 
[01]. ΌΥ 860. ΟΧΡΥ. ΟΥ Άἴτῃ ᾿ Μαῖίι. χ. 28, 
πϑοας ἀν ἀῤῥοι ΧΧΥ͂Σ. 1], δον. χίϊ. δὼ ἀπά 

8.88. βθημοῦ. ἐὸ ρουϑοομέθβ, δαγαβϑ8. 
Μαῖὶ, τ. 10, 84. ἴαι. χαΐ. 12, όμη ν. 16. 
τὰ ρὶ ΝΣ πεν 14. ΑΨ ον 28. 
γἹ. 12, διὰ ϑ'οῃϊ. ἕο ρεγϑῶθ, 70 ἴῃ 
ογᾶον ἕο ονθυίακθ ῬΘΙΒΟΏΒ, 1. χνῇ, ᾽283, 
δια ΟἾ488. 8150 τηϑίδρῃ. οἵ {πΐηρϑ, ἐο γοΐοιῦ 
γεν, ρωγϑιθ οαγησϑίΐῳ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΣ ἴο διίδίη, 

τι. Ιχ. 80, βᾳ. 1 Οονγ. χίν. 1. 1 Τίμι. νἱ. 
11. Ηθῦ. χὶϊ. 14, 4080]. ἐο γοϊϊοιο, τγοβα 
Αἰβμονῳ αὐίον, ῬῺ]. 1, 12, 14, βορί. ἀπὰ 

8.88. 

Δόγμα, ατος, τὸ, (δοκέω,) α ἄθογθε, 
ογάϊπαποα, 6. στ. οὗ ἃ ῥγΐίποο, [,ὰ. ἢ, 1 
Αοίϑ χυΐ!, 7. οὗ ἐπ0 Μοβαῖίς 1ὰνν, ἘΡΉ. ἢϊ. 
15. 60]. ᾿(. 14. οὗὨἨ 186 Δροβί]εβ, Αοίβ χνὶ. 
4, βερῖ. πὰ Οἶδε, 
Δογμαπίζω, ἔ,. ίσω, ἐο πιαΐδ α ἄδονθδ, 

Θᾳαυΐν. ἰο Ο]8Δ88. δόγμα τιθέναι. ἴῃ Ν. Τ΄. 
τηϊά. δογματίζομαι, ἰο 9:78 α ἴαιο ἰο δὲ 
»γεβογίδοα ἴο ὁπθβα]ῖ, ἐο ὧδ δι ]οσέ ἐο ἐΐ9 
ογαἀΐπαμοῦβ, Οὐ], 1. 20. , 

Δοκέω, ἴ. ξω, ἰο ϑϑόηι, οὐ ἀρρεϑαν, Ὡθαΐ, 
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ΟΧΡΥ. ΟΥ τ ρ]. ἀοῃοπρ ΒΕ1Ε, δοκῶ ἐμαυ- 
τῷ, “1 βοϑῖλ ἴο τουβ6]ζ, δῖα οἵ ορἰηίοη, 
ΒΏΡΡοΒΘ,᾽ [01]. Ὁγ ἱπῆπ. ργθβ. Αςίβ χχυὶ. 9. 
Ἡδθηοθ ρβθθοῦ. 88 δὴ δεῖ. ἱπίγαηβ. ψογῦ, ἴῃ 
1:9 δῦονϑ βθῆβο, {86 τοῦοθχ. ἀδί. Ὀοΐηρ δὰ 
τοβϑοά, ἱ. 6. ἐο δέ 97 ορέμλοη {πδῖ, ἥ [01] 
Υ ἰηῆπ. ψ ἘΠ} (86 βᾶπιθ βυδ]θοῖ, 6. στ. ΜΠ 

ἰηῆπ, ργθβ. ϑσργοβδίπρ οοη ηυθά δοίοη, 
Μαῖι. 111. 9, μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαντοῖς. 
Τμα. Ὑἱϊϊ. 18. χχίν. 87. Ζοδη νυ. 39, χνυὶ. 2, 
δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεώ. 
Δοίϑβ χίὶϊ. 9, δηὰ 6 ]488. 1 ἰμβη. Ῥογέ. 
τ] γίπρ δοίϊοπ οοτηρ οιοά, Αοἰβ χχυὶὶ. 18, 
ὀόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι. 
1 ον. νἱῖ]}. 2. ῬΙ. 1]. 4, διὰ Ο]δββ. 
[0}1. ὃν ἱπῆπ. πὶ ἃ αὐγογοπέ βα]θοῦ ἱπ [6 
διο. ΜΚ. νἱ. 49, ἔδοξαν φάντασμα εἶναι. 
1 σον. χὶϊ. 28. 2 Οου. χὶ. 16. βορί, δπά ]αΐ. 
ΟἸ465. 8) [0]]. Ὁγ ὅτι δηά ᾿ηβῆη. Μαίϊ, νἱ. 
7, δοκοῦσι γὰρ ὅτι, ὅς. Χχνὶ. δ8. [χ. 
χΙ!. 51, εἰ 8]. βθρθ. 4) 8080]. κι. χυ]!. 9, 
οὗ δοκῶ. Μαῖϊ. χχὶν. 44. ἴα. χίϊ. 40, ἡ 
ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε. ΗθΌ. χ. 29.---11. υβαὰ ἴῃ 
Υοίογοηοα ἴο ΟΤΗΕΆΒ, [0 ϑ8θθηϊ, ΟΥ ΕΑ, 
011. Ὁγ ἀαῖ. δηὰ ἰπῆπ. [χὰ. χ. 860, τίς οὖν 
πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι: σπἰϊπουὶ 
ἀαϊ. Ὀυΐ ψΣι ἢ ᾿μβη. οὗ 16 βᾶτὰθ δβυδ]θοῖ, 
ψἰὐοἢ (θη ἰαῖκοβ {π6 δἀϊυποίβ ἰπ [86 
ποιηΐῃ. Αοίβ χυϊ!. 18, ξένων δαιμονίων 
δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι. 1 Οον. χὶΐ. 22. 
2 ον. χ. 9. Ηδοῦ. χὶΐϊ. 11, δῃηὰ ΟἾδββ. 
ϑαϊά 4180. τι τηοάοϑι ἀθ]ΐοδου, οὗὨἨ ψῇῆδί ἰβ 
γραὶ ἀπὰ οοτίαίη, ΜΙ. χ. 42, οἱ δοκοῦντες 
ἄρχειν. Τια. χχὶϊ. 44. 1 Οοτ. χὶ. 16. 64]. 
1.. ὃ. ΗοΌ. ἱν. 1. 208. δηὰ Ο]α88. Ὑοἱ 866 
ΤΩ τοίθ οὐ ΜΚ. σ. 42. Αἱ 6κ!. 11. 2, 6, 
οἱ δοκοῦντες εἶναι, ἀῃὰ οἱ δοκ. 86 Β6ΏΒ6 
ἶ8, “ἴποβ6 0 ὍογῸ δδίθθπιθα βοσῃθίης, 
ῬΘΙΒΟΩΒ οὗ σοηϑθαιθηοθ.᾽ 8360 ΤΩΥ Ποῖθ 
ἴθοτο, 1 Οον. 1. 18, ὧς χίν. 87.---Π1]. τμ- 
ῬΕΆΒ. δοκεῖ μοι, 1) 88 Θααἷν. ἴο ΡΘΥΙΒΟΏ. ἕο 
ἐλίπξ οὐ δωρροδβο, δἰ ΠΟΥ Ἰηξθιτορ. τί δοκεῖ 
σοι, ΟΥ ἡμῖν, οΥ ὑμῖν; Ναϊϊ. χγΥῖ!. 26. 
ΧΥΪΙ, 12, χχὶ, 28, 4]. οὐ σἱϊμουΐ ἱπίθστος. 
Αεἰβ χχυ. 27, ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ, δηὰ 
ΟἸδ88. 2) ἐξ βοθπιβ φοοά ἰο ηῖδ, Θαυΐν. ἴ0 
ῬοΓΒ. 7 αἀδἰογηιῖμθ, γεϑοίυο, Τα. ἱ. ὅ. Αεἴβ 
χυ. 22---ϑ4, 308. δῃὰ Ο]4ε8. 80 ἴσο. 
πουϊ. τὸ δοκοῦν μοι, ἀεῃοίϊηρ οπο᾽8 υυἱϊΐ 
ΟΥ ΡΙοαϑυγο, Ηοῦ. χὶ!. 10, κατα τὸ δοκεῖν 
αὐτοῖς, δηὰ Ο]488. 

Δοκιμάζω, ἴ. άσω, (δόκιμος,) 1. ΡΒΟΡ. 
ὅς ΘΕΝ. ἕο ἔγψ, ργοῦθ, με ἕο »τοο, ἴ᾿.6 χο- 
ΠυϊΠΘΉ 688 ΟΥ̓ ΔΩΥ ΔΓΙ6]6, οΒρθό. τηϑίβϑ]β, ὅζο. 
ΙΥ ἤγο, τ ρίηρ, οΥ ἴι6 ἑοποπβίοῃο, 1 Ῥοί. ἱ. 

. 1 Ὅσον, ἢϊ, 18. δορί, δῃὰ (7458. 'ο οὗ 
οἴου τὨΐηρθ, ἰτοὰ ὉΥ ὠϑέησ, ἴκι. χὶν. 19, 
ΟΥ ζΌΠΘΥ. δηὰ ἢρ. ἐπ απ σαν, Βοπι. Χὶϊ. 2. 
1 οι. χὶ. 28. (18]. νἱ. 4. ἔρῃ. υ. 10. 1 ΤῊ. 
11, 4, τὰς καρδίας ἡμῶν. ν. 2]. ϑερί. 
708. ἀηὰ Ο]488. ΑΪβο οὗ ρογϑοηϑ, "ἴο ἘΥ ΟΥ 
Ρυϊ ἴο 186 ὑτοοῖ,᾽ 88 ἴο ἴῃ6 φζΘΏ ΘΠ 688 ΟΥ 
ΤΘΆΪΙΥ οὗὨ δὴγ δ] οροὰ ΡΜ 2 Οον. τἱῖϊ]. 
8, γνήσιον ὃ. ἀῃιὰ γον. 22. ΧἸΐ. ὅ, ἑαυτοὺς 

94 

δηᾷ ἰπίγϑηβ. 1. 88 αδοὰ υἱ {ἢ 8 τϑῆοχ. ᾿Ἰϑάσ πῆς ἘνβοΝι ἘΣ Ὲς τὰν ΜΝ 1, δρνόστ 
. ἴο Ῥ ΌΟΥ δ τοογδὶ διϊγί- 

δυΐο8, οαυΐν. ἴ0 πειράζειν, Ηεν. 11, 9. 
Ετοιὰ {818 ΒΘΏ80 οὗ ργουϊηρ Δτῖβ68 ὈΥ ἱπι}!]. 
(Παὶ οὗ ὀχωπιπέπρ, 7μάσίπς οἵ, ἐϑὐεηιαξηρ, 
αἀϊοίἐησεϊθλέπσ, 1. χί. δθ, τὸ πρόσωπον 

.] τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε ὃ. Ἐομ. 
ἢ. 18. ῬὨΙ]. 1. 10.-- ΤΠ. ΒΡΕΟ. ἴῃ [Π0 86π8ὸ 
ἐο γεραγὰ αϑ φγουθά ΟΥ̓ ἰγὶθα,, διὰ ΟΟμϑοῇ. 
ίο ὭΠΡΊΟΣΣ. υάβο ῬΙΌΡΘΙ ; 8814 οἵ }Έγϑοηδ, 
1 ον. χνὶ. ὅ, 

Ϊπ Ν, 7. ἐν τωι 
ἐγψίπο, 88 οὗ ἴδ Ὁ Δ] οἴου, 
ἐφ ̓ πολλῇ δοκιμῇ ϑλίψεως, “ {π|4] 
δΠϊοοη.᾽ 2 ὲ 
»Ῥγουοά, ἑ ξγοδίῃ, ἀρρτουθά ἐπέεσττίη, 

Ἔου. ν. 4, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, 56}]. κατ- 

ῬΤΟΡ), ΣΑ͂ 

ΔΟΔ 

ΒαἹ ἃ οἵ 

ος ἐὰν δοκιμάσητε. 
1 ΤΉοββ. ἰϊ. 4, δεδοκιμάσμεθα. 08. Απὶ, ἱἢ, 
4. 1. Ὁἱοὰ. 51... ἱν. 7; οὗ ἐδέησε, Βοτα. ἱ. 
98, οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν 
ἐπιγνώσει. 3085. Απί. ἱ. 7,1. "1,7, 4. δορί. 

Δοκιμὴ, ἢ. ἡ, Ῥτορ. »γοοῇ, ἐγίαϊ, φεπετ, 
Ἐ πονῶν οὗ ὀεϊ ἡ ἴα α 

Οον. τῇ. 

ἐδ6 λαυΐηρ ὅδοη ἐγίϑὰ απὰ α}- 

ἐργάζεται. 2 Οον. ἴϊ. 9. ἰχ. 18, τῆς δοκ,͵ 
τῆς διακονίας, " ἰτὶοὰ ὈΡΌΡΗΝ; 88 Ἔχ ἰδἰοὰ͵ 

3 
τὴν δοκιμὴν ἴῃ {μῖ8 τηϊηἰϑέγγ.᾽ ῬΒ]], 11. 2. 

ΓῊΣ αὐτοῦ γινώσκετε, “γ6 ΚΗΟΥ͂ 8 6Χ 
οὗ δρρτουϑὰ αἰἱδβροβι ἴοι. ᾿ 

Δοκέμιον, οὅυ, τὸ, (δόκιμος,) ῬτΌΡ. 
{παὴ ὉΥ ὙΠΟ ΔῊ {πῇ 1 

το, Ηάΐδη ἰϊ. 10, 12, [πᾳ Ν. Τ. εχ, 
ἰο δοκιμὴ, »γοοῦ, ἐγίαὶ, σότιοτ. οἰτμοῦ δε. 
α ἐγγίησ, 36. ἰ. ὅ, δι ὑμῶν τῆς πίστεων, 
ΟΥ Ρ888, ἐγίοα ργοδίίν οἵ α 
1 Ροϊ. 1. 7. 
π Ήε ἀ τῚ ον, ὁ, ἦ; πε (δέχομαι! 

ΟΡ. 841ὰ οὗ τποηου ἰπαΐ, Βδυη νὲ 
πε ἀὐρεῦν 8 σωγγοηέ διὰ  βρρεδρς δὶ ΟΥ̓ 1 
Δρργουθὰ δΥ {86 Κίῃρ ΟΣ βίδϊβ, δπὰ τϑοοίϑὰ 
88 οὐστοπὶ ὃγ [86 Ῥθο0]86. Ηδῃοθ δα. 
ἐγίοα, ἀρργουεά 88 φοιυΐῃθ, Εοτ. ΧΥ͂Ι. δ᾿ 
1 ὅος. χὶ. 19. 2 ὅσου. χ. 18. χἱν, 7. 2 Τα, 
ἰϊ. 15. 24. 1. 12, δῃὰ ΟἸ]4858. ; «150 Ὁ. 1 

ἴα, τοοῖ] ο΄, Βοτα. χίν. 18, 
ὃ. τοῖς ἀνθρώποις, δπὰ Ο]888. ἸΝ 
Δοκὸς, οὗ, ἡ, (δέχομαι.) ῬτῸΡ. 6 

οὐ γαΐίον, ϑερί. δῃὰ Ὅμως [αὶ ἴῃ Ν.Τ. 
Μαῖΐι; υἱῖ. 8. ἴμὰ. γἱ. 4], βᾳ. 88 οΡ}. ὃ 
κάρφος, ἰὶ ταῖθον ἀδποῖθθ α ϑοίδά »ώα οἱ 
ψοοά, ϑ'ορι. δηὰ Ο]888. 

Δόλιος, ία, ον, ιἀ]. (δόλος,) ἀροοί, 
2 ον. χἱ. 18. ϑερί. δηὰ Ο]δ88. 
Δολιόω, ἔ. ώσωΐ ἐὐσλονὴ ἰο τι ὦν 

οοἱξ, ἰπίταηϑ. Βοι. 11]. 18, ταῖς γλώσσαις 
αὐτῶν ἐδολιοῦσαν. 
Δόλος, ου, ὁ, (δέλω, το ἰακο νὴ! 3 

Ῥαϊϊ, ῆθηςο δέλεαρ, ἃ Ὀαϊϊ,) ῬΓῸΡ. ὦ ὑοῖ, 
Ἡοπι. Οἀ. χὶΐ. 282. Ηδεποθ πιοίβρβ, ἐξ 
οοἷξ, σεῖο, Μαῖϊ. χχνὶϊ. 4. ΜΚ. νἱ. 2), 
οὔ. ϑββορί. διὰ ΟἾδββ. 
Δολόω, ἴ. ὦσω, (δόλος,) ἴα ΘΝ] 

ΟἸ688. ἐο ἀδοδῖσο, Ὀὰΐ ἷπ ἰδῖθσ, ἕο ᾿ 
ἱ. 6. ἴο δἀυ]ίογαῖο, οοττυρῦ, ὉΥ τὴς Ἢ 
τοἰϊχίυτο, ΘΒρθο. ὙΪΏΘ ΟΓ ΤΩΔΟΏΘΥ. νὴ 
ἷν, 2, ὃ. τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, εαυΐν, Ὁ 



ΔΟΜΝΜ 

καπηλεύοντες τὸν λόγον τοὺ Θεοῦ αἱ 1]. 
Ἰ; 1, 6. ἐκνρεύμρο ἢ 1.6 αοδΒρ6] ὉΥ 86 
ἰωαραγο δά πιϊχίυγο οὗ ὁ νδῃ ἰδ 0 Ὲ.᾽ 

Δόμα, ατος, τὸ, (δέδομαι γοτῇ. 
οἵ δίδωμι.) α οὐ, Μαῖί. νὴ, 1]. ῬΒΙ 
17. ἘρἈ. ἵν. 8. ϑορί. δηὰ Ρ]υΐ. 

εὐόξα, ης, ἧ, (δοκέω, ἴο 5661.) ὉΓῸ ῬΡα 
ΟΓ ἀρρεαγαηοθ, ΠΙ ο8. Δπί. ἱ. 11, 2, 

οἱ δὲ όξαν αὐτῷ παρέσχον ἐσθιόντων: 
αἰδο α ποίτοπ οΥ ἰάδα, 1μὰς. 11, 287, ὡς μὴ 
δόξαν ἀγνοίας ἢ ἀμαθίας παράσχωμαι. 
Τμὺδ ἰξ οάπηθ ἰο ἀθποίθ ορὲ ΟΠ ΤΟΣ 
ἐμὲ πθῖοῖ ὁη6 88 οὗ ΟΥ̓ (ἴηρ, Ἡογοάοί. 
ὶ,19. Χευ. Μομι. ἱν. 8, 10, οὐ 1δὲ ψὨΪΟΒ 
σἴδετθ μαγο οὗ Ὁ8, ἜΒρθ6. 8 ᾿μνουτδθ]6 ὁπ6. 
ἤσποο [6 βϑπβο ἀομοῦ, σίονψ, ὙΜΙΘᾺ ἰδ 
ὁβεπ Τουπὰ ἴῃ 1η6 ΟἾδΔθθ6. δπὰ ἴπο Ν. Τι 
ἘΠΕ δόπιθ τη βοδιοη8 Πούγονοσ, ἴ. 88 βαϊά 
οὗ ΒΟΠΟῸΣ Ῥαϊὰ οὐ ἄοπθ ἴο ΠΥ ᾿διἀ8 0 
ρῶν ἴμι. χὶν. 10, τότε ἔσται σοι δόξα 
ἐγώπιον, ὅτε. ΤοΒὴ υἱἢ. δΆ. 2 Οον. νἱ. 8. 
δον. 4, 44 44, λαμβάνειν δόξαν παρὰ 
ἀνθρώπων. )οΐιη χῇ. 48. 1 ΤῊ. ἰἰ. 6, ἃ]. 
80 ἴῃ [)6 ρῆχαδο εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, 
"Ὁ ὅδ βοηουῦν δηὰ ρ]οτγ οὗ ἀοἀ,᾿ ;. 6. “παῖ 
ἘΝῚ Ὁ εἰο ρα Βοιι. Πϊ. 7. χν. 7. 
ΡμΙ, 1,.1]. Απὰ εο πρὸς δόξαν τοῦ 
θεοῦ, 2 δὶ '. 20, δηὰ ὑπὲρ τῆς δόξης 
τοῦ θεοῦ, Φοῆη χὶ. 4. 80 λαβεῖν τὴν 
ἀύξαν, “ἴο δ6 Ἔχ 10 }]θἃ ἰπ ργαΐϑοβ, ὅς. ον. 
ἵν. 1], 80 ἴῃ δβοτὶ ὁ ὅπ, 1.1]. 14, δόξαν 
ἐν ὑψίστοις θεῴ. χὶ. 86. 
Ἰ Ῥεῖ, ἦν. 1], 4].᾿: ΠῚ οἷά, ἸΚΘ αἰ: δ. 
ἡ, Ὁγ ΘΙ, Ν [Ὁ υπά, ΟΥ ΒΟΌΣΟΘ 
οἵ ΒοΠοὺΣ δηὰ ρίοτγ, 1 ον. χὶ. 15. 2 Οὐοσ. 
πῇ, 25, Ἐρὲ. ἢ ἥν, 18,1 ΤῊ, ἢ. 9ὐ..-Ἰ, ὧὸ 
οὶ οὗ δαὶ αὐ τα οΧοίίοβ δἀὐπηϊγαιίοη, δηὰ 
Ὁ ΜΝΔΟΝ ΒΟΠΟῸ ἰδ ΜαΊρου; δῃὰ δαὶ ἴῃ 
ἩΠΟῸΝ ὙἹΘΊΕ, 1) βεἱὰ οὗἁ Γ ἐχίογτιαὶ ΟΟΝ- 
ὙΤΊΟΝ, 1. 6. ἀϊσπάψ, φίογν, 1 Ῥεῖ, ἱ, 24, 
τᾶῆσα ὁ, τῆς σαρκὸς ὡς ἄνθος. Ἡοῦ. ἰ!. 
ἜΝ δι ἀϊχεὶ οὗ παι Ὑ Ὡς Β γρδυρθεν 

Ἡ 1. ΟΥ, χὶ. 7, γυνὴ 
ἀδόξα ἀνδρός ἐστιν. ΑΡΟΟΓ. δ 908. ϑαἰὰ 
ἀρ δηὰ τε] τς ΟΣ ῬΙδ σον 

. ΣΧίν, 7. χιϊ!. 
Ἤ Π ἀπο (ὸ οδ, οἱ 8].: - Αἶδο οὗ τῶν μεύα τ 

δηΐ8 οὗ το αι, δ Βρ! οπδϊὰ δρ 
πρὶ ὦν χα 27 . ΟΥ ΜΚ ΔΙ (ἢ, ἐμεῖς 
ἵν, 8, μὴ ἵν. Ἴ τ, ἘΦῸ ἴῃ ρ]γ. Ὁν πος 

όξαι, ἰδ, ἴο ὀηῤον ἐπ ἤϊρῆ δοποιι, 
(68 δηᾷὰ τοδρίβίγαίεβ 

ὍῬρι, ἅ, ὐ, διῶ ὃ τς οὗ ὀαίογπαὶ 

ἦν. 

ἃ Μομοὸ' ἴλοο, 2 
αἰεί] Πσῃς τ ΒΙΟΝ μαμάβ ιν δῃ 615, Βον. 
χη, 1, ον φ]οτ θὰ βαϊηίβ, [μι, ἴχ. 8], οἱ 
β ἃ. μὲ εερεο. οὗὨ [πὸ οοἰοβεῖα] ἐρϊθπάσυτ 
δι οἱ 600 ἰῃ ψῃϊοὮ Οοα 8118 6ῃ- 
ἀπο ΤΕ. 1. 9. 2 Ῥεῖ. 1. 17. Εν. χν. 

Χχὶ, ἸΙ, δῖ δοσηθίμηος ΥὙἱδὶ Ὁ1Ϊ6 ἰο τηοῦ- 

9ὅ 

ἷ. δ. 0 ὥόῶγηι απ ορίπΐοη, ἐλὲ 

ΔΟΙἁΙ͂ 
(815, [μὰ. 11, 9. Φοῖπ χίϊ, 4] ; δηὰ 8180 83 
ταρηἰοδιδὰ ἴῃ ΟἸτίβι᾽Β βϑοοπὰ ΘΟΙΩΪ ΙΖ, 
Μαῖι. χυὶ. 272. ΜΚ. υἱϊ. 88. 80 οἴδῃ 
ἘΡΕ τη οὗ ἐπίεγπαὶϊ ΘΒΑΒΆΟΤΕΚΒ, ἱπ- 

σίρε ἕ ΒΠΡῸΣ ΤΩΟΓΆ] δἰ(σὶ θαῖεβ, δηὰ ἴο 
τοπάογοὰ Ὁ ΟΥΓ 5677 δοἰ“οΉ, 88 

βαϊὰ Ὀο(ἢ οὗ (Θὧώ, Φομη τ 40. Αοίϑ υἱ]. 
2, Βοιῃ. ἱ. 22. νἱ, 4. Ἐρβι. 1, 17. Ὁ]. Ἰ. 
11. ΗθΡ. ὶ. 8. 2 Ροῖ. .. 8, ἃ]. δπὰ οὗ 
ΟἸτίβί, 88. ἴ0ὸ ἀπαύγασμα οἵ 126 ἀϊνίῃθ 

τδοιϊοῃβ, Φοόδη 1. 14. 11. 1] : αἷδο οὗ ἐδ 
ἡιοὶν, ὅΡΙπῈ 1 Ῥεῖ. ἵν. 14, συβί. Ματῖ. ἀθ 

. 284: α͵80 βαὰ οὗ ἐλέησε, ἴῃ (86 
κπὐρ ὋΣ ̓ἀαῖ,, ̓ δὺθ δι σία τὰς Ρ 186 ρῥΪδοθ οὗ 
186 σορῃαίο δά]θοῖ.. σίογίοιιϑ. ἐ, ἄχο. 
2 Ὅον. 11], 7---θϑ. ἘΡΒ. 1. 6, εἰς Πρὸ δῶν 
δόξης τῆς χάριπον αὐτοῦ. 4) υβοὰ οὔ δαὶ 
χα] θὰ βέαίε οὗἉ Ὀ]1δ6} ρογίθοϊοι, τεβοσνθᾶ 
ἴοσ [080 ψῆο ἀν 6}} τὴ αοἀ ἴῃ Παοάνθῃ, 
ψΠΘΙΠΟΙ 88 βαϊὰ οὐ ΟἸ σὶβί, ἀπὰ ἱποϊυάϊηρ 
116 1άθδ οὗὨ ἢἷβ τοραὶ] τωδ 89 ἷγ, 85 Κίῃ 9 
δἷδῃ, χὰ. χχῖν. 206. Φοῆῃ ΧΥ]!. ὅ, 
2 Τῇ, ἢ, 14. 1 Τίτα, ἐπ, 16: οἵ οὐ εἰολιβοά 
βαϊηίβ, ἀπὰ ἀδηοίϊην ϑαϊοαίζοη, οἰογπαὶ ἰδ, 
ὅσ. Βόχα. ἢ. 7,10. ν"ϊ,18, 1 Οογ. ἴ,. 7. 2 Οοσ. 
ἷν. 17. 1 ΤᾺ, ἢ,. 12, 2 Τίτη. ἴι, 10. ἼΗΙ 
ἱϊ, 10,1 Ῥεῖ. ν. 1. ἡ τ ξῳ τοῦ Θεοῦ, ἐδα 

τὐλίοῦ Οοὐ εοἷϊ , οι. ν. 2, 
ΑἾ8ο ὉΥ τηϑίοῃ, [86 δυῖθου ΟΣ τ ΐβ ΖἴοΣγ 
ΟΥ βαἸ γαιίοη ἴο ΔΩΥ ὁῃ6, ἴω. ἰϊ. 82. 1 ον. 
ἷϊ. 8, τὸν Κύριον τῆς δόξης.. 
Δοξάζω; ἴ. άσω, ΠΩΣ ἴῃ [Π6 ΟἾα88.. 

δΏΡΡΟΘΕ; 8180 
ἕο 6ϑἰϊηχαΐθ οΥ ἡμμᾶφο. Ηρποο, Ἰ1κὸ οὰν νοχὉ 
ἕο ὀδέθοπι, ἐο ἐλέπκ ἀυοιναλίν ο, 
Ὁγαῖθα ἰο. ἴῃ Ν. (8 ΦΟΏΘΓΑΪ Β6Ώ86 ἴθ 
ἐο σἰογν, πῖνῃ, ἐὐπετει ΒΟΙῺΘ ἸΠΡΔΙΒΟΙΣ 
[008,88 70]]. Τ', ἴο ΑΒΟΒΙΒΕ ΘΙΟΒΥ͂ ΤῸ, ἴθ 
ἰαιά, οοἰεῤγαίε, Ματῖι. νἱ. 2, ὅπως δοξασθῶ- 
σιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 1μα. ἵν. 1. Φοπ 
Υἱ]. δά. Βοτ,. χί. 18, Αοἰβ χ . 48, ΗΘ}. 
ν. ὅ. ον. χυΐ!. 7. ῬοΪΎΌ. υἱ. δδ, 10, δε- 
δοξασμένοι ἐπ᾽ ἀρετῇ. ϊοά, βίο. νοΐ. νἱ!, 

, ἀνὴρ ἐν παιδείᾳ ῥυῇ τι ἀλη, δηὰ 
74, δεδοξασ ένος ἐν ἀστρολογίᾳ. ἱ. 242. 
11. ̓158, δηὰ δορί. 80 δοξάζειν τὸν Θεὸν, 
ἐ[ο οοἰδοταίο αοὰ ΠΝ ΡΓδῖβο δηὰ νου ρ,᾽ 
αἄογε, Μαῖϊ. ν. 16. ἰχ. δ ἃ οἵι..--Π], το 
ΒΟΝΟῦΒ, 1. 6. δοΘΙΟΥ ΒΟΠΟῸΓ ὍΡΟΩ, αἰαῖν 
ΤΌΠΟΥ φίονίοιο, 1) ροηοῦ. 1 Οον. χἱϊ. 26, 
εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος. 2 "" ὑπ 1: 
ϑερί. Ὀ1οὰ. ὅς. χὶ!, 86, Ῥαδ8. ἐο δδ 
ΟΥ ὁχοοϊϊοηί, 2 ΟὐοΥ. 11}. 10, οὐδὲ δεὸ Ἄλειαε 
τὸ δεδοξασμένον. 1 Ῥοι. ἱ. 8, χαρᾷ δει- 

] δοξασμι νῃ. 2) καϊὰ οἵ 6ὉΡ δηά ἐπθθω 
ἷ, 6. ΤΟΒάΘΓ οοηβρίουουβ δηᾶ 

: ξιοπου ΑΥ͂Ν Ὠἰνὶπθ ΘΠδγδοῖοΣ δὰ αἱχὶ- 
αἴο8, ὁ. ὅτ. οἵ αοὰ 88 οὐρα ὈΥ [89 

ϑοη, Τοδπ χί!, 28, χῇ 8ᾳ. Χὶν. 18. 
ΧΥ. 8. χγὶϊ. 1]. 4, οὗ ΓΝ Ὁμιτδείδη, Φοδπ 
χχὶ. 19. οἵ ΟἨτίδε 88 βἰουίβοά ὈγΥ 189 
Εδίδοι, Τομη νηΐ. δά. χῇϊ. 82, οΥ ὃγ ΟἾ γτῖ8- 
τίαπβ, Φοδπ χυ]], 10, 41. 8) ἴο αἄύαποε ἴο 
ἐλαέ δέαία 97) δἰτβο απὰ ἔστ ψ ΠΟ 15. [ἢ 6 
Ῥογίίοη οὗἨ ἰονϑο ὙΠῸ ἡ τς σὰ Οοά ἰ 



ΔΟΣ 
διοανθῃ, 6. γΤ. οὗὨἨ ΟἸγῖβεὲ δ 16 Μοβείδῃ, 
Φολη νἱὶ, 89. χὶΐ, 16, 28, οὐ ΟἸἩ τ βιΐδη, 
οπι. υἱϊ. 80, τούτους ἐδόξασε. 

Δ όσὶις, εως, ἡ, (δίδωμι,) ρτορ. α φίυΐ 
δυῖ 4180 ὮῪ τλθίοῃ. [86 ἐἰΐης νοα, μος 
248. 1. 17. ἘκοΙυβ. χὶ. 17: α]80, 
ΒΘΏ86 οὗ σίοίης οὐδ, ἐπροπαϊίωνα, ῬῺ]], ἱν. 
15, εἰς λόγον δόσεως καὶ λήψεως, 6χ}6η- 

γεροῖρίέ, ΟΥ̓, 88 ΜΘ ΒΔΥ, ἀοὐξ απά 
ογοαΐί, ἘϊροΪαΒ. ΧἸ;. 19, ἀπὸ σκορακισμοῦ 
αἀἥεωγε α 

λήψεως καὶ δόσεως. Χ]]]. 7. 
Δότης, ου, ὁ. (δίδωμι,) α σίσογ, 2 Οον. 

ἶχ. 7. ϑορί. ἔον [80 Ο(]6885. δοτήρ. 

Δουλαγωγ έω,ἴ. ἥσω, (δοῦλος, ἄγω.) 
]) ἐο δανν ς᾽ αβ ἃ 

ἑηΐο απά λοϊα ἴπ , 1 Οὐν. ἰχ. 
27. ὃ. τὸ σῶμά μου. 

Δουλεία, ας, ἡ, (δουλεύω.) Ῥτορ. α 
βίαίε ο΄ δἰαθεγν, ϑϑρί. δὰ Ο]88.: Βυΐ ἴῃ 
Ν. Τ. ΝὴΝΝ 8814 ἢρ. οἵ ςρίγίῤωαϊ : 
Ἐοπι. γἱ}}. 15, πνεῦμα δουλείας, " ἃ 8]αν]δὴ 

ἐστὶ Ὁ. 88 ορρ. ἴο {Π6 8ρί τὶ οὗ δαορἕοῃ ; οὗ 
τῆ9 σοπάϊοι οὗὨἨ [Π080 ὙΠΟ Δ.6 ὉΠῸῸΡ 186 
Μοκαὶς αν, 6.4]. ἱν. 24. ν. 1 : α͵80 οὗ [86 
σοπάϊθοη οὗ (Πο806 ψῆο ὅτ βυθοῖς ἰὸ 
ἀοδίῃ, οι. Υἱῖἱ. 21, ΟΥ (8 ἔοαν, Η6Ὁ. ἰ1. 15. 

Δουλεύω, ἴ. εύσω, (δοῦλος,) ἐο δε α 
Ὁ]1. ὈγΥ 8 ἀδί, οὗ δίαυο οἱ ἀϊγοά ϑογυαηΐ 

ΡΘΙΒ. ΟΧΡΓ. οὐ ἴῃ]. Ϊ ΤῸΡ. βαϊά οὗ ἐῃ:- 
φοίω βοσνίοθ, 1) οἵ ἱπάϊνί 0.185, Μαἰξ. 
νἱ. 24. ἴμι. χνὶ. 18. Ἐφ. νὶἱ. 7. Ϊ Τίτω. 
νὶ, 2. ϑορῖ, διὰ Ο]αβ8. 2) οὗ μαξίοηβ, 
ἀοποιίίηρ Ρο 041 δβυ δ᾽]θοίίοη, Φομη υἹ]]. 

. Ἀοῖβ γῇ. 7. Βοαι. ἰχ. 12. ϑερί. δηὰ 
ΟἸ 688. : τηϑίδρῃ. οἵἁὨ “ ἔοβθ ϑυδ)θοὶ ἴο 186 
Μοαὶς Ιανν,᾿ 614]. ἵν. 25.----Π. οὗἉὨ υοἷωηζα 
Βοσυΐοα, ἀπά {μδὺ ἢρ. ἐο οὗον, ἴ,.ὰ. χν. 
ῬΆῺ1]. 11. 22. 6]. ν. 13. Βοιι. χὶϊ. 11. δπὰ 
ϑορί. [πω ἃ τ οΓᾺ] 8686, βαϊὰ οὗ οδοάϊθησα 
1ῖο ἀοὰ, Μϑεῖϊ, νἱ. 24. [.υ. χνὶ. 18. Αοἰβ 
Χχ. 19. οῃι. νἱ!. 6. 1 ΤῊ. 1,9. ογΥ ΟΠ τβί, 
Βοοιι. νἱὶ. 25. ϑορῖ. ; ΟΥ ἴο ἔα]βο γοάβ, 61]. 
ἵν, 8, ἔχ. χχίὶϊ!. 88; αἷδο οὗ ἐλέησϑθ, ἐο δὲ 
ἀδουοίοα ἕο, ἐπαμίσε ἵπ, Μαῖϊ. νἱ. 24, Τλι. 
Χχτΐ. 18, μαμωνά. Βοχι. νἱ. 6, ἁμαρτίᾳ. 
Βομι. νυἱὶ. ὁβ, νόμῳ ἁμαρτίας, ἀπά χΧγτϊ. 
18, τῇ κοιλίᾳ. Ο4]. ἵν. 9, τοῖς στοι- 
ΧΡΟΝ, Τίι. 1. 8, ἐπιθυμίαις. 908. δηά 

Δούλη, ης, ἡ, (δοῦλος,) ρΓῸΡ. α )πιαΐό 
δίασο, ΟΥ ταδὶ -ϑουναηί, Αοίβ ᾿Ϊ. 18. β'ορί. 
δηὰ ΟἾαββ.; δαΐ υδοά, ἦπ 186 Οὐϊοπίδ) 
Βέ}]0, ὉΥ 8 ἤδιηαῖο δαἀγοββίηρ ΔΠΥ ΟὨΘ 
ΠΥΘΔΌΪΥ ΒΌρουῖοῦ ἴῃ ταηκ, ἰπβίθαα οὗ [86 
ΡοΓβ. ὑγοη, ἐγὼ, [μὰ ἰ, 88, 48, δηὰ ϑεορί, 

Δοῦλος, (δέολος, ἔτ. δέω, ἴο Ὀϊπά,) 1. 
ΤΌΡ. 88 8 ΑΓ. δοῦλος, 1), ον, 

ἄασε, δοιπαά ἰο ϑεγῦδ ; [0]]. ὈῪ ἀδί. Βοτη. 
νἱ. 19, παραστ. τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ 
δικ. ὙΥΠ964. χν. 7, διὰ Ο]888.--- 11. ὃ8 ἃ 
Βῦ857:. (ἄνθρωπος υπάοτγείοοά,) α δίαῦο οΥ 
ϑογυαηΐ, 1) Ῥτορ. βαϊὰ οὗ ἑπυοίμηξαγν Βοῖ- 
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ἴῃ (6 

δίασεο, ἴο τοῦῖκο ἃ βίανθ 
οὔ; 2) ἰο ἰγθαΐ αϑ α βἰαῦα ; 8) ὉΥ ἵτηρ]. ἐο 

Ἔ Δοχὴ, ἢ, ἡ, (δέχομαι.,) Ῥπᾷ τ᾽ 
ζίοη ΟΥ̓ θηέογίαϊπηιοηέ οἵ χαοϑῖβ. θῃθε, 
δαπφιδί οὐ γδαδί, [κι. γ. 89. χὶν. 18. δῦ 

λοία ἐπ 

ΔΡΑ 

ΥἱΟΘ, 88 (Πδἱ οὗ α δίαυε, ορρ. ἴο ἃ ἔγϑϑθ βϑῦδοῃ 
] Οον. υἱΐ. 21. 64]. 111, 28. (οἱ. 111. 11. ον 
νἱ. 15: ΟΣ Θσϑῇ οὗ ἃ ϑεγυαπέ, ΟΡ. ἴο ἃ την 
ἴογ, Μαίϊ, χὶϊ!. 27, βᾳ. Φόδμη ἵν. 51. Αεοῶῷ ἢ 
18. Ἐρ!ι. νἱ. ὅ. 1 Τίμα. νἱ. 1. 2) ἔγ. βαϊὰ ο' 
υοἰωμηίατῳ βοτυΐοο, α ϑογυαηέ, ἱτηρ] γίης οὐδ᾽ 
ἀΐοποο, Πά6] 1 γ, ἀπ ἀδνοίοποββ, ΨΦόῃη στ 
18. Εοπι. νἱ. 16. 1 Οον. νἱὶ. 28. 6]. ἱν. 
7. 8820 υβοὰᾶ ἐπ τηοάοβίγ οὗ ταϊηϊβίθγ οἵ (ἢ 
γγοτά, δοῦλος ὑμῶν, Μαῖϊ. χχ. 27. ϑϑαὶά 
οὗ 186 ΚΔ Π] 0] ονσοσα δηὰ ἀονοῖοα θ6- 
γϑηΐθ οὗ αοἀ, οἰἾΠΟΡ 848 α᾽ηδαβϑαάογε ἀρὰ 
Ἰοψαῖθβ ἕγοῃῃ αοἀ, 88 Μοβεβ, Εονυ. χυ. 8, ("9 
9οβμυδ ἱ. 1, Φοβορᾷ. Απί. ν᾿ 1. 18) οὗ ὃ 
ἴπ6 ργορῃοίβ, ον. χ' 7. χὶ. 18. διὰ ϑερί ; 
ΟΥ̓ ΠΩΡΙΣ 85 τοογϑδίρρεγξ οἵ αοἀἂ, Βον. ἡ, 
20. νἱ;. 8. χίχ. ὅ, 8].---8οὰ ἴῃ ἴμ6 Οἥ- 
Θη(8] βῖγ}]6, οἡ δ ἀγθβδίηρ ἃ ῬΡούβοῃ ᾿ 
ΒΌΡΘΣΪΟΣ, [μὰ. 11, 29. Αοἰϑ ἷν. 29, δὴ 
βαϊα οὗ (86 ἴα ἘΠ] ΤῸ] Ονσουβ οὗ ΟἸπεὶ, 
δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, ἘρΏ. νἱ. 6. 2 ΤΊω.. 
Ἷ1, 24. οβρϑα. οἵ 106 δροβί]εβ, ὅς. ἔοι). 1, 
1. Θαΐ. 1, 10. Ὅο]. ἐν. 15. 76. 1.1. 2 Ροι...1. 
δυάο1. Βον. χχὶ!. 8, 4180 υιδϑὰ Ὑὑἱὶ τείον. 
ἴο ἐλέπρϑ, ἴο ἀδῃοῖθ ὁπ6 ψὯο 18 δι ἀϊοϊοὰ ἰο 
(85 γγὸ β8Υ, δηδίαυεά ἰ0.} ΔΏΥ ἀοίζοη ΟΥ “χῷ 
ἴΘ, [0]]1, ὉῪ φοηῆ. τῆς ἁμαρτίας, ὅοβη 
Ὑ]}]. 

Δουλόω, ἴ. ὦσω, ἰο δφηβίαυε, ἰΥϑη8, μ885. 
Ρογῖ. δεδούλωμαι, ἰο δὰ α 8(αυδ, οημν. 
ἴο δουλεύω. 1. ῬΒΟΡ. οὗ [6 οπέοτοθα 56" 
ΥἱοΘ οὗ ἃ βῖδνϑ, ἰο πιαζὲ α βίαυεξ οὗ ΔᾺΥ οπέ, 
Αοἰϑ Υἱῖ. 6. 2 Ῥοί. ἱϊ. 19. βρῇ. δηὰ ΟἾδ86, 
Μείδρὶι. δεδούλωμαι, ἰο ὃ ὀουπμά, οἵ 
δι θεῖ, 1 Οὐ, νἱὶ. 1δ: δῦϑο]. ἐὸ ἐξ 5 
δοπάαφο, 64]. ἷν. 8, ὃ. ὑπὸ τὰ στοιχεῖα 
τοῦ κόσμου.----Π1. ΕΟ. οὗὨ νο]υ ΑΓ ΜῈ 
νἱοο, ἐο πιαζὸ ἀευοίοα ἴο Δι Ὑ οὩ6, δῃὰ Ρ885. 
ἐο δόοοηιδ ἀδυοίδα, 1) δεῖ. βαϊὰ οὗἁὨ »ΕΓΒΟΝ, 
1 Οον. ἰχ. 19, πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, 
Ἴ αν ἀονοϊθά τηγβοὶῦ ἴο {Ππ6 86ΓΥ]Οθ 0 
811.) Βοῃ. νἱ. 22, ὃ. τῷ Θεῷ. 2) Ρ68. 
ἰλίηρϑ, 485 ὃ. τῇ δικαιοσύνῃ, Ἐοαι. νἱ. 1δ. 
οἴνῳ πολλῴ, Τῖιι. ἢ, 8, ᾿ 8ο δουλεύει, 
οἴνῳ, Τλῦδη. ἐρ. 819. 

δηἀ ᾿αἴον (1.88. 

δηά 

Δράσσω, ἵ. ξων Ρτὸ «ἴο εοὐδ1 
δαπά, ἑαζε ζαδί 6206, ἕο 
οαἰοΐ, ΔΠῪ Ῥοίβοη οὐ (πη. ἴῃ Ν. Τ 



ΔΡΑ 

Ἰὕος ἢ, 19, δ, τοὺς σοφοὺς, ταἸἴκθη ἔτοπι 
δοῦν, 18, τδοτα ϑερί. Ββῶ καταλαμβάνων. 

᾿ς δραχμὴ, ἥς, ἡ, (δράσσομαι,) 8ῃ 
Αἰὶς ἘΙΝαΙ δοίῃ, Ξῤ6 ὁδοῦ! θξα, 
Δρέμω, εοε Τρέχω. 

Δρέπανον, ου, τὸ, (δρέπω, ἴο Ρἷυοῖκ 
οἵ) α δὐολέδ, οὐ σγοολοα ἐπὲδ, ἴον τοδρί πα 
ογι, ΟΓΥ ραιμοτίης ζταροθ, Μ|κ. ἴν. 29, 
δορὶ, δορὰ ἰδίου Ο]αββ. 
δρόμος, ον, ὁ, (δρέμω, ἰο γτυπ,} ῥΓῸΡ. α 

τεκῖησ ; Αἴ5ο, ἐλδ τ φε0}; δηῃἀ ΒΟΙΩΘΕ 168 
ἰδὲ ταοσ-οὐογϑα. ἴηῃ Ν. Τ. ζ. οουγ86 οὗ 110 
οΥ δοϊίΐζοηῃ, Αοἰβ ΧἹ. 25, πληροῦν τὸν ὃ. 
ΣΧ 24, τελειῶσαι ὃ. 2 ΤΊ". ἐν, ἡ, τελεῖν ὃρ. 

Δύναμαι, ἴ, ήσομαι, ἄθροῃ. ἐο δδ αδἷε, 
ἰοδὶ ἰῃ ἃ ρα γεῖοαὶ εὐὰ 8 τοὶ 86η86, δηὰ 
15 ἀδρεπάϊηρ αἰἴοΓ ὁπ 18:6 ἀϊβροβίοη ΟΣ 
βου 68 οἵ τοὐπὰ, (ἢ 6 ἄσχτοα οὗ Βιτθηρτ ΟΥ 
ΜΠ], τὰθ πδίυτο δπά εἰτουτοβίδποεβ οὗ (ἢ 
τ, ἄς. ΑἸνδγθ [01]. ὈΥ δὴ ἰπῆπ. Ἔχρυ. 
ΟΓ ἱῃρ].. ὈΘΙΟΙρΊΩΣ 10 [16 βαῖηθ βυ ]θοί. 
Ϊ, 01, Ὁγ δὰ ἱπδη. 
Ῥγει. 85 ἀδποίηρ σοππυθα δοίίοῃ, Μαῖί. 
ΥΊ, 24, οὐ δύνασθε δουλεύειν Θεῷ. νἱϊ. 18, 
Νκ, ἢ, 7, δὲ 8]. ;. ΟΣ ΤΟΓΟ ΘΟΙΩΙΏΟΩΪΥ οὗ 
ἴλο σοσίεί, ἐτορ  γἱης ἰταπαίθης οὐ ταοσηθηῦ- 
τὴ δοΐοη, ΟἰΓΠΟΣ Ραϑὶ οὐ ῥγοβθηῖ, ΜΚ. 1. 

) μι, υἱϊ, 19, οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν 
αντῷ. Μαιὶ, 111, 9, ΜΚ. νἱ. δ. 1μι. ν. 12, 
εἰ αἱ. ; οὐ οὔ »ογζ, ἰο Ἔχργεβθ οοπιρ]οιοὰ 
ἀῶοῃ ἴῃ Τοίδσθηοθ ἴο {1Π|8ὺ ργϑβθηΐ [8 
ἀεὶ χχυὶ, 82, ἀπολέλυσθαι ἠδύνατο ὁ 
ἄνθρωπος, εἰ, ὅχο.---ἼΤ1, τὴ 1 δὰ ἱμῆη. ὕπ- 

δυρχεδιοὰ ὈΥ {Π6 ἑοοπιοχί, Μαῖι. χνὶ. 
οὗ δύνασθε ες. διακρίνειν. ΜΚ. γἱ. 19. 

ἴμ, ἰχ. 40, οἱ αἱ. Οὐοπβίγ. τὶ δος. τί 
ἐδροηδησ οῃ ποιεῖν ἱτη0}.. ΟΥ 88. δος, οὗἁ 
τληηοτ, Μῆς, ἰχ, 22, εἴ τι δύνασαι. 2 (ον. 
χη, 8, εηὰ Ο]α58. : 
Δύναμις, εως, ἡ, (δύναμαι,) Ῥτορ. ἐδδ 

ἡ ψ, Ῥοτοεῦ, ΘοΥΡοΓθ 8} ὅς τηθη- 
Ὁ]. 1, αἱὰ οἵ ἹΝΤΆΙΝΒΙΟ ροῖσοτ, ὙἩθίθοΣ 
Ῥαγεῖολϊ οὐ τηογαὶ, ἀπὰ 1) οὔ πο ὀοάψ, Ἠδοδ. 
ΧΙ. ]], δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος 
ἔλαβε, Ι (ὦ ὦ Χν. 48, τὸ σῶμα ἐγείρε- 
Ται ἐν δυνάμει, ἴοΥ δυνατόν. 2) σΘῊΘΓΥ. 
Μχι, χχν, 16, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν ὃ. 
ἜΤ Ὲ Ἰ σον. χυ. δ6. 2 Τί. ἱ. 7, πνεῦ- 
μα δυνάμεως, νἱροῦτ, σουταρσο, Ορρ. ἰο πνεῦ- 
μα δειλίας. ΗθΌ. ἱ, 8, τὸ ῥῆμα τῆς ὃδυν. 
αὐτοῦ͵ "ἷδ ρον τ] πογά.᾽ νἱϊ. 16, χί. 84, 
Βον,1,16, βρρὲ, ἃ ΟἿδεο. ϑο ἴῃ ΘΟ ἢ ρἢγαβ68 
Δ κατὰ δύναμιν, ᾿ δοοογάϊπῃ ἴο ΟὨΘ᾽ Β 
μνες, 2 Οὐν. νἱἹ. 8, ἀῃὰ Ο]αββ, ὑπὲρ ὃ. 
, τήρϑ ες γρανοί 2 Οὐον. ̓  8, ἃ τη Ἶ 
ν ὀυνάμει, εὐἱδδ Ῥουύόγ, ἱ. 6. δᾶν. πιϊοἰιξεῳ, 
ΠΕ ΠΡῚ 2 ΤῊ. ἱ. 11; ἀπ ν ποτὶ 
ἐν, Ασὶ ἵν, 38, ΕρΒ. ἢϊ. 16, 8) καϊὰ οὗ 

οὐ, (Ἠτῖδι, οὐ (6 ΗοΪΥ 
δύναμις τοῦ Θεοῦ, ΤΟΘΔΠΪΠΣ 14. 
ΕΠ, ὅς, σεθοσ. Μδίς, χχ. 29. Μ|ς. χίϊ, 
ἯΝ ν᾿ ΜΡ ; Ἰοϊηθα νήϊῃ δόξα, 1 ἱπα- 
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ἐκργεϑϑε, εἴτ ον οὗ 116 { 

ϑρὶτῖῖ, 6. στ. ἡ ΤΩΡ 
τιολεείν οἵ αοά, Βον. χν. 8: δπά | σηεαΐ 

ΔΥΝ 

ἔθ 66, αὈβίγ, ἴοσ σόοι, ἡ δύναμες, ἔπ 6 “οτ- 
πἰροίθηςο,᾽ ἐάλ6 Οπιπὶροίοηί, ἰδ8 Αἰπερλίν, 

αἰ. χχυϊ. 64. ΝΙκ. χῖν. 62. [μ. χχὶϊ. 69, 
ἐκ δεξιῶν τῆς δυν. τοῦ Θεοῦ. Μοίοῃ. κβαϊὰ 
οὗ ἃ ΡΌτβοῦ Οὗ [ΐηρ ὙΠοτοίη ἴΠ6 ροῦγοσ οὗ 
αοά 15 τηδηϊξοϑιθα, ΥἱΖ. 22:6 πιαηὐ δϑίαζίοη ΟΥ᾽ 
ἐλα ροιυον Ὁ αοὐ, Αοἱϑ υἱὶϊὶ. 10, οὗτός ἐστιν 
ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ. Βοιι. ἰ. 16. 1 σον. 1. 
18, 24. ΕἸΒουΒοτὸ [Π6 ζοῃ. Θεοῦ ΟΧΡΓΘβδ68 
[ἢ ϑοωγοο, ἷ. Θ. ῬΟΨΟΥ ἰπιρατίοαὰ Ὁγ Οοἀ, } 
Ὅονς. ἰΐ. δ, 2 Ὅσον. νἱ. 7. χὶϊ. 9, ἡ δύναμις 
τοῦ Χριστοῦ : ἴῃ ἴΠ6 5680 οἵ ογιπίροίοπέ 
ηιαγεϑίῳ, Μαῖι. χχὶν. 80. 0. χχὶ. 27, μετὰ 
δυνάμεως καὶ δόξης. ΜΚ. ἰχ. 1. ΧΙ. 20. 
2ΤῊ. 1.7. μετ’ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ. 
ΑΙβο βαϊά οἵ {πὸ Ηοὶ]γ ϑιρὶτιί, ἡ δύναμις 
τοῦ ἸΠνεύματος, τἴ16 ΡΟΥΘΙ ἱτηρατίοὰ ὮΥῪ 
{π0 ϑ'ρίγιῖ, 0. ἱν. 14. Βοτα. χν. 18, 19: 
8180 οὗ ἘΠΡῸΝ 8:ἃ Δροβί]98, 88 ἱπβρί γοά 
ὈΥ {πΠ0 Ηοὶγ ϑρὶτῖῖ, [μὰ. 1. 17. χχὶῖν. 49. 
Αοίβ ;. 8. 4) βαεϊά οὗ πιέγασμζοιβ Ῥοισοῦ, 
δύναμις σημείων καὶ τεράτων, ἐδδ ροισοῦ 
ΟΥ̓ τοογκέπρ πιϊγαοῖθ8. ἰτωρατιοὰ Ὀγ ἴ6 ΗΟ]Υ 
Ρἰτῖς, Βο. χν. 19. Αοἰίϑ χ. 88. 1 Οονσ. 11. 

4, 2 ΤΙ. 1,. 98. ΒΥ τωηθίοῃ. οὗ οἴἶθοοῖ ἴοτ 
ο8080, μὶυγ. δυνάμεις ἰδ Ρυΐ ἴοΥ πιεγαοίθ8, 
Μαῖι. υἱῖ. 22. χὶ. 20, δῃά οἵϊ. δῃὰ ϑορί. 
Ηθηοθ, 88 δὐβίσ. [ὉΓ ΘΟΠΟΣ. ὦ ΤΟΥ οὗ 
ηιΐ ,. 1 Οὐν. χὶϊ. 28, εᾳ. δυνάμεις. δ) 
βαϊὰ οὗὁἨ [0 Θββθ [18] ρόνγοῦ, ἔγμθ παΐμνα, 
{ρα οΥ γοαἰίψ οὗ δῃγ ἰπίηρ, ῬΆΣ]. 11). 
0, γνῶναι τὴν δύναμιν τῆς ἀναστ. 

αὐτον. 2 ΤΊπι. 111. ὅ. 8. 88 ορρ. ἴο λόγον, 
ϑρθθοΐ τοϑτοὶυ, 1 Οὐοσ. ἱν. 19, ,ᾳ. Μοίδρῃ. 
βαϊὰ οἵ ἴδῃ ἐλδ γόγοο, ἷ. 6. [ῃ9 τηθδη- 
ἴηξ, οὗ ἃ γὸ Ἶ ΟοΥ. χίν. 1], τὴν δύνα- 
μιν τῆς φωνῆς. Ὠὶο (888. Ἰν. 8, ὃ. τοῦ 
ὀνόματος. 830 1ιφείῃ ροξαοϑίαϑ.---Πἶ, καϊὰ οὗ 
ῬοιΟΟΥ ἢ ΤΟΒΌΪἰὩρ ἔΓῸ πὶ ἘΣΤΕΙΝεῖς παῖ, 
ΥἱΖ. ροισον,, αἰἰδογίψ, Τλι. ἵν. 86. ἰχ. 
1. Αοίϑ ἢ. 12,2 Ῥοῖ. ἢ. 1]. Βον. χἰϊ, 2. 
ΧΥΪ, 18, δὰ Ο]δββ. ϑαϊὰ οὗ οπιπέροίθηξ 

ἰρηΐψ, ἃ8 ἀυθ6 ἴο Οαοά; 6. γτ. ἰπ 
Δϑοτροηβ, Μαίι. νἱ, 18. ον. ἵν. 11]. ν. 
12. νυἱῖ. 12, χὶ. 17. χὶὶ. 10. χῖχ. 1. Μοίοῃ. 
ΔΌΘΙΥ, [ῸΓ ΘΟΠΟΣ. Ῥαΐ ἴον ὁ ἐν δυνάμει ὧν, 
ἘρΒ. ἱ, 21. 1 Οογ. χν. 24: ρ]υν. ἴῃ ἔσῃ. 
νἱϊ, 38. } Ῥεῖ. "1. 22. 8 [«ἱ. ᾿ 
δηὰ Επρ. απὐῤογίἑίοθ. 2) ἴῃ 106 δθῆβο οὗ 
πωπιδοῦ, οὐ φιαπέϊῳ, εν. ἰ]. 8, μικρὰν 
ἔχειν δύναμιν : 4180 ὉΥ Ἡ Ὁ λον 08}- 
Εἴγ, αδωπάαποο, ἕλον. χυ]]. ὃ, ἐκ τῆς δυνώ- 
μεως τοῦ στρήνους αὑτῆς. 8) οὗ τυαγ-ἶδο 
Ῥονγοῦ, ἰκὸ [0 Επηρ. 2ΌγΟδ ΟΥ 7ΌγοΟϑ, Ποϑῖ, 
ΟΥ ΔΓΙΏΥ, [.ὰ. Χ. 19, ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύνα- 
μιν αὐτοῦ. ϑερί. δηὰ Ἰαῖ, (1488. Βγ Ηοῦ. 
αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, "τὴο Ποβῖβ οὗ 
Πιοδνθη," 1.6. [6 Β.:, Ὠ]ΟΟΏ, δὰ ϑἰδγβ, Μαίί. 
χχῖν. 29, ΜΚ. χϑϊ, 2ὅ. κι. χχὶ. 26. βορί. 

Δυναμόω, ἴ-. ὦσω, (δύναμις.) ἰο 
, 888. Οοἷ. ἱ. 11, ἐν πάσῃ δύνα- 

μει δυναμούμενοι. ϑορί. δηὰ αἰ. (685. 

Δυνάστης, ου, ὃ, (δύναμαι.) οπε ἴῃ 
»οιοοῦ,, ΟἹ Ὡς πῶ ἃ Ῥοίοηζαΐξ, 
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[86 δυργθιηθ Ροϊθηίαίο, ὁ μόνος. δυνάστης, 
ο4116Θὰ ἴῃ 2 Μϑ8ος. 1]. 7 Ὲ ὁ πάσης ἐξου- 

ῬοΥΘΙ, ΘΒΡΘΟ. ὉΠάΘΡ ἃ ρτΐποθ, ὦ ηρλπἔβίοτ' 
οομτέ; ̓ λοῖβ νη, 27. ὃ. Κανδάκης. Οδῃ. Ἶ 

Δυνατέω, ἴ. ήσω, (δυνατὸ,) ῬΙΟΡ. ἕο 
δδ αδίο, Ἰπίταῃβ. Βοτη. χῖν. 4, 'ῃ ϑοῖηθ 

ὃς οὐκ ἀσθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν. 

Δυνατὸς, ἡ, ὃν, 84]. πόδες δον ῬΠΟΙ. 

μὰ Ἰ ΘΕΝΕΒ. δηὰ 1) οὗ ἐλέησε, ἐπῳ το Χ: 
4, ὅπλα---δυνατὰ τῷ Θεῷ πρὸς, ἄς. 80 

»δγ80Ώ8, ὁ δυνατὸς, [86 το Ὠ 0; δπά, βαϊὰ 
οἵ ἀοἀἂ, [μὰ. 1. 49, [ῃ0 ΑἸ τ μμγ, Ῥβ. χχίν. 

μαι, [0]]. ὧν ἰηῆη. Βοι ἢ ῥγοβ. ΤΊΣ, 1. 9. 
ΗΘ. χί. 19: δῃά δογ. μὰ. χίν. 81. ότι. 

Ἐοτη. χν. 1, οἱ δυνατοὶ, 5ε]]. ἐν πίστει. 
80 δυνατὸς εἶναι, ψἰϊβους ἱπῆπ. 2 Ὅον. 

δυνατὸς ἔν τινι, αδῖε, '. 6. ὁταϊποῃϊ ἴῃ ΔΩΥ 
τπίηρ, μὰ. χχὶν. 19, δ. ἐν ἔ ἔργῳ καὶ λόγῳ. 

Οομ. ΤΈυς, ἱ. 189, λέγειν τε καὶ πρασ- 
σειν ὃ. Αοίϑ ΧΥ ]. 24, ὃ. ἐν ταῖς γρα- 

ΘΙΒΟῺΒ ἴῃ δυ Πουϊγ, 1 Οον. ἱ. 26. ον. υἱ. 
δ: οὗἩ (Π6 βδηδο τῖτι, Αοίβ χχν. δ, δπὰ 

με ΔΌ]6 ἴο 6 ἀοπε,) ἴῃ [6 
ῬὮγαβο εἰ υνατὸν, αὖ80}]. οὐ ψΠΠ ἐστε, “1 

δηὰ ΟἸ488. ΕὉ]]. ὉΥ ἀεὶ. οὗἁ ΡΕ6ΓΒ. Πὲ μον 
ὈΠ6 ἔοτ, οὐ ψἱϊ, δὴν οπθ,᾽ 23. 

ρφηοο τὸ δυνατὸν 88 ̓ αδοί, οφυΐν. ἴο δύ- 
ναμις, Βομ,. ἰχ. 22. 

ΤΟΤΕ ΜΕΙ 90 οὗ 1Π0 δυῃ, 
« ἷ, 82, μὰ. ἰν. 40. ϑορί. δηὰ ΟἸδ88. 

πτὶϊ. ἀὐὰ Ν. Τ. ὁχοορὶ ἐμαὶ 186 ἰστορυ αν 
δά Ἰδίοσ δυσὶ οὐ. ἐπὶ Μαῖι. νἱ. 24. χχίϊ. 

δύο ἢ τρεῖς, δοῆιε, α ἤξιο, Μαῖι. χΥ !, 20. 
] σον. χίν. 29. ἀνὰ δύο, κατὰ δύο, ἐμ ἔνοο 

Δὺυ-ς-, δῃ ᾿πθθρδΓ8]9 ΜΈΉ μαροτίίηρ, 
Ἵ|Κ6 186 ἘΠρ]θἢ ὠρ-, ἐπ-) πιῖδ-, 1) σοπίτα- 

ΘΌ]Υ, ραΐη, ὅς 

Δυσβάστακτος, ἊΣ ἡ, δ]. (δὺν, 

»γίποο, 1λι. '. δ2. 1 Ὑΐμ.. νἱ. 1: οὗ αοά, 

σίας ὃ. 2) ομθ ἱηνοδίθά πΠῈ ῬοΙ ΟΣ] 

4, οἱ δυνάσται Φαραὼ, δηὰσ 

Ηρποο ο βδοιυ οποϑοῖῦ αὐία, 2 Οὐον. χὶϊ!. 8, 

αὖῖο το ἀο 8Δηγ πίη. Ηδηοθ, βέγοπς, 

Χοη. (ξ-. γἱ!. 20, σῶμα ὃ. πρός τι. 2) οὗ 

ὃ. Ἡδποο, δυνατός εἶμι, ὀααΐν. ἴο δύνα- 

ἷν. 2], οἱ Αἱ Μροίδρἢ. δυνατὸς, δέγοης, 

χὶ!, 10. χὶϊῖ, 9.---Π. ΒΡΕΟ. ἴῃ ῬὮΓΆΒ6Β, 88 

Αοἰϑ νἱ!. 22, ὃ. ἐν λόγοις καὶ ἐν ἔργοις. 

ὙοΣ ΠΣ πιὰ οἱ 

ΟἸδε8. ἐληος, ΤΉυο.- -Ἶἶ. πρυι. δυνατὸν, 

Ροββὶ]6,᾽ Μαίϊ. χχὶν. 24. χχνί. 89, οἱ 4]. 

χὶν. 86. Αεἰβ χχ. [6, οἱ αἱ. ἀπὰ ἀν ΤῊΝ 

ὐτοΝ 80γ. 2. ἔδυν, (δύω, δῦμι, ἰο ἱπ- 

Ἢ οἱ, αἱ, τὰ, ἕισο, ἰπάδοὶ. ἰὰ Ατεῖς 

40. [χι. χί!. ὅ2, οἴ 4]. Νοίο---ἴμθ ΡΏγαβοβ [ ἃ 

(Ρατί8), δύο δύο, ἕιοο απὰ ἔιοο 

τἰθίγ, ΟΥ δάψουβ υ οὗ ΔὴΥ Υ Κιπά: 2) ἀ18- 

ἀϊβῆου!ῖ, δπὰ βαστάζω,) 
Φ Ὁ φορτία ὃ. Μαῖιΐ, χχὶϊ, 4. Τυ. χὶ, 46 

Ρί. δηὰ ΟἾδβ9. 

Δυσεντερία, ας, ἡ, (δὺς, ὈδΔὰ, δηὰ 
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ἔντερον, Ἰρ σε δε.) ἀγϑεπίεγῳ, οἷα. Ας 
ΧΧΥΪ. 8, δὰ ΟἸδδο 
Δυσερμήνεντος ον, ὁ, ἧ, δὰ. (ὃι 

δηἀ ἑρμηνεύω,) μι -ἀϊ ΝΣ 
ἕΐοη, διὰ ὮΥ ἴδρις 
Ἡοῦ. ν. 11, δὰ Ἰδϊ. Ο]αβ8. 
Δύσκολορ, ου, ὁ, ἡ, δὰ). (δὺς, κόλο 

ἔοοά,}) ῥγορ. ἐἀ βηοα]Ἐ δθουξ ομ6᾽8 ἴοοὰ 
Ησποο, ἤδθπεσ. οὗ ροσβοῃβ, δαγα ἕο "ίδα: 
»δεευΐϑῇ ; δῃὰ οὗ (πίηρπ, λαγά ἐο δὲ ίοακ 
εὐἱτῇ, ἐἱ θη. οι. “, 2,. 
[η Ν. Τ. λατά ἰο δδ ἀροοπε αἱ 
ΜΚ. χ. 24. Ψόβορῃ. δῃὰ 
Δυσκόλως, εν. ἀἰκ ὅδ, Μωὰ δ 

ομέν, δαγναΐψ, ἀρ ν χίχ. 23 
1,ὰ. χυ]ϊ!. 24, ἀιὰ Ο 

Δυσμὴ. ἧς, ἡ, γα δυϊ τόσο υ502]} 
ἔτ ὉΓ. ὄνομα: 156 σοΐῃρ ἄοντι οὗἉ 1} δι 

Υ ἰρὶ. ἐΐο ῬΡεεί, Μαεῖι. τἱϊ 
11, ᾿ ἢ ΓΡᾺ δηά 6]458. 
Δυσνόητον, ου, ὁ, ἡ, δα]. (δὺς, νοὴ 

τὸς.) δαγά ἰο δε Ῥ Ῥοῖ, δ, Ἢ 
ἔστι δυσνόητά τινα. Ῥίος. 1δδτι. Ἰχ, 1 
ὃ. τε καὶ δυσεξήγητον. 
Δυσφημέω, ἔ. σις δὺς, φήμη, 

ῬΓΟΡ. ΠΝ τὐογὰβ ἀτ 
ΔΩΥ͂ οη6, ΕἸτὶρ. Ηἴοο. δι δηὰ ΤΠ δ Ὡν 
τιαἰραΐοεγο. Τη Ν, Ἴ. ἐο γουΐϊε, 
1 Οὐν. ἱν, 18, ἴῃ δοῖὴθ Ἐδὰ, Βορῖ. ἀὐμα 

Δυσ φημία, ας, κὐφρῳ Δα παι μὰ 

σιασο, πιαϊοαϊοΐζον ; ἔτεος, Ἦν ἕω. τε 
τ, οαἴωπιην, 2 Οον. Υἱ. 8, ἐν μι 

Δώδεκα, οἱ, τὲ τὰ, εδπᾶου, ἐιοοίσι, 
Μαῖίι. ἰχ. 20, οἱ 83᾽ο οἱ δώδεκα, 
ἐλε Τιρεῖνε, ἱ. ὁ. γ' τή ιὴ Μαῖί. χσνϊ. ἡ 
20, οἱ 8]. 
Δωδέκατον, ἢ, ον, δὰ]. ἐδό ἐοοβ, 

Βον. χχὶ. 20. 

Δωδεκά φῦλον, ου, τὸ, (δώδεκα, φν' 
λὴ,) 8. βυῦδί. ζοττωϑὰ, ὈῪ θ]]ἴρβο οὗ ἔθνοι, 
ἔτοιῃ [86 δ(]. δωδεκάφν ος, " οοπεϊδίης α 
ὕπγοῖϊνο {τἰθο8," ἔουπὰ ἰπ Οτας. πη έπα ἰΐ 
Ρ. 865, 6211. ἀπᾶ αἷθο Αοἰβ χχύὶ. ἴ, ἐδ 
ἩδΉΠα Ἶκοὸ τὸ 'Ελληνικὸν ἴῃ Τπῦο ἂ 
εὐλοῖδ «οιοϊδῆ, παξίοῃ. 

Δ ὥμα;, ατοε, τὸ, (δέ μὰ 
πρ, ἤοιιϑα, 85 οἴϊθῃ ἴῃ ; δ ιϑιἰν μαι 
α οὐλαπεδοτ οὐ ΤΌΟΤΙ, ΠΝ 1}. 
Ν. Τ΄ ὁ] ἱπ ρῃγ" ἐπὶ τοῦ δώματος ̓  
οα {μ6 Βουδο, ἱ. 6. [9 Ὄρῦδο ΟΡ 
ἴῃ 189 Επϑὲ ἰα ἥδὶ, Μαίι. χχίν. 17. 
15. Τχ. ν. 19: οὐ ἐπὶ τὸ δῶμα, ἴχ. χπὶ 
8]. Αεἰϑχ, 9. βο Ἠάΐαι νἱὶ ΔΊΡ, " " 
τὸ δῶμα. Μαῖϊ. χ. 27. Τλι. Χὶϊ. 8, 
τῶν δωμάτων, ἷ. 6. ὉΥ ἱπρ]. 
σου. 2 δι. χνΐ. 22. ΤῊ 

Δωρεὰ, ἃς, ἧ, δίδω : ᾶ ᾿ 
ἵν. 10. "ον οἵβ υἱϊ!. ἴμῶ, ε ) ἐρῶν 
2 ὅν. ἰχ. 1δ. Ἠδδ. νί. " Ἐπ νι 
Ἐ0]]. Ὁγ με δᾳ εὐωξ ἴῃ ΠΣ: 
οοὨβἰδίβ, » ἦ ὃ. τοῦ 
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Ἐκ Εοπι. ν. 17, τῆς δικαιοσυη: 
Ἶ , 7, τῆς χαρίτος τοῦ Θεοῦ. ϑερί. 

διὰ (ἴμ. 
Ε ρει εὐ ε, πρβ᾿ μκάεηὸς ἔτοτῃ δ|ουϑ. οὗ 

ἃ, ὃγ 61]}ρ. οὗ κατὰ, φγαξεϊουδίῳ. Τὰ 
Ν ΤΟΙ ἐπαύτοι: 1) ,»οῖψ, φναζίδ, νἀτἢ- 
οὔ τεηυϊιλ], Μαιῖ. χ. 8, Βοτῃ. 11. 24. 

προς Εν εν τος τν εῆοο τε με ας Ἀνὰ , θα . 208π 
Σν. 25, ἐμίσησάν με ν σαι. ᾿. δ), ἄρα 
Χρ. ὃ. ἀπέθανε. ἐΝ π Ῥ8. χχχνυ. 7. 
8.69 204. Απί. χνί. 4, 2. 
Δ ρέω, οἵ τοῦτο πδ08}]}Υ Δωρέομαι, ἴ. 

ὅσομαι, ἀοροη. τοϊά. (δωρεὰ...) ἐο πιαΐδ α 
Ῥγέβοπέ 9" ἀπῃ ἰδέπσ, ἴτὰπα. Μ|Ὲς. χνυ. 40, 
ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ Ἴ. 2 Ῥοί. ]. 8, 
πάντα δεδωρημένης, δα 4, τὰ μέγιστα 
ἐπαγγέλματα δεδώρηται. 
Δώρημα, ατος, τὸ, (δωρέω,) Ἰ1ι. 

“βοτηθίίηρ ρίνδη ἴ0 ΔΗ͂ μὰ α γῦϊ, Ἔρις 
γ. 16. 74.1.17. 
Δώρον, ουὅ, τὸ, α 

μι. ὃ. 8, ον. χὶ. 10. ἔξ, δῃηά Ο]κ88. 
ϑαϊὰ οὗ ρἱ[ι8 ἀεἀϊςαϊεά τὸ αοά, απ 4γ»- 

, Μαῖι. ν. 28, 5ᾳ. νῇἹ. 4. χχῆὶ, 
τῶν οὐ. ν. 1, νἱῖἱ, 8, 4. ἰχ. 9. χὶ. 4. 
800 τὴῦ Νοίο ου Ἠδῦ. νυ. 1. [Ιη Μαῖϊ. χν. 
ὃ, ΜΙ, τἱῖ. 11, δῶρον, 5ο}]. ἐστι, 1.16 Β6 86 
ἧ, “ἢ ἰδ ἃ οἷδ το, ἴ. ὁ. οοπβεογαϊθὰ ἴο, 

80 αἷϑὸ οὔ ΤΌΠΟΥ οοπέγιδωξοα ἴο 
1608 ἱπ ἴπ0 Το ρ)6, [κ. χχὶ. 1, 

4, ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ. δορί. 

“, Ναῖὶ. . 1]. 

Ε. 

Ἔα, τι ἰηἰοτ]. ἐχρτεβεῖνο οὐ τοομδν οὕ 
δ ηίοιν, ΜΙκ. 1. 24. 1. ἱν. 84. δορί. ὅς 

 ᾿Βὰν, οοηὐυπεὶ. ((ὺν δἱ ἄν.) ὑζ οοπίτ. 180 
πο ἄν. Τι αἰ ο ο ἴσοι εἰ, ᾿πδβιγ οἷ 88 εἰ 
ἔσβκοθθοα ἃ σου 00. τα ΘΓ Ϊγ Ὠγροί Θ[οΔ], 
ἷ. 6. ἃ σι ῥοείξοο Ῥοβϑὶ ὈΠΕ ; ἡ Ὡς ἐὰν ἴτα- 
Ρἴκε ὁ οοπάϊου σοῖς ΘΧΡΟΥΘΏ 6 τηυϑὲ 
ἀοιαστηΐπο, ἱ. 6. δπ οὐθοίἑθ6 Ῥοβ61 ΠΥ, δηὰ 
ΟΡ ΠΡῚῪ ΔΊ Αγ Τοΐοτβ ἰὼ ϑοιῃθί η 
[πΐατο, δὲν δ ἀδυλ}}ν οοπδίγσυοα νῖϊ 
ἴδο καδπποι, ἴῃ Ἰδύον τγτίογθ : αἷ8ὸ ὙΠ} 
ἴδιο ἱπάϊο. δῃὰ ὙΟΥῪ ΓΆΓΟΙΥ ἐπ Ο]886. ὙΠ 
ἴδο ορίαι, [ὁ 8 υϑοὰ ἱπ ὕψο ψαγβ: [) 
ἰοδο: 2) ἴῃ ὁΘοῃποχίοι ὙΣτἢ ΟἿ ΘΓ ραν ο168. 

ὍΒΕΡ ΑἸΟΝῈ, δπά 1. ἱτἢ [86 ϑωῤῥιποί. 
πὰ ἱπῃρ] γἱπρ ὙΠΡΟΤΑΙΟ ΤΙ στ 106 Ῥτοθ- 
Ῥεεί οἵ ἀθείδιοη: 1} πῆ (Π6 δι]. »»γ68. 
δηὰ ἴῃ (ἢ6 ἀροάοβίθ [0]]1. ὃγ ἱπέάϊο. δῖ. |. 
Μμὶ βοᾷ Ν Υἱ, 22, κα. 1,0. χ. θ, οἵ ἃ]. δορί. δπὰ 
ὕμμε. Τιὸ ἕαΐυτο οὗἨἁ ἔῃ ἀροάοεὶδ, οὐ 189 
Ὑ010 οἵ 186 . 8. βοιωθίῃηδβ ἰο δ6 
παρρ]ϊοὶ, Πόλη τἱ. 62, ἐὰν οὖν ϑεωρῆτε, 
ἄς, ἱ, 6, “βου τοιοῦ τῆοσθ Ὑ}}}} 1ἢ]8 
οἴξκηὰ γου ἢ Αςἰ5 χχυὶ. ὅ. 1 Ὅοσ. ἵν. 
ἰδ, Ἰρξιοιὰ -οὗὁὙἨ 16 ἔαϊ, ἰπάϊο. ἰδ Ρηϊ 
δο δογ, εὐ]. δἴεσ οὐ μὴ, Αοἰε χὶϊ!. 4], 
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ἔργον ᾧ οὐ μὴ πιστεύσητε, ἐάν τις ἐκ- 
διηγῆται ὑμῖν. 2) [0]]. ὉΥ ἔΏΡΟΓ. Ῥγδδ. 
Ζοῦη υἱῖ, 87. οτῃ. χίϊ. 20, οὐ δογ. Μ αι. 
χ. 18. ΜΚ. ἰχ. 48. 8) [0]}. Ὁγ ἱπάϊο. ΡΓΘ68. 
δόμα υἱῖϊ. 16, εἴ 4]. βθρο. 4) ἡ 186 δ]. 
αοΥ΄. ἃπὰ ἴῃ ἴῃΠ6 ἀροὰά. Α1]980 [01]. ΌΥ ἱπάϊε. 
ἔαϊ. Μεαίῖ. ἱν. 9, οἵ ἃ]. βῶρο. ϑορί. ἄς (1888. 
ὙΠ τἢ6 δροάοεοϊβ οὐ' 1π6ὸ ἔπι. 1 ρ]} 64, 
ΜΚ. χὶ. 82, ἀλλ᾽ ἐὰν εἴπωμεν, Ἔξ ἀνθρώ- 
πων, ἷ. 6. “γ0ὺ ΚΩΟῪ ἩΠδὺ ψ1}} [0]]ονν.᾿ 
Ευῖ, ον ρεν. Μαῖῖ, χχὶ. 8. 1 Φοδην. 16: 
[01]. ὈΥ ἱπιροῦ. ὕγθβ. Μαϊϊ. χυΐ!. 17, ΟΥ 
ΔΟΙ. Ναιὶ. χυ. 1δ, 17; [011]. Υ ἱπάϊο. 
ΡΓοβ. Μαϊὶ. χυΐὶ. 18, οἵ 4].: ὈΥ δου. 
80]. 1 ον. υἱί. 28. .4. ἱν. 1δ. ϑβοτηθ- 
Ὁ Π165 ὙΠ ὈΟ(Ή 800]. ΡΓ68. δηἀ δου. ἴῃ {6 
ΒΔΙῚ6 Οαἴδυδβα, 1 Οογ. χὶν. 28, 24, 24. ἰϊ. 18. 
1 Φοδῃ ὶ. θ.---ἰι. ἢ [η6 ἐπαάΐσ. θὰ ΟἾΪῪ 
ἴῃ Ἰαῖοῦ ΟὙ. νυϊίζοσβ. 1 Φοόοδῃ νυ. 1δ, ἐὰν 
οἴδαμεν---οἴδαμεν ὅτι, ὅζο.---Ἴ1. υδοα ἴπ 
Γαβροοῦ ἴο ὑπὸ ἢ ΟΟΥΙΔΪΏ 88 ἰξ [ΠΟΥ ὉΤῈ 
ὑποογίδίη, δηὰ ἤδηοα οαυΐν. ἰο ὅταν 11 
80]. Φοἢη χὶϊ. 82, ἐὲν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς. 
χὶν. 8. 1 96ὴ 111. 2, δηὰ ϑορί.--ῆἶν. υδοὰ 
ἰπδίοδὰ οἵ ὧν, ἱπ [86 Ν, Τ΄. δπὰ Ἰαΐον στ. 
τὶ ογΒ, Του πὰ ἴῃ τοὶ δῖνο οἶδυδοδ δὰ Ὑἱἱἢ 
ΤῸ]. νογάβ, ἩΠΕΓΘΌΥ ΠΟΥ ὈΘΟΟΠΩΘ ΤΔΟΤΘ 
ΕΘΏΘΓΙΑΙ, ἐπι ρἸ γἱηρ ΤΊΘΓΘ ΡΟΒΒΙ ὉΠ: γ, ἀηα 80 
ἦν. - 10 ΟἿΓ Φῦ67, δοοῦθν, ἴ,δῖ. σμηφιιο, 

(Δἰκίηρς [86 800]. οαΐ : 6. στ. ὃς ἐαν, υὐδο- 
8οοῦΌο ,, ιυὐαΐϑοουον, Μαῖϊ. ν. 19, νἱῖ. 9, οἱ 
αὶ. Β. 06. ὅστις ἐὰν, Οὐ]. 1}. 23. ὅσος ἐὰν, 
τὐλοδοθΌοῦ,, αϑ πιαὴψ αϑ, Μαῖίϊ. χνυὶϊ. 18. 
ὅπου ἐὰν, τολογεϑοουον, Μαῖῖ. υἱ], 19. οὗ 
ἐὰν, ὦ τ; ὡς ἐὰν, α8 ὑ", αϑ τυῆθη, 
ΜΚ. ἱν. 26, οἱ ἃ]. καθὸ ἐαν, αοοογαΐηρ ἴο, 
τολια ϑοθΌ6ν..---ΠΠ. ΙΝ ΟΟΝΝΈΧΙΟΝ ΨΊΊΤΗ 
ΟΤΉΗΞΒ ΡΑΒΤΙΟΙῈΒ δηὰ σ Ὁ} δ]. ΟἿ]Υ ; 
ἭΠΟΤΟ ΒΟΎΘΥΘΙ, οδοΐ Ὁ80.4}}} χοΐδί μηδ 118 
ΟΥΤΏ ΡΟΎΤΘΣ, 6. 51. ἐὰν δὲ καὶ, δυΐ ὕ αἶϑο, 
Μαῖι. χνῆϊ!. 17. 1 ον. υἱῖ. 11], 28. 2 Τί. 
1ϊ. δ. ἐὰν μὴ, ὦ ποί, ἴ. 6. ὠρῖ688, χὴν τ 
Μαῖϊ. ν. 20. ϑμὶ 42. ΜΙ. ἱν. 22. 
ΣΧ. 80. ἐάνπερ, ὃ ἱκπαάεεά, ὧν ποιυ, Ἠοῦ. 
Ἷ. 6. 14, νἱ. 8, δηὰ ΟἸαδ8. ἐών τε, ὁ ὦ 
ὁθ, δδ ἐξ ἰδαί, 2 Οον. χ. 8. Πότ, ΧΙΥ. 8. 
δορί. δὰ Ο]68β8. 
Ἑαυτοῦ, τῆς, τοῦ, τοῆ. ῥτοῃ. ἐπϊγὰ ρΡ6γ. 

Ψ ομόϑοῖγ, ο ἰδεῖ, οουίτ. αὑτοῦ, τῆς, τοῦ, 
. ῬΤΟΡ. οὗ ἴΠ6 τηϊνὰ Ῥ6ΓΒ. δἰ πρ. δῃὰ ῥ]υγ. 

Μαῖι. υἱῖἱ. 22, οἱ 4]. 3:6 }Ρ188.---ἰ ἴ, δ8 ἃ 
ταῖ γοϊοαΐοθ Ὁτοῦ. βίδηάϊηρ 8180 ἴοῦ 1ἢ9 
ἢγθι δηὰ βϑοοῃὰ βούβοβ, ἤοχῃ. ΥἹἱἹ. 28. 
1 Οον. χὶ. 81], εἴ αἷ. ββθρρθ, δι ἃ 6]488.--- 11. 
Ῥίυγ, ἐπ α τοοῖ 86ῆ86. ἴος ἀλλήλων, 
δ.Επ: λεθετε πρὸς ἑαυτοὺς, ἴογ ἀλλ. 

. ΣΧ. 20. Ζ.0ἢπ χὶϊ. 19, δῃὰ 6 ]688.---ἰ Υ. 
«ἰῇ, ϑέξοη8, δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ. δι᾽ ἑαυ- 
τοῦ, ἣν 4͵86 1. ἐπ ἐξ8 οὐση παίωτα, Βουι. χὶν. 
14, ἐν ἑαντῴῷ, ἐπ ἐϊπιϑοῖ, Μεαῖϊ. χίι. 2]. 
ΝΙ. ν. 80, οἱ 4]. βερί. [ἴῃ τὴ6. Ρἢγαβο 
γίνεσθαι οΥ ἔρχεσθαι ἐν ἑαντώ, ἐο δοπιε 
ἼΜΩ: ΤΘΟΟΨΟΓ ΩΝ Ἔγυν ἫΡ ΧΙΪ. 

. εξ εαντοῦ. οΟΓ οἵ οπδϑο, αἴοης 
2 ΟοΥ, ἢ, ὅ, καθ ἑαντὸν, ὃν δέπιθοι 



ΒΕΑΩ 
Αοἷδ χχυῖ!, 16. 24. ἰϊ. 17. μεθ᾽ ἑαυτοῦ, 

γπρ εὐἱδῆ,, Μαῖι. χὶϊ. 4δ. παρ᾽ ἑαντῳ, 
ἀδηιθα, 1 Οοτν. χνὶ. 2. πρὸς ἑαυτὸν, ἴο 
οπ6᾽8 ἦοκϑο, ἤοηιο, ὅο. Χχχ. 10, πὰ ρμοσμδρϑ 
μι. χχίν. 12. 
᾿Ἐάω, ἴ, άσω, σοπον. ἐο ἰδί, εἰ Π6. [0 

]οὲ δλαρρέπ, ἱ. 6. ἰο βαθῖον, οὐ ἴο 1οΐ ὅθ, Ἰοὶ 
δἷἰομθ. [ἡ Ν. Τ. 1. ρτορ. ἐὸ ἰδέ λαρρόη, 
»ογηιΐέ, [0}1. ὉΥ δοο. διὰ ἱπῆη. Μαίϊ. χσίν. 
43. 1μι. ἶν. 41. Αοίβ χὶν. 16. χχυῖ!. 82. 
χχυὶὶ. 4. 1 Οοσ. χ. 18, οἱ 4]. δηὰ Ο]8258.--- 
ΤΙ. ἐο ἰδὲ ὅθ, οὐ δἴοῃθ, [0]]. ὈΥ δος. οἵ ΡΘ618. 
Αεῖδ ν. 88, ἐάσατε αὐτούς. ϑορί. ἰη 7οὉ 
αἱ, 19, δηὰ Ο4858. δὲ Τῇυο. νἱἹ, 68, 4: 
βαϊὰ οὗἨἁ {πΐηρβ, ἐο ἰδὲ αἴοῃε, αι 880]. ἰο 
ἀδείεί, Τια. χχίϊ. δ1, ἐᾶτε ἕως τούτου .--- 
111. ἐο ἰρωυδ ἐο, οοπιηεῖξ ἔο, 1) οὗ ρ}ογϑβ. ἴο 
Ἰοᾶνο ἐῃ οδαγφθ, Αοἰδ χχὶϊ. 82, ἐάσαντες 
τοὺς ἱππεῖς πορεύεσθαι. 80 2086. Απί. 
ἰϊ. 9, 4, εἴασαν ἐπὶ τῷ Θεῷ σωτηρίαν 
αὐτοῦ, οὐ ἴοᾶνα δελίμα, Βυθοσ [0 τοιηδίῃ, 
83 βορὶ. ΤΊ. 829. 2) οὗὨ {πΐηρπ, 0 ἰδέ 
90. Αςἰϑ χχυϊ!. 40, εἴων εἰς τὴν θάλασσαν. 

Ἑβδομήκοντα, οἱ, αἱ, τὰ, ἰπάθεὶ. 
ϑουθηΐῳ, Αὐοἱδ νἱῖ. 14. χχίϊϊ!. 23, χχυῖ!. δ΄. 
Τμι. χ᾿ 1. 17, οἱ ἐβὲὸ. ἰδ6 ϑουεπέψ ἀϊβοῖρ]68, 
βθηΐ ουΐξ ὮὈΥ͂ ΟἸτἶθι 88 ὑθδο γΒ. 
Ἑβδομηκοντάκις; δᾶν. δουσπίῃ- 

ἐΐπιο5, Μαιί. χυὶἱ. 22, ἐβὸ. ἑπτὼ, ἃ Ὀΐχῃ 
οοτίδίη, [Ὁ δῇ τῃρογίδὶῃ δηὰ υη]ϊτοϊ θα 
ὨυτΩΟΥ, 85 θη. ἶν. 24. 
“Ἕβδομος, η, ον, οτὰ. δὰ]. δευοπέϊ, δόμα 

ἶν. δὲ Ἡοῦ» ἵν. 4, οἱ αἰ. 
Ἐγγίζω, ἔ, ίσω, (ἐγγὺς,) ΡΓῸΡ. ϑδοῖ, 

ίο ὁγθας πϑαγ,, οαθϑὲ ἰ0 αἱ ἐο, αἴθ. 
χΙνη. 10. ῬΟΙΥΡ. υἱὴῇ. 6, 7, ἐγγ. τῇ ΚΩ 

τὰς ναῦς, δαΐ σοπθτ. ἰῃ πϑαΐ. β6ῆ80 {{|κθ 
βαδίζω «πὰ ἐλπίζω), ἰο ἄγαιυ πεαγ, αρ- 

ἐο, ἴ011. ὈῪ ἀδΐ. δῃηὰ Ββοιῃθίϊπη68 εἰς 
οὐ ἐπὶ, καἰὰ ὈοΤῺ οἵ ρούβομβ, Μαιῖ. χχνί. 46. 
ΜΚ. χίν. 42, οἱ βῷρο α]. οἵ [01]. Ὁγ δες. συ ἱἢ 
εἰς οΥ πρός; δηὰ οὗἉ ἐῤέηψο, Μαιί. 1]. 2, 
ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἷν.17, 
οἱ 41, Α1]βὸ ἐγγίζειν τῷ Θεῷ ἴῃ ϑ'ορί. ἕο 
ον βαογΐβοε; {πὸ ἴῃ Ν, Τ΄ ἰο αρρτοαοΐ, 
ἐο Θοά, Ἰὰ τοῖΒ οὗ πουβιὶν, ΗΘ. νἱ]. 19. 
76. ἵν. 8. Απᾶ, οἢ ἴπ6 οἴου μβαηὰ, αοὰ 
ἴα βαϊὰ ἐγγίζειν τοῖς ἀνθρώποις, ἰο ἀγα 
ΤΘΟΥ͂ ἴο δοίιοτειο ὈΥ ἴμο αἰάβ οὗ (π6 Ηο]Υ 
Βιρίτις, δηὰ στδοο φίνϑη ἔγοται οἢ Βίρἢ. 

Ἐγγράφω, (ἐν, γράφω,) Ρτορ. ὧπ- 
ὙΥρες ἢ δον, ἷν. ἴο. 850, 

ΝΕ, μείους ἴο [πο ψαχϑὰ τὶ ἰπρ- [8016 [8 

οὗ ἴι:6 δποἰοῃηίβ, ἐο τογίζδ ΔΏΥ {μιπρ' “π ἃ 

Ἰοίέοσ, οὐ ἐο ἐπδογίδο ἴῃ ἴὼ 8 1181 οσ τὶ τη 

ἀοουτϊηθαί. ἴῃ Ν. Τ΄ πιοΐαριι. ἐο ὑπῇα ἕα 

ἴδ μοατί, 2 Οον. 1ϊ. 2, 8, ἐπιστολὴ 
ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 
τ δὰ Οἴαμο. 
Ἔ,γγνος, οὐ, ὁ, ἡ, ῬτῸρ. 84]. (ἔτοτα ( 

ἐπηυ δ. γος , ΐμ, 2 Μ 
ἐγγύη, δαϊϊ,} γιοίαϊηρ α 86ς. Σ. 

οὗν ἴῃ Ν. ἢ βυθδῖ. τη880, ὁ ἔγγυος, ἃ 
ϑωτοίψ, ταϑίΆρ. ΗΘὉ. Υἱῖ. 22. 
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Ἐγγὺς, δάν. πϑαν, ϑεϊᾷ δοί οὗ " 
Ί. ὃν 1 ἀπὰ ἴσια ; Ὀυΐ φϑηθγ. 1Π9 Ἰδίϊος. τ 

Ι, οὗ 8080]. Φοδῃ χίχ. 42: [6]], ὉῪ 
θη. δόομη ἢΐ. 28. νἱ. 19, οἱ 8], ϑερῖ. διά 
488.: [011]. Ὁ ἀαι. Αοἱβ ἰχ. 88. χχνὶϊ. 8.. 

ΕἾω. πᾶν ἔον αἰά, ῬἸΜ]. ἰν. δ, ὁ Κύριος 
ἐγγύς ; [0]]. ὉΣ ἔσα. Ἠοῦ. νἱ. 8. νὴ. 18. 
Εομι. σχ. 8. οἱ ἐγγὺς, 58εἰ], ὄντες, 
ἔλοβα τυοῆο αγὰ ἨΘΑΥ͂, ἷἱ. 6. ἴ80 Φ6 05 δὲ᾽ 
Βανίησ ἴπ6 Κπον]θᾶρο δπὰ ΑΑΝΝΥ ἐτῶν [7 
(τυθ οἀ, ορρ. ἰο οἱ Εὐπρὸν 186 ΟἰεπΈϊοι, 
ἼοΣ Ἷ, 17. 18. ᾿νίϊ. 19. 8ξο ἐγγὺς 
γίνεσθαι, ἐο δοσοπια ἩΘΑΥ͂ ἕο ἱ. 6. ὮΥ 
Θιι δγβοίησ [86 Οοθρεὶ, ΕΡΆ. 11. 18.--- |, οἱ 
ἐΐπι6, ἐγγὺς τὸ θέρος, Μαῖι. χχῖν. 
ΜΚ. χἱϊ. 28. 1... χχὶ. 80, εἰ αἱ. ἃ Οἴει, 
ῬἘγγύτερον, δὰν. οοταραγ, οὗ ἐγγὺ»; 

ῃθαγον,, βαϊὰ οὗ ἔτηο, μι. χὶδ, 11. 
᾿Ἐγεέρω, ἔ. ἐρῶ, ἰο τοαΐδ τρ, οατϑὲ ἰο 

αγῖθο, αγότβ6, ἷ. ῬΙῸΡ. ΤῸ ΒΟῦΒΕ δὺῸΒ 
8ἰορ, σὰϊῃ ΔἸ ]αβίοη ἴὸ 115 τοουμαθεηΐ μον. 
(το, Μαίί. νἱϊϊ, 256. Αςἰβ χὶϊ. 7, ΜΚ. ἵν, 
97. ϑοερῖ. διὰ Ο]4588. ΕἾᾳ. ἴο τοῦθο ὕθμι 
εἰμρσσίεηηοαε, Ῥοτη. ΧΙ. 11. 80. ταοιρὶ, 
ἔτοτα ἀδαξί,, οἵ ἩΒΐΟΙ 8166 Ρ ͵8 180 Φιμθθα, 
ΤῊιΒ ἐγείρειν τοὺς νεκροὺς, ἐο ταῖκ 
ἐδ ἀρὰά, Μαῖι. χ. 8. ψοδη νυ. 31. 
Αοἰβ χχνὶ. 8. } ον. χν. 1δ, 2 Οοσ. 1,9. 
ΑἾδο ἐγ. ἐκ νεκρῶν, ὅοδη χί!, 1, οἵ ].---ὶ 
1. ἴμ6 ἰάοα οἵ 8166Ρ Ὀοΐῃς ἀγορρεᾶ, ΤῸ 
ΟΑΟΒΕ ΤΟ ΒΙΒΒ ὕρ, δηὰ τηϊὰ. ὦ τοὶκ 
οπθϑοὶ τ, τίϑα ὠρ, 1) Ῥτορ. οὗὨ ὥΦΥΞΟΝδ, δὲ 
ἀτασν, Ἴ 1. του πίπν δὲ ἰαὉ]6, ΓΗ 

. 

ΧΙ. τ χε. ἀπά 80 οὗὨ βίοἷς ροΐβοηβ, Με, 
νἱ ἢ]. 16. ΜΚ. ἰ. 81. ΑΙδο, 1 [86 ποῖοῃ 
οὗ σοπνδ]θβοθηοθ, ἐο 86ὲ μῷ αραΐῃ, ἴο λεαῖ͵ 
ὅα. ν. 16. 2) ὉΥ δὴ Οὐϑηῖδὶ ρ]θοπϑδαι, 
ὑγεῖχοὰ ἰο νϑυῦβ ΟΥ̓ Κοϊης, ΟΥ ροΐπῷ εὐουὶ 
δὴν τηΐηρ, Μαιί, 11. 18, 86. ἐγε θεὶς παρά- 
λαβε τὸ παιδίον, 11. 90. ἈνᾺ χί, 329, οἱ 
81, 8) ἢχ. οὗἁὨ ΡῬΘΥΒΟΏΒ, τοϊὰ. ἐὸ γἷϑ 
αραΐηδέ 48. δῷ δἀνογβανυ, Μαῖϊ. χχίὶν. !. 
Μκ. χῆϊ, 8. [κι. χχὶ. 10. ὅορε. 206. Δ! 
υἱἢ, 7, 6; οὗἉ τιΐηρβ, ἐο γαὼϑσ πῷν, 85 ουἱ οἱ 
ἃ Ῥἱϊ, Μεῖι. χίϊ. 1 ; 8120 ἐὸ ὀκέίά, 1ἱϊ, ταῖς 
ἃ θυϊϊάϊηρ, ΦόΒη ἰϊ. 19, 20. 706. Απὲ. ΤΠ 
6, ὅ. Ἠάϊδη. υἱϊὶ. 1, 12, «πὰ ᾿.,. 12..-.-.Ὼ}. 
τηϑίδρη, ἕο γαΐθδ Ὡρ, σαμθα ἐο Οὐὔδοο αἱ 
δατοί, απὰ ταϊὰ. ἐο ατῇδ6, ἀφροατ, 1... θ9. 
Αεἰδ χἰϊ!. 22. Μαῖϊ. χὶ, 1], οἱ ]. ἐὸ οἷν 
ἐο ὃς δογη, Μαῖϊ. (ϊ. 9. [κι. 1. 8.---ἼἸ Υ. 5’ 
ἴγβη8. Ὑἰἶπ ἑαυτὸν, ὅδ(ο. ἱπιρ] θὰ, ἕο ᾿ 

Υ. αγίθο, οἰἴμο ῥτορ. οὐ ἢ. ἘΡΒ. 
(υβοῖθ 860 ΤΑΥ͂ κεθανν ἐππῶν ἐο τίβε ΓἹΟΙ͂Ν ὃ 
γεσμπιδοηξ ροδίωνο, ΜΚ. ἢ, 9, 11. 1}, ἃ 
ν, 4], οἱ 4]. 
Ἔγερσις, εως, ἧ, (ἐγείρω,) 4 

: τ ὕγοπι Ὰ ᾿ Βυΐ ἰῃ Ν. . δὶ 
ἔμ ἀδαά, ὦ γοϑεγγθοΐον, Ναιι. χχυὶ!, δ8. 
Ἐνγκάθετον, οὅυ, ὁ, ἧ, ῬΙῸΡ. δὴ εὐ ϊθῶν. 

ἔτοτα ἐγκάθημαι, (ὁ εἰξ ΕΝ διρδιυϑἷ.) ΞΡ. 
ἐΐπρ ἵπ απιδιιϑῖι, ἰψίπιρ ἐπι τοαΐί, ῬΟΙΥῸ. Υ. 1... 
ϑιορί, σοῦ χίχ. 12, χχχίὶ. 9. δὰξ ζόπεῖ, 8. 
ἃ δυδεὶ. Απὰ 80 ἴῃ Ν. Τ΄ [πὶ ΧΣ. δ. 



ΒΤΚ 

ἀφίετε ἴλαν καθ ετονεν ἈΔΗΡΩΣ ἐπα 
ΟΓ ϑρύε8. 08. . ἢ... δ, δηᾶ γτἱ. 

τ πλκαγη 1488, 2. Ῥοϊγῦ. χιΡϊ!. ὅ, 1. 
Ἐγκαίνια, ίων, τὰ, (ἐν, καινὸς,) 
ἊΝ δὴ ἐπιίξαοη ΟΥ ἨΔΗ 4861} τρ’ οΥἮ ΔῺΥ 
ἱδρ πε. βϑρὶ. [ἢ Ν. Τ. 100 ἔδδβι αἱ 

ἴδ οοπεροτδοη οὗ ϑοιῃο  Βἰηρ ΠΟΥ ; ἃπὰ 
, ἕλε 7 δἰέοαὶ 977 ἀοαϊδαίοη, Τοῦ Χ. 

δ υετα τὰ ἐγκαίνια. 
Ἐγκαινίζω, ἔξ, ίσω, (ἐν, καινίζω,) 

ἴο τεπεῖυ, 2 ΟἾγοη. χν. 8, οὐ ἐπήζιαία, 
αἰ, χχ, ὁ. ῃ Ν. Τ΄, β.. ἐο ἑηϊαίο, 

Βεὺ, χ, 20, ἐνεκαίνισεν ὁδὸν, ἱ. 6. καινὴν 
ἐποίησε, ἴο᾽ κατεσκεύασε, διὰ ἰχ. 18, ἐο 
οὐπρδογαίε, διὰ ὉΥ ἧτηρ]. ἐο ϑαποίίοπ, ἐγ κε- 
καίνισται, " ψᾺΒ σοῃδοοταῖθα ΟΥΓ βαποίίοῃ- 
αἱ; (οἵ [η6 ἤτοι οονεπδαην). 8,0 1 ὅδιω. χί. 
Ι4͵ ἐγκαινίζειν τὴν βασιλείαν. 
δηξάλίω, ἔ, ἐσω, (ἐν, καλέω.) Ῥτορ. 

ὦ οὐ ἴῃ οὐ ὑπέο, ἃ Τογϑηβὶο ἴθστη, ἐο 
δῶρ ἕπίο ἃ οουτὶ οὗ ᾿διῖοθ, ἐο οαἴΐ ὠροπ 

ὮἋ ἴο τ ονὰ τον 8 ΟΠΑΓρΘ. Ἐρπρο. Ὁ 
αὕαν οἵ ὑγίπο α αγαϊηϑέ, [01]. οἰ ΠΟΥ 
ὃν ἀλί, οἵ ροτβ. δὶ τιν, 88. 208. ὅς Ο]688. 
οἵ Ὁ ἐς. οἵ ρεῖΒ. ΟΥ ἱπ Ρ888. ὙΠ} βθῃ. οὗ 
ὑδης, Αοίϑ χῖχ, 40. χχί!. 29, χανΐ. 7, ΟΣ 
ἱγκατὰ νῖ:} θη. οὗἨἁ ροτβ. Βοτα. υἱΐὶ. 88. 
Ἐγκαταλείπω, ἴ. ψω, (ἐν, κατα- 

λείπω,) ἰο ἰραυα δολέπα τῷ ΒΥ Ῥἷδο8 οὕ 
ΝΟ, ΟΥ ζΈΠΟΙ. ἕο ἔδρα. π᾿ Ν. Τ. 1] 

Αοίϑ 11, 27, οὐκ ἐγκ. τὴν ψυχήν 
μὴν εἰς ὅἄδου. Ἰ)εταοβίῃ. 1326, 256. 2) 
ὅῆδς, ἴῃ [86 δ6ὴ50 0 ἐδαῦθ γοηιαϊπέπο, Ἐοτω, 
ἷσ, ὥ, εἰ μὴ---ἐγκατέλιπε, δηὰ ΟἾἸΔ688. 
δ) Ὁ) ἱπηρ]. ἐο ἐφαῦα ὠπδισοομγοα, γογθαῖο, 

ὙΠ} δος, οὗ ρογβ. Μαΐί. χχν]. 46, 
Μὰ, χν, 84, 2 Οον. ἵν. 9. 2 Τί. ἷἱν. 10, 
ἰξ Ἠεὺ. χ, 25, χῆϊ, δ. βορί. δῃα ΟἾδββ. 
Ἐγκατοικέω, ἢ, ήσω, (ἐν, κατοι- 

Ἢ ἰύρων γοδίάθ ἀπιοηρ, 2 Ῥοὶ, ἰὶ, ΟΣ 
ἃ, διὰ 
Ἐγκεντρίζω, ἴ, ίσω, (ἐν, κεντρ.) ἴο 

ἴπ,1..6. Ῥαϊ δρυγε ἰπίο. Α]80 ἐο ἐπδογέ, 
μΑ " τ Ρυποίαγε, ν ποίο ἢ; τηδὰθ 

δέῖοκ ἴῃ ἱηρ.) ἐο ΘΗ, 88 
ὑϑα, Τιοοράτ, Η, ΡΙ. ἢ 8. Μεδα Απὶ 
Χι, ὃ, θεορου. χ, 76. Αἴδοη. 658. : 
Ἔγκλημα, ατος, τὸ, (ἐγκαλέω,) απ 

ἴση, Αοἰβ χχὶϊὶ. 29, χχυ. 16, ἃς (4858. 
Ὑκομβόομαι, ἔ. ώσομαι, (ἐν, κόμ- 

ν 8 δίΠηρ, Ἰσορ, ἄς. ἴο δ ὮΡ 8 μᾶγ- 
τιδη! ; βεποα ἐγκόμβωμα, ἃ Κἰηὰ οὗ ἀρτοι 

ΜΠ οἰτίηρθ, ῬΟ]]ὺχ ἱν. 119.) ταϊά. 
ὦ αοίλε παθεῖν στὰ δὲ ἐγκόμβωμα. ἴπ 

οπι οἰοίλα ἱ ὅι; 
ἴηρ, τιϑίαρῃ. 1 Ῥοῖ. ν, ὅ, 

ἀδρτυῤυσνεν μρυν ἐγκομβώσασθε. 

Ὑκοπὴ, ἧς, ἡ, (ἐγκόπτω,) αη οὗ- 
ἐμὴ βθμάναπου, ἘΥ ὙδΙοΣ " τῖσαι ον 
εἴνοίαν δὴν 1Βΐηρ ἀγθ δυΐ 9 ΟΥ̓. ἰχ. 
- ὧν ἴο. ἱ. ᾧ ᾿ 

Ἐγκόπτω ζίψγω, (ἐν, κόπτω,) Ῥτορ. 
ὁ αἰ ἐς ἐπάρα!, Ηέποε, (0 σὲ ἃ ἀδοῦ, 
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δηᾶ, ΌὈΥ ἔτ]. ἐο ϑορωγαΐδ οὔθ ρἱοὶ οἵ 
ατουπὰ ἔγοπι δῃοίθογ, δπὰ αΪ80 ᾿Ω ομέ 
7 ΔᾺΥ ομδ᾿β σθυγδα, ὉΥ ἀἰρείηρ (ΓΟΠΟ68 
ἰῃ Ὦ]5 ΝΑΥ : δηὰ Τησίδρῃ. (0 ἡπηρδάδ, Ὠϊπὰ εν 
ΔΗΥ͂ ΟὯ6 ἴῃ ΨὨδὶ Π6 ἰδ δδουΐ, οτηῃ. χνυ. 22, 
διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην. Οα]. ν. 7, τίς ὑμᾶς 
ἐνέκοψε: 1 ΤΊιθδδ. ἰΐ. 18, ἐνέκοψεν ἡμᾶς 
ὁ Σ. Εδυίῃοῦ, ἴῃ [Β6 δϑῆβθ ἐό γοίαγά, Αοἰβ 
Χχίν. 4, μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω. 

᾿Εγκράτεια, ας, ἡ, (ἐγκρατὴς,) 5617. 
πρπειεὶ ἐδηηρογαποο, Αοἰβ χχῖν. 25. δι 
Υ. 28. 2 Ῥοί. 1. 6, μὰ (]888. 
Ἔ γκρατεύομαι, ἴ, εύσομαι, ἅθρ. 

τοϊὰ ἯΩ δὲ ἐγκρατὴς, ἱ. 6. ἐν πδ τιν 
“ἴῃ [ὴ6 Ῥοββϑϑϑίοῃ οὗ 
Ἔβρθς. βδοϊοοηίτγουϊ. 
ποηΐ, ἱποηΐ, 1 Οὐοτ, νἱΐ. 9. 1χ. 2δ. ἀδη. 
ΧΙΙ, 81. Νοῖ ἔουπά ἴῃ ΟἾΔ88. 
᾿Εγκρατὴς, ἕος, ὁ, ἡ, 'ὰ]. (τ ῬὮταβθ 

ὝΕΣ οὗ δὴγ Κἰ πὰ," 
666, ἕο δὲ οοηξῆ- 

α ὁ ἐν κράτει τινὸς ὧν οὐ ἔχων,) ῬΓΟΡ. ΟΝ6 
ἐπ᾿ Ῥοβθο88,0η 7 Ῥοῖῦ6ῦ οὔδν ἀν ἰδῖηρ, αἰδ0 
παῦμαν πιαδίογῳ οὔδγ,, 011. Ὁγ σοῃ. ΟἾΔ688. 
οὗν. ποθ, 88 ἷῃ Ν. ΝῊ τηθίδρῃ. »οβϑοδδίης 
εἰοβευνωμωρφφος 5 πιαϑίογῳ οὐδοῦ {δ6 
»αββϑέοηϑ απ αρρείϊέδ5 , ἐοηιρεγαΐο, οομίδ 
ποηΐ, αδοίϊηοπί, Τῖι, 1, 8, σώφρονα, δί- 
καιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, ἃ Β0ὴ86 ἔτεα. ἰπ 
ΟἸαββ. θὰΐϊ αἰπηοβὲ δἰ σαγθ [0}}, ὉῪ μεη. οὗ 
1Πΐηρ οὐ ἑαυτοῦ. ΤΙ ΐδ 8080]. 0186 18 νθ 

} τᾶτϑ, δαϊ οος. ἰῃ Χόπορμ. Μοπι. ἱν, 8, 1], 
ὙΒΘΤΟ ἰδ ἰδ ἀϊδιϊησυϊθηθὰ ἔτομῃ εὐσεβιη 
δῃὰ δίκαιος, 180 ἔτοτη σώφρων, ᾿ἰϊ. 9,4. 80 
4150, δαϊ οὐ ΠΟὨΓἾΠΘΏΟΥ οὗ ἰοηρθθ, ἰῃ Ε)6- 
οἾυ8. χχγτῖ. 1δ, σεῖο γυνὴ αἰσχυντηρὰ 8 
ΟΡ. ἴο ἐγκρατιῃς ψυχὴ, 88 'π Χοπ, ϑγτηρ. 
ὙῊ]. 27. 1ὲ ἴδ ονῃ. ἴο αἰδούμενος. 

Ἔγκρτνω, ἔ, ινῶ, (ἐν, κρίνω.) [86 
ορΡΡ. ἰο ἐκκρένω, Ἰ1ϊ. “80 τὸ ἀἰδογέηιϊηαΐζθ, 8 
ἴο αὐπιΐξ ἐπ᾽ οὐ ἰηΐο 86 σουϊδίη ΠΌΙΏΒΟΥ. 
Ηδῃςο, ἐρ γεϑοΐοη απιοησ, [0]]1. ὉΥ ἀαῖ, 
2 Οον. χ. 12, οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι 
ἢ σνγκρῖναι ἑαυτούς τισι τῶν ἑαυτοὺς 
συνιστανόντων : δηῃᾷ 80 ΟΠ. ἴῃ ΟἾΔ88. 
Ἐγκρύππτω, ἔ. ύψω, (ἐν, κρύπτω,) 

ἐο ἤΐάδ ΔᾺΥ ῬΘΙΒΟῚ ἐπ ΔΠΥ Ρ]866, ΟΓ ἴο Η͵άθ 
8ΗΥ [Πρ 1 δποί μοῦ {ΠΙης: 88 Ὠἱοά, ϑ[ο, 
1. 62. Ηοτ. Οἀ. ν. 488 ΘΏ66. 0 ηιῖΣ 
ΟἼ6 ϑιιδείαποο ἴῃ: δῃοίῃον, ἐο ηλὲς ὧι, ζηοαά 
ἔῃ, 85 Ἰοάᾶύθὴ ὙΠ} ἥουν,. Μαίί. χίδ, 838. 
1μα. ΧΙ]. 21, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν 
εἰς ἀλεύρου σάτα τρία. 80. ϑερί. ἰπ 
ΕΖεκ. ἱν. 12, ἐγκρυφίαν κρίθινον φάγε- 
σαι αὐτὰ, ἐν βολβίτοις κόπρον ἀνθρω- 
«ίνης ἐγκρύψεις αὐτά. 
Ἔνγκνος, ον, ἡ, τἀ]. οᾳυΐν. ἰο ἐγκύ- 

μων, ρ»γερμαηΐ, μὰ. ἃ. δ, δορί. ἀπὰ Ο 
Ἔν χρτ' ὦ, ἴ. ίσω, (ἐν, χρίω,) ἰο τε ἕπῃ, 

88 Τοῦ. χὶ. 8, τὴν Χο ἣν ΗΒ τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς ἔγχ. ὅτ, ἵν. 80, ἐὲν ἐγχρίσῃ στίβι 
τοὺς ὀφθαλμούς σου. 80 Κον. 1}. 18, 
κολλούριον ἐγχρίσαι τοὺς ὀφθαλμούς: 
σι ὀφθ. ῬὨΐ]ο, δὅ89. 
᾿γὼ, ριοη. οὗ ἐπεὶ τ 7, ῥΙυγ, ἡμεῖς. 
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ϑβοπηοίέμηοδ αϑοὰ πὶξὰ δταρμδδῖβ, Μαιέ. 1. |.---Ἴ11. ἴὰ [00 7 νῖβα Β6Ώ86, τὰ ἔθνη, ἰδὲ 

11, 14. ν. 22. Φοδπ ἱν. 26, οἵ ΑἹ]. ΟἸοπέϊία παέέοηϑ, ἰδλε αεπέϊϊ65, ἷ. 6. ποι ἦοντα, 

Οὐοδβίομδ!]υ δρ]ογοᾶ ὮΥ δὲ. Ραὺ], τ β θη 
[86 ΒΡΘΔΙΚΟΓ Ραϊϑ Εἰ πι86} 88 186 γοργϑϑθηΐδ- 
Ὦνο οὗἁὨ 4}1, οὐ υἱοϑ νογβὰ, ἡ ἐγὼ ἴον 
ἡμεῖς, Ποιι. υἱΐ. 9.--20, 24, 25. 1 ὕοτ. Χ. 
80. ἡμεῖς ἴον ἐγὼ, 1 Οον. ἰ. 2, 8. 1... 10, 
ΤΟ χοηΐξ. μου δηὰ ἡμῶν τὸ οἶδα υβοὰ 
Ἰηϑίοδά οὗ [86 ροβθϑϑϑ. ἐμὸς, ὅζο. 

Ἐδαφίζω, ἴ. ίσω, (ἔδαφον,) ἐο ἰδυοῖ 
εὐἱϊδ, ἐδ6 σγοωπά, ΠΈΕΤΟν, ἴτ8η8. [,. ΧΙχ. 
44, ἐδαφιοῦσί σε (οἵ “δτυβα]6πι). ϑ'ορί. 
δηὰ Ο]888. 
Ἔδαφος, εος, τὸ, (ἕδος, ποεῖ.) ἐὰ6 δαβ6, 

οὐ δοίϊΐοτα οὗὨ 8ηγΥ μΐπρ, οὐ Βῖοῖ 1ΐ Γοβίβ ; 
8. στ. οἵ ἃ δῆΐρ, οι. Οἀ. ν. 249: οὗ ἃ 
τοοτα, ἴμ6 ἥοον, ϑορῦ. [ἡ Ν. Τὶ ἐδο στοιπά, 
Δα χχὶϊ. 7, ἔπεσον εἰς τὸ ἔ, ϑερί. δηὰ 

8. 
Ἑδραῖος, αἰα, αἴον, δὰ]. (ἕδρα, ΤῸΣ 

ἕδος.) Ῥτορ. ϑοαξθά, ϑοαθπίατυ, τις ΤΩΝ 
Ἰ. 8, δυϊ ροπθῦ. τηϑίδρὮ. ΤΑ ἑημπουαδίο, 
88 β86ϊ4 οἵ (Ὠΐηρβ. [ἢ Ν. Τ΄ οἵ ρογβοῃβ, “θά, 
την, εἰοάγαϑδί, ἴὰ ταὶ αῃρὰ ῬΌΣΡΟΒΘ, 88 ἃ 
ΘΟΪυταη ὁπ 8 0486, 1 Οον. Υἱὶ. 87, ἕστη- 
κεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ. χΥ. δ8, ἑδραῖοι 
ίνεσθε. Οὐ]. 1. 28, ταῦ ελιω μένοι καὶ 

ἑδραῖοι τῇ πίστει. 8.0. ἴχοαῖ. Εἰρίϑί, 
ἰο ΕΡΒ68. 8 10, ἑδραῖον τῇ πίστει. Ῥίαῖο, 

Ῥ. 8, ἀπὰ 5ο ἑδραίως, Ηάϊαη. 111. 14,10. 

(ἑδραιόω, ἔτοτα 
ἵτη. {ϊ, 15. 

Ἑδραίωμα, ατος, τὸ 
ἑδραῖος,) γουπάαϊίοη, 1 

Ἐθελοθρησκεία, ας, ἡ, (ἐθέλω, 
θρησκεία.) υοἷωπέαγῳ, οὐ δὼ 
τὐογϑδῖρ, Ὀογοπὰ σψμᾶὶ αοά ἾΓΘΒ, 88 
αὔδοίοα τυογϑΠζ», Οο]. 11. 28, ἐν ἐθ. καὶ τα- 
πεινοφροσύνῃ. Οοταρ. ἐθελοδικαιοσύνη. 
Ἐθέλω, 560 θέλω. 
Ἐθίζω, ἢ. ίσω, (ἔθος,) οὗ Ρογθοπδ, ἕο 

αοοιιϑίοπι, διὰ Ρ888. ἐο δδ : 0 
τπΐηρβ, ἐο ὅθ σμϑέοπιαγῳ, Χοα, Ἑα. υἱ!. 7. 
Μοὶ. "ἰ. 14,6. [Ιπ Ν. Ἶ. τὸ εἰθισμένον, 
εὐὐαΐ ἐξ σωδίοηιατῳ, ἃ σαδίοτα. οσ τἱΐθ, μα. 
᾿:, 27 

ἄρχω.) α Ἐβθνάρχης, ον, ὁ, (ἔθνος, τ 
γον ο α ρεορίδ, α φτγοίδοί, 2 Οον. ΧΙ. 
709. δῃὰ Ιαἱ, τ. υτῖϊ. 

Ἐθνικὸς, ἡ, ὁν, τἀ). (ἔθνος,) 'π ΟἸ688. 

ΤῸΡ. παξίοπαΐ, γι ἴῃ Ν. Τ' ἴῃ 180 

ΘΥΡΙΒἢ 86 η86, ροπέϊίε, ἐδαίδδη, ποὺ δον δα, 
Μαΐῖ. νἱ. 7. χυῆ, 17. 
Ἐθνικῶς, δάν. (ἐθνικὸς,) ἐπ ἐδ6 πιαη- 

6 Ὁ αεηζίίο5, Οἷα]. 1). 14. 
Ἔθνος, εος, τὸ, (εομίν, ἔν. ἔθινος, ἔτ. 

ἔθος, πιοϑ,} σεποῦ. ὦ πρρϊξμάδ, οὐ Ῥεορῖε, 
ἱαρ  γίηρ ἱπέογοοτεπιμπε, 
τυοηΐοα ἴο ΘΔ. οἴου. ἴῃ 
1. σομον, ἴον [ἢ 
σΟὈΙΓΥ, Αοἰἴϑ 
χυὶϊ. 26, πᾶν ἔ. ἀνθρώπων. 

Ν. Τ΄ 0 ἰθ υϑοάὰ, 
οἵ Ἴ 

μοί μοῦ ὈΥ͂ Ἰανν, 
ἢ, 42, χχὶ!, 89, οἱ 

ΡΓθ3. 
Πορττ εἰώθειν, 88. ρει. 

Ὁ] ἀπά ἴῃ 180 ἀροὰ. [01]. ὈΥ Ῥγϑβ. Νίαϊι. σισ. 

οὐ [6 θοϊηρς 

οὗ 
υἱϊ!. 9, τὸ ἔ. τῆς Σαμ. κηὰ 

1 Ῥοῖ. 1ϊ. 9, 

4]..--11. ἰῃ ἴ[ἢ0 Βθῆ86 παΐέϊοῃ, 88 ἀϊβίίηοι 
δοιὰ οἴδμοτθ, Μιαιί. χχ. 25. ΜΚ. σ. 42, οἱ α], 

Μαίι. ἱν. 1ὅ. χ. ὅ. ΜΚ. χ. 88, οἵ βθρο. 

Ἔθος, εος, τὸ, (ἔθω,) α ομδέοηι, πραφε; 
ΟΥ οἱμεγῖθο, [,. 1. 9. 
8]. Αροοῦ. απμὰ Ο]αββ. . 

“Ἔ!θω, ο66. οὨΪγ ἴῃ μετῇ, 2. εἴωθα, νι} 
εἰρτιίξ. ἐο δὲ αοοσμϑίοπιρά. Ηδποε, 

δ. ΝΙκ. χ. 1, ἀδπὰ Ο]δβ8. Ῥαγίιῖς. 

Τκι. ἐν. 16. Αοὶβ χυὶϊ. 2, κατὰ τὸ εἰωθὸν 
αὐτῷ. 8. ἴῃ ΝυπΡ. χχίν. 1. 

ΕἰΪ, ἃ οοπάϊϊίοπαὶ οοπῥυποίίοη, ὧδ 6χ: 

ῥγοβδίηρ 8 οοηάϊ πο ΤΠΘΓΟΪΥ Ὠγροῖ οἰϊοαὶ, 

δηὰ βεραγαία ἔγοτη 811 ὀχρθσίθῃοο; ἷ. 6. ἃ 

τ ΓΟ ϑιῤῥοοέίυα ροβ51 Ὁ} 1γ., δηὰ δοςου 0} 

ἀϊ βδυίηρ ἔτοτα ἐάν. [0 18. ΒΟπΙΘΟΣΠ.68 00}: 

βἰγιοὰ ὙΠ [π6 ορῖ., δὰϊ τλογθ υϑΌ8}}γ 

σἱἢ (86 βυδήαποι. [0 ΜΒα8 ὕνο οδάϊῃρ 

ἀ868, 1) 88 ἃ οοπάϊἴοῃαὶ ρατίϊο}6 : 2) 88 δὴ 

Ἰηἰοιτοραίνο ραυθ61]6. 1. 88 8 ΟΟΝΘΙΤ. 

ῬΑΒΤΙΟ. υϑϑὰ ΑΧΟΝΕ, πίϊπουΐ ἴμεν ραηΐ- 

οεἶεβ, 1. ἡ [86 ορέ. ἐαρ  ηβ (μδῖ ἰδ 

Ὁΐπρ ἰπ αυοδίίοη ἰ8 ὌΝ 10, δυῖϊ ποεῖν 

ἰαἰη, Ἰδουρῇ δβϑιιταθὰ 88 ργοῦδθ]0. 
Ν. Τ΄ ἰξ 18. [01]. οὨἿγ ὈΥ 186 ἱπάϊο. ἴῃ [80 
δροάοείβ, αἰιστοὶπρ βουλοι ἱπρ' ἀοβηϊίο; ἐ. 

ὅτ. [0]1. ὉΥ Ῥγϑβ. 1 Ροῖ. 1], 14, εἰ καὶ 

πασχρίτε, ονθη ἰΐ, 88 ἰξ 18 ῥργο 8} 6, γὲ 

βου ϑβυΐτον " Ὁ ροτί. Αοίβ χχίν. 19, 

οὃς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι, καὶ κατηγ0" 

βεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρός με, “1ἴ αν 
δὰ ΔηΥ ἐπίῃ ἴο υγ8 δραϊπδὺ τη." 

80, εἰ 

οομάϊοι, ΟΥ̓ ᾿ 

ἴμοτο 8 πὸ ἀουδὲ, 1) 1} 186 ἱπάϊο. Ργθ- 

10, εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία --- οὐ συμ’ 

φέρει, ἄχο. Αοἴδ ν. 39. Εοτι. ΥἹ]1. 26, 1 Οογ. 
ἰχ. 17; Ὁ. ἱπηρον. Μαζί. ἰν. 8, εἰ υἱὸς εἶ τον 

Θεοῦ, εἰπὲ, ὅζο. χἰχ. 17. χχνΊϊ. 42, Ζοὶια τὰ. 

4. 10 ον. νἱῖ. 9. Ο]αβδ. ; Ὁγ ἱμᾶϊς. με, ΜΕ. χι, 
96, εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ Πατὴ 
ὑμῶν ἀφήσει. Αἰ χῖχ. 83. Βοτι. Υἱϊ.. 1}. 

Ηδοῦ. ἰχ. 18, δπὰ Ο1888.: ὉΥ ἱπάϊο. αὐΐ. 
Μαίι. χὶὶ. 26, 28. 64]. 11. 21: ὉΥ 
1 σον. Ἐν ας εν ἘΕ ΨΕΚΡΟΙ οὐκ ἐγεὶρο 

ται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται. εἾΝ. 

14. 1 Οοι. χὶ. 17. ὄϊοον 2) ψἱτν ὧο 
ἱπάϊο, 7,2. ἀῃὰ ἐπ ἴμ6 δροἀοεὶβ [0]. εἰδιαῖ 
ΑΔ ΡΩΝ 1 Ῥεῖ. ἰΐ. 21, οσΣ ρεγῆ. 88 γγθβ. “5. 
τ, Π], οὐ Ὁ ἕαϊ. Μαῖι. χχνΐ. 85. 8) πὰ 
186 ἱπάϊς. Ῥεγγδοὶ, δῃὰ ἱπ [π6 δρούοβὶβ Υ 
τὰς Αρὶβ χχν. 1]. 1 Οογ. χυ. "4, “" 
9. 2 ον. νυ. 16, δπὰ Ο]δββ. : οὐ ΕΥ̓ Ἱ1 

γᾷ Αςἰδ χυΐ. Ιὖ: Ἶ ἔαϊ. Φομη χ, ἢ 
αι. νἷ. δ; ὈΥ φοτί, 2 Οον. 11. ὅ. 4) νὴ 

1μ6 ἱπάϊο. αοτέδέ, απὰ ἴῃ (λς ἀροὰ. 0}. δ᾽ 
ῥτθβ. Βοι. ἵν. 2, εἰ ᾿Α. ἐξ ἔργων ἐδι" 
καίωθη, ἔχει καύχημα. χν. 27. 1 50} 1. 
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Ἰ1. ἢγ ἵπροσ. ὥοθη χυ δ. 29. ὃὉγ Γαΐ, 
πὰ σαὶ Ὁ . ΌΥ δοσ, οι. υ. 1ὖ. δ) 
γἱὰ ἃς ἰμάϊς. οὗ ἴ)6 ᾿λὐδέογίο ἐδηϑε8, δ᾽ 
ἰκ δ ἀροὰ. ἃ αἰτοῦ ἴθηδο ὙΠ ὦν, 6Χ- 
γιαπῷ ἃ ῬΥΟΥΪΟῸΒ οοπα [0 Οἢ ἘῸΝ ἀθ6- 
γεηάἀοὰ ἃ οογίδίη σϑβυ]ς, Ὀὰϊ ἱπρ᾽ γἱηρ μπᾶ 
πε θοῦ 45 ἰὴ μἷδοθ. ΕὉ)}]. ὈῪ ἱπιροτί. 
ἰᾳ [ῃ6 ΘΟη56 ἐσόυὰ ἧς, τυοιὰ ἀο, ὅτε. αἴιοι 
ἰωροτῖ, τί εἰ, 1. νἱἱ. 39. οὗτος εἰ ἦν 
προῴ. ἐγίνωσκεν ἄν. Φοῆη ν. 46, ἰχ. 
], χν, Ἢ 1 ον. χὶ. 81: δἴοσ δου. τ ἢ 
εἰ, Ηεῦ, ἰν. 8, (4]. υ. 21. Ὀγ δοσ. ἴῃ 186 
κῃ8 τοοιζὰ ἦχο ὅδοη, δαυό ἄοπο, 
ἃς, ἀδοῦ ἱροτέ, τἰ 1} εἰ, Φόμη χὶν. 28, εἰ 
Ἰγακᾶτέ με, ἐχάρητε ἄν. χυ)]ὶ!. 
Αοὶδ χΥ , 14. ὉΥ Ρἱυροτέ, πῃ 1[Π6 5ΘΏδ6 
ρουΐὰ λαοε ὅδθη, ὅζο. αἴϊον ἱτηροτῆ, τ ἢ εἰ, 
[οδη χὶ, 2], εἰ ἧς ὦδε, ὁ ἀδελφός μου οὐκ 
ἰν ἐτεθνήκει. 1 ΦοΒη 1. 19, ἀπὰ ΟἾδεβ. 
ἢ τὴ 186 ἱπάϊς. βοσηθίϊμηοβ ὙΠοσο 186 
"Μ. νου ]ὰ ταῖθοσ ῦὉ6 Ἔχροοῖθά, υἱΖ. ὙΠ ΓΘ 
ν ἰδίην '6 υποογίδίη, Ἰπουρῇ δβδυτηθὰ 85 
ποθαδΐς, Αςἰδ χχ, 16, ἔσπευδε γὰρ, εἰ 
υνατὸν ἣν αὐτῷ, γενέσθαι, ὅζο. δοὰ 
ϊαα, Απὰ ουθὴ ὙΠΘΤΘ ἰβοτθ ἰβ ΠῸ ὯΝ 
ταπν ΠΟΣ ΟύΘῃ δϑβυτηϑὰ ΤΟΜΙΒΠΕΗΣ, Ξ-. 
ΨΥ. δῦ, εἰ δυνατόν ἐστι. ΜΙι. χὶν. 88, εἰ 
δυνατόν ἐστι, παρέλθῃ ἡ ὥρα. Μαίι. 
χχῖν, 24, ΜΠο, χὶϊ. 22. } ἰπ τμ6 Ὀγθαμ 
οἵ ὕτϑεῖς ἀϊβοουτδο, εἰ τι [86 ἱπάϊο. ἴδ 
αἱΔ οὗ τηΐηρσβ ποῖ το ΓΟ ργοῦαθὶα, δυΐ 
οὐτίδη, δὰ ἀθροπάθηϊ οἡ ὯῸ σοῃ ἰ0Η. 
ἴδια δος θαυμάζω απὰ οἴδοτ δβίτηΐ]αν 
οο, πῆοτο ἰξ ἰδ θααΐν. ἴο ὅτι, ΜΚ. χν. 
ἡ, ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε. 1 Ψοἢη 
ἱ, 18, ἐπηὰ Ἃ11585β.Ὀ Αοἰβ χχνΐ. 8, τί 

στὸν κρίνεται εἰ, ὅζο. 2 Οὐον. Χὶ. 1ὅ. 
88 ογυΐν. ἰὸ ἐπεὶ, δίποῦ, ἑπαδηιμοὴ αϑ, 

ὑοιὰ πὲϊα ἰηάϊο. Μείι. νἱ. 80. ΦοΒη 
τῇ, 23. δηὰ δου. ἴομα χὶϊ. 14, 82. Α]80 
ἱὰ εἴ τις, εἴ τι, ἡ ἀπν οπο, δε. ἀϑοὰ ϑιι- 
Ῥαι, ον ὅστις, ἀπᾶ οἰἴμος τὴ ἱπάϊο. 
μια. [ᾳ. χὶν. 26. ΜΚ. ἰχ, 86, ὅζο. οΥ 
ἱπς, δχς͵ 

ὙΠΙΕΙΒ, δηὰ ΟὨΪΥ ὙΠΟΙΘ δὴ δοίίϊοῃ, ὅζο. 
ἀξρεπὰβ ροη βοπιθι μίην ξαΐατο, ἐξ ὁ 90 
ἐς, κηὰ ὙΠ ἃ ποῦ. τρΐδ88, ὀχοορί, ἴλλ. 
ἰσ, 18, εἰ μήτε πορ. ἡμεῖς ἀγοράσω- 
μὲν, 1 (ογ, χίν. δ, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμη- 
μένη, ῬὮΙ, 1, 12. Βον. χὶ. δ. 88 
δὴ ἹΝΤΕΒΕΒΟΘΑΤΙΝῈ ΡΑΚΒΤΊΟΙΕ, εὑλείλον, 
ἴδι, απ, 1} ῥσορ. ἰπ δὴ ἐπανγεσί φυθθεοι, 
δεν γετῦθ ̓ Αὰ α ηυδδύοῃ, ἀουδὶ, το. 
ὙΠ ἢ [Π6 ορί. απὰ Ἰηάϊο. ΤᾺ ἴθ ορί. Αοἰδ 
ΧτΙ, 1], ἀνακρίνοντες τὰς Ὑγρύ φῦ, εἰ 
ἶχοι ταῦτα οὕτως. χχν. : 8]860 εἰ 
ἄραγε͵ Αοἰδ χν, 227. ὙΊΝ τμ6 ἐπαίο. 
ὑοιὰ γγοδβ. ἃς ἔχϊ. ἀπὰ δοτῖδὲ οἴϊεσῃ. 2) ἴῃ ἃ 

φιυεδύοῃ, πῆι, πΘ; ὙὮΘΓΟ ἰΐ ᾿γ}0}168 
ἸθῺ ουδὲ οΥ υποογίδι ίγ, ἱπουρἢ ποῖ ἴοὸ 
ὃ οχργεδεθὰ ἰπ Ἐπρὶ. ἴλι, χίῃ, 23, εἶπέ 
δξ τις αὐτῷ Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζ.; 
ἃ, σχῇ, 49, εἰ πατάξομεν. Αοἰδὶ, 6. 

10ὃ 

80. ] λαεῷ᾽ εἰ δὲ μὴ, αἴρει, ὅτε. 

ΕΔ 

Μαῖξ. χῖὶ. 10. χὶχ. 8. μι. χὶν. 8. Αοίβ 
ΥἹἹ. 1. χχὶ. 87. χχὶϊ. 25, διὰ οἴνοη ἱπ ϑερί. 
Βαϊ ποῖ ἰῃ Ο]αβο. ατοοῖὶς..---11. ἵν οΟΝ- 
ΝΈΧΣΙΟΝ ΨΊΤΗ ΟΤΉΞΗ ΡΑΒΤΙΟΙΕΒ, ΜὮΏΘΤΟ, 
ΒοναΥθν, Θ8Ὸ ἢ} ὩΒΌ6]1Υ τοίη 118 ῬΟΥΤΟΓ, 
88 ἰῃ εἰ ἄρα, εἴ γε, εἰ δὲ, Μαῖί. χὶ!. 7, ὅς 
οὗν, εἰ δὲ μὴ, δυέ ἐγ ποΐ, αἰνγαγβ διδῃάϊηρ 
6] Ρ 01 811γ., ῬΓῸΡ. ΟὨΪΥῪ δἴνοσ δὴ αϑὲγηιαξίοσ 
οἴδυδθ, οὗ τ Ὡς ο ἢ Ὁ [ΘΠ ΟΧΡΓΘδ868 ἴῃ Θ0ἢ- 
ΤΓΆΓΥ, Φοδπ χὶν. 2,1}. Βονυ. ἱϊ. ὅ, 16. βορί, 
δηὰ (]888. ; βοτῃθίϊ πη68 8180 δέιεσς ἃ περαζιῦε 
οἴδιβο, οὗ τι θϊοῖ ἐς ΓΠΘ ἢ ἜΧΡτθββαβ [ἢ 6 Θοη- 
ἴΓΆΥγ. ὑῦ 86, οἶδε, Ἰϊς. ἰ!. 21, οὐδεὶς 
ἐπίβλημα ἐπιῤῥάπτει ἐπὶ ἱματίῳ πα- 

ἈΑπά δὸ ἴῃ 
ΟἸΙ659ὅ. Εἰ καὶ, σἤοτο καὶ εἰἴπον τοίου ἴῸ 
16 βυθδοοαᾳιυεηΐ οἶδιδο, ἐγ αἶϑο, οὐ ἴο 186 
φομα ἰοῦ οχργαβδοὰ ὈῪ εἰ, ἐγ δύοη, ἰ. 6. 
ἐλοιισῆ, αἰξδουσῆ. 80 οἷ. ἰὰ Ν, Τ. Εἰ 
μὴ, Ὁ ποῖ, ᾿. Θ. ἅΠ1688, ἜΧοθρέ : ἜΧΡυ βϑὶης 
ἃ ποραίνο σΟΠ ΣΟ Ώ, Βυρροβίτίοῃ, ὅζο. ἴῃ 
ἰοῦ [Π6 μὴ τοῖδτβ ἴο ἰὯ6 ψΠΟ0]6 οἶδυϑθ : 
1808 αἰ οτίης ἤἄοτῃ εἰ οὐ, ὙΒοσο 16 οὐ 
ΤΟίδυβ ΟὨ]Ὺ ἴο ΒΟΙῺΘ ραγίΐουσ ποσὰ Ὑἱ 
ψ οἢ ἴδ ΟΧΡΙΘδΒ6Ὲ8 Οη6 ἰὰθα, 1} ὈΘΙΌΤΟ 
Βηϊΐο σου 11 [86 ἱμάϊςο. Μαίι. χχίν. 22, 
εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι. ΜΙ. χΙϊ!. 
20. Φοβη ἰχ. 83, οἵ ἃ]. 2) ρϑπογ. δηὰ 
ευἱἱλοιξ ἃ [0] ον δηΐτα νοῦ, Μαίί. χὶ. 
27, οἱ 4]. βθρθὲ. 80 ἐκτὸς εἰ μη, ὠπῖο88, 
ἐχοορέ, 1 Οοτ. χίν. ὅ. χυ. 2. 1 Τίμα. νυ. 19, 
εἰ μήτι, μηῖθ88, ρεγδαρβ, ἴμὰ. ἴχ. 18. 1 Του. 
Υἱ!. ὅ. 2 Οον. χὲϊ. ὅ. Εἴ περ, ὃ ἱπάρρα, 
Ὁ 80 ὅδ, ΔΒδΌΤΩΪ ἢ {ἢ} ὈΓΟΡΟΒΙ [ΙΟῊ. 48 ἴΓῸΘ, 
ὙΒΘΙΒΟΙ ᾿υΒΕ]Υ ΟΥ ποῖ, ἴζοτῃ. υἱϊ;. 9, εἴπερ 
Πνεῦμα Θεοὺ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. 1 Οον. χν. 
15. 1 Ροι. 1). ὃ, δὰ ΟἿαββ.Κ Εἰ πως, ἐγ 
ἐν απ τιθαη8, ἱ »οδβεοὶϊδίψ, “Δ ἴῃς ορῖ. 

οἷβ Χχυΐ!. 12, οὐ ἱπά. ἔιαϊ. Εοτα. ἱ, 10. 
χὶ. 14. ῬἈ}}. 111.1}., εἴτε---εἴτε, ιοδείλον--- 
ΟΥ̓́, 88 ἱπο] υἀΐπρ ΒΟν ΣΆ] ραστσυ]δγβ, οἱ Ὸ Γ 
[0]]. Ἵ ἃ γεγῦ, 1 Οον. χὶ). 26. 2 Οοσ. ἱ, 6, 
δηά ΟἾδ88. : ογ νππουΐ 8 νογῦ, Βοια, Χὶϊ. 
θ---8. 1 σον. 11). 22, οἱ α]. 

ΕἸδος, εος ους, τὸ, (οὉ80]. εἴδω.} ῥΓῸΡ. 
αην ἐλέη ϑθθη, Ὀὰΐ σοΠοΓ. ὀἐαίογπαΐ ἀρρθαγ- 
αποο. ἴα Ν. Τὶ 1 ῬΓῸΡ. ἐΐ6 γόγπι, ἤσωνε, 
ΟΥ ἀρροαγαμοθ οὗ ΔΏΥ τὨΐηρ, [μὰ. 1). 22, 
σωματικῷ εἴδει. ἷχ. 29, Φοδη ν. 87. 
2 Οὐον. ν. 7. βορῖ. διὰ 0488. 2) ἢρ. πιαη- 
περ, ἀὲμα,, ϑρεοίεδ, 1 ΤῊ. ν. 22, ἀπὸ παν- 
τὸς εἴδους “πονηροῦ. ὅοτ. χν. 8. Ἐο]υ8. 
ΧΧΥ. 2, 205. Απΐ. χ. 8,1, πᾶν εἶδος πο- 
νηρίας, αῃὰ Ο]688. 

Βἴδω, ἰο 866, ΟὟΒΟ]. ἱπ ῬΓΘΒ. δοῖ, ἴοσ 
ΜΏ1ΟὮ ὁράω Μὰ8 υϑοὰ. Τμ ἰϑῆβοδ ΠΌΤῚ 
εἴδω ἴοττα ΕΟ 68,568, Οὴ6 Βανΐηρ [86 εἷρ- 
πἰδοδίοῃ ἕο 866, 1ῃ6 οἶοσ ἐο ζποιυ. 1. τὸ 
ΒΕΕ, ΥἱΖ. δοζ. 2. εἶδον, ορί. ἴδοιμι, Βυ]. 
ἴδω, ἰπβπ. ἰδεῖν, ρατί, ἰδὼν, 1 ϑαῖυ, Ἰταρ)γ- 
ἴῃ ποῖ [80 ΤΠΘΓῸ δοῖ οὗ βοεΐϊῃρ, δαΐ [ἢ 6 
᾿μμιυρία οὗ βοπηθ οδ]εοῖ, Ὅτ. [0]]. 

Υ 800. ΟὗὨ ΡΘΙΒΟῺ ΟΥ πίη, Μαῖί. ἱΐ. 2, 
εἴδομεν γὰρ αὐτὸς ,» ἀστέρα. ν. 1. 



ΕΔ 
χχί. 19, ΜΚ. ἰχ. 9. χί. 18,20. Φοδη 1. 48, 
οἱ 8]. βῷῶρο. ϑορὶ. δηὰ Ο]286. ΕῸ]}. ὉῪ 
δέδ. ὙΠ} ραγιο. Ναἷιι. ἐἰϊ. 7, ἰδὼν δὲ πολ- 
λοὺς Ἴβχομενεντ, Υἱ!. 24. χχίν, 16. ΜΚ. 
νἱ. 838. Βγ Ηοῦτ. τὶ ραγίς. οὗὨ [Π6 βδτὴθ 
ψοῦῦ, ΌΥ ΜΑΥ οὗἩἨ διμρἢαβὶβ, ἰδὼν εἶδον, 
Ἀοῖδ νΥἱΐ. 84 : α]6ο ἰῃ νδγίοιιβ τηοά  βοδίοπΒ 
ὈΪ ΒθΏθθ, δὲ ἐο ἐοοῖβς ὩΡΟΉ, σομίοπιρίαξε, 
Μαῖι. ἰχ. 86. χχνυὶ. 6, οἵ 4]. βϑρϑ:; “10 
866 πῃ ΟΥάοΥ (0 Κηονν, ἐο ἰοοῖ αὲ οΥ̓ ἑηΐο, ἴο 
ὀχναπηπε, ϊκ. ν. 14. νἱ. 88. χὶ!. 15. [μὰ. νὴ]. 
ῶδι; ἐο 866 708 ἐο 7άοδ, ἑαϊξ εσἱδᾷ, μὰ. ΥἹ]]. 
20. ἰχ. 9. Φοδη χὶὶ, 21. Αοίδ χνὶ. 40. 
Βοι. ἱ. 1]. 1 Οον. χνυὶ. 7, αἱ. ; ἐὸ 866, ἷ. 6. 
ΒΡΥ ουἱΐ, τισαέοἦ ἐο 86ε, οὔϑενυε, Μαῖϊ. χχνὶ. 
58, Χχυΐ!. 49, ΜΙκ. χνυ. 86, αηιὰ Ο]6δ5. : ἴο 
866, ἕο ἐΐθε ἰο 866, ιυἱέμέ88, Μαιι. ΧΙ. 17. 
χχὶν. 838. ΜΙ. 11]. 12. 1υ. χνὶϊ. 22. 
,33σ. εεἱὰ οὗὨ εἰ|ὸ τιϊπά, ἐὸ »εγοοίυε, Μαῖϊ. 
χ. 2, ἰδὼν τὴν πίστιν αὑτῶν. ἴλι. χνὶϊ. 
1δ, Φοδῃ νυἱῖ. δ2. Βοιη. χὶ. 22, ἀπὰ οὔνδηῃ 
[0]1. ὉΥγ ὅτι. Αμπὰ εο ϑορί. οὗ. 8) ὃν 
τὐδαρς ἴο 866, ἱ. 6. ἐδ »- : ΤΡ ΒΕ 
ἕ ἐο ὀηΐον, οὐ 6Υ]}, ἐὸ δωῶν, ἴμὰ. ἴ.. 26, 
ἰδ. λθικδῳ Ηδον. χὶ. δ. Αοἰδ ἵϊ. 27, 81], 
διαφθοράν. Βον. χν]!. 7, πένθος. 1 Ῥεῖ, 
ἰ. 10, ἡμέρας ἀγ. Φοδῃ ἱ]. 8, τὴν βασιλ. 
τοῦ Θεοῦ, "ἴο ΘηΪΟΥ [86 ῥΥνι]εροθα οὗ {80 
ἀϊνὶπο κἰηράοπι.᾿---Π1. το ΚΝΟΥ͂Σ, μοί. 2. 
οἷδα, δυδ)]. εἰδῶ, ἰηῆη. εἰδέναι, Ραγο. εἰ- 
δὼς, ΡΙυροτέί, ἥδειν. Οἷδα ἰδ διγίοιγ “1 
ανθ δοθῇ ΟΥ Ῥογοοΐϊνϑα "" ἤθηοθ ἰδ ἴδ ικθ8 
16 Ργοδϑηΐ εἰψηΐ. ἐο ἄποισ, ἀπὰ 186 Ρ]ι- 
Ῥοτῆ. Ὀθοολθθ δὴ ἐωρογῖ. 1) "" . δηά 
γε ἐο δα : εὐἰξῆ, ἴο}}. ὮΥ δοο. 

(ἢ οὗἁ (πΐηρ, 885 Μαῖίι. χχυ. 18, ἃ οἵι. ; 
δηὰ οὗ ρόγβου, Μαῖϊῖ. χχυ. 12, ΜΚ. ἱ. 84. 
Φολη νἱ]. 42. Αοἰδ νυἱῖ. 18, οἱ 4]. 2) ἴπ (86 
ΒΘΏΒΟΘ ἕο ρεγοεῖσο, τρια ἰογϑίαπά, [0]]. ὉΥ 806. 
οὗ (δίπγ, Μαῖι. χί!. 26, τὰς ἐνθυμήσεις. 
Μὶκ. χίι. 1δ, ὑπόκρισιν αὑτῶν. ἴμι. Χὶ. 
17, διανοήματα, οἱ 4]. 8) ὦ ἤποιο δοιῦ 
ἴο ἀο ἃ ὑπίηρ, δηὰ ΒΥ ἱπιρ]. ἐο δδ αὖἷα ἐο ἀο 
τ, ἀπὰ ἐοὸ ἀο ἐξ, Μεῖϊ. υἱῖ. 12. 1... χὶϊ. δ6. 
ῬΏῺΣ]. ἱν. 12, } ΤΉ. ἱν. 4. 1 Τί π. [1]. ὅ, 26. 
ἦν. 17. 2 Ῥεῖ. 1).9. 4) Ὁγ Ηοδϑταΐβε, " ἴὸ 
ΚΩΟΥ͂ δηὰ αρργοῦε, 0 ἴουε. ἨφδΏοςθΘ, 88 
βαϊὰ οὗ τηϑῃ, ἕο οαγὰ 70γ, 1 ΤΏοδα. νυ. 12, 
εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν, 88 βαϊὰ 
οὗ ἀοἀά, ἐο αοἰποισίοαρσε διὰ αὐοτο. (8]. ἱν. 
8. 1 Τίι. ἵν. 5. 2 ΤᾺ. ἰ, 8. Τίς. ἰ, 16, Ηοδ, 
ὙΠ. 11]. πὰ δορί. 

Εϊδωλεῖον, ουὅ, τὸ, (εἴδωλον,) απ 
ἑαἀοί- θηρία, 1 Οον. υἱϊϊ. 10,1 Μδοο. 1, 47. 
Χ. 88: οὗ τῆ ββίμθ ἔἴοστῃη νὴ} Ποσειδω- 
νεῖον, ταμιεῖον, δῃὰ ΤΩΔΗΥ ΟἾΒΟΙ δι δδίδη- 
ἶνοβ ἰῃ εἴον, ἩΠΙΟὮ ἀ’Ὸ ῥγορουὶν δά ϑοινεβ 
ὨΘΌΪΟΥ ΣῈ δὴ 6110. οὗ βοζλϑ βυδβῖ. βαϊῖ- 
40] ἴο τὰς οροδδίοη, 88 Π616 ἱερόν. 

Εἰδωλόθυτον, ον, τὸ, (εἴδωλον, 
“γύω,) ἑαοί-δογυΐοο, ὙῸΣ τοϊηρ βδουϊ ποθ ἴὸ 
ἰάο18,᾽ ἱ. 6. ἱπ [80 Ν, Τὶ ἐδό Σ ὉΥΓ υἱοίηιδ 
οδενεά ἰο τάοίδ, τ πιο ἢ τειηδ θὰ ονοσ, δηὰ 
88 ΟδΙΘΏ ΟΥ 5014, Αοἰδ χν. 29, χχὶ, 25. 

104 ΕΙΚ 

1 ον. υἱῖϊ. 1, 8ᾳᾳ. ψὮΟΣΘ 866 ΤΥ ἢ 
κι 19, 28. ον. τὰ 20. Ἶ 

ἰ4οἸαῖτυ, 614]. ν. 20. 1 Οογ. χ. ἥ14. 80 
1 Ῥεῖ. ἰν. 8, ἴξ 18 βδίὰ οὐ [9 υἱδθϑ 8 
σοπηθοίθά ΜῈ} ἰάο Δί γγυ, πεπορευμέν 
ἐν ἀθεμίτοις εἰδωλολατρείαις. 2) κι 
οουδίοιιδηδϑ85, Οὐ]. 111. δ. 

Εἰδωλολάτρης, ου, ὁ, (εἶδω 
λάτρις,) 111. απ ἑἀοϊ-τοογολέρρεν, 1 
δηὰ σϑῆθγ. 1 Οον. υ. 10. υἱ. 9. ον. 
8. χχὶϊ. 1δ- 4150 βαϊά οὗ ὁπα πῖιο 
οὗ τηθαίβ οἴἶξδετοὰ ἰο ἰάο]8, 1 ον. ν. 1]. 
7. 2) ἔξ. οἵ α οουοίοιϑ ρεγϑοη, Ἐρρὶι. ν. ὃ, 
Εἴδωλον, ου, τὸ, (εἶδος,) ΡτῸΡ. ὧΝ 

ἑπιαρό, ἴῃ ἤσυτο ΟΥ τοργοθοηίδίου, ἩΒοῖ μοῦ 
ΟΟΣΡΟΓΘΑ] ΟΥ τηοηίδὶ, οὗ βουθ οἵμοῦ {π| 
68}. ἴδ δἴδίποδ οὗἩ θη, ραγιου αν]ν οἵ 
ἀοεαά, οι. Οἀ. χὶ. 476, βροτῶν εἴδωλα 
καμόντων. Χει. Μοι.. ἱ. 4,4. ἴ Ν. Τ. 
απ ἰάοϊ, ᾿. ὁ. 1) απ ἰάοξΊΜΑΘΕ, Αοὴο τῇ, 
4], ϑυσίαν τῷ εἰδώλῳ. 1 Ὅον. σΣίϊ. 3, 
πρὸς τὰ εἴδ. τὰ ἄφωνα. Ἐεν. ἰχ. 3. 
ϑορί. δηὰ Ἰδίες Ο]8ε58. 2) ὉῪ πιοίσῃ, 64 
ἑάοί- ΟΡ, ἃ Βοδίβϑηῃ ἀοίτγ, 1 Οἷον. υἱῇ, 4,7. 
χ. 19, ϑερι. Βγ ἱταρὶ. ἴῃ ῥἷαν, ὑώοί, 
ΤΩΝ ούγοαι, Βοια. 11. 22. 2 Οὐον. Υἱ.. 
1 ΤῊ. 1. 98. 1 Φόοβη νυ. 2]. ὅρος. ἀημ 
οἴἶδεγοά ἰο ἰά016, Αοίϑ χυ. 20. 

Εἰ κῆ, βάν. (εἰκαῖος, πἰϊδουΐ οὐαὶ) 
. ἀϊδογἀογίψ, οοπ ψ. δκαοο Ἰ) 

ἸΏ}}]. ψ, ν, 
Μαῖῖ. ν. 22, ὀργιζ. τινι εἰκῆ. Οὐ. ἢ. 
εἰκῇ φυσιούμενος. 8. ΟἾΔε5. 2) γα: 

ὰρ εἶ. 
ἐκτὸς εἰ 

ἐο πὸ »μῦοϑο, Βλοτω. ΧΙΪ!. 4, οὗ 
μαχαιραν φορεῖ. 1 Οον. χν. 2, ἐκτὸ! 8 
μὴ εἰ. ἐπιστεύσατε. 66].1ϊ1, 4, ἐπαθ. εἰκῃ, 
ἵν. 1], μήπως εἰ. κεκοπίακα, διὰ 

Εἴκοσι, οἱ, αἱ, τὰ, ἰπάφοϊ. ἑεοσπέῃ, αι. 
χῖν. 8], οἱ δ]. τ 
Εἴκω, ἔ. ξω, ἰο σὲ , ἕο γψίοϊά, 

ὉΥ ἀαὶ. οὗ ΡοΓβ. ΟΝ ἢ, δ. ̓ς οὐδὲ πρὸ 
ὥραν εἴξαμεν. ϑερι. ἃ Ο]δε5. 

Εἴκω, οὗδοῖ. ἔοστῃ, πθοποο μοῦ, ὦ 
ἔοικα, νἡνἢ ῬΓΘΒ. δἰ χη, ἐο ὅδ ἐΐξο, [οἷ]. 
ἄαϊ. οὗἉ ρογ8. οὐ (πίη, Κ4. ἱ. 6, ἔοικε κλέ 
δωνι ϑαλάσσης, ἀαπὰ 23, εἴ, ἀνδρὶ, ἄς 
ϑερῖ., 3᾽08., ἀπά ὁ]δββ. 

Εἰκὼν, όνος, ἡ, (εἴκω,) 1. ΟΕΝΈΕΝ. 
ἐἰβοηθθ8 οὗ ΔῺΥ Ῥούβοι οὐ ἐδίηρ, δηὰ φρδέ 
αἢ ἵηιαφὲ οΥ ΘὮΩΥ οὗ ἃ τηδη, ἄζο. 89 8 ΜῈ 
ἴα 6. Ρἰοίατο, οΣ οοἷη, Μαῖϊ. χχὶϊ. 20. 
χἧ!, 16. 1μι. χχ. 24, σαι. ἱ. 23. ϑεὶὰ 
8 ἰαάοϊ-ἶ (οἵ βου διϑαίβεῃ ἀν 
Ἐν. χἰϊ!. 14, 5ᾳ. χὶν. 9,11. χνυ. 2. σῇ. 
χίχ. 20. χχ. 40. βορί. διὰ δ τς ἰατ 
86Πη86 γργοβοπίαϊ Ὁ. ΟΥ ,. 1 ον Χ, " 
2 Οογ. ἵν. 4. ΟἹ]. ᾿. 15. ὄ 8ο Βρῦ. χ ἦι 
αὐτὴ ἡ εἰκὼν τῶν πραγμάτων, τι; 
ἐ18ὸ [0}1 δηὰ οοταρίεῖο ἰπιασε οἔ ἃ (δἰζν 



ΕΙΛ 

8000. ἰο σκιὰ, ἃ ΒΟΥ δηὰ ἱπηροτίοοι 
τς. ἩΙδὰ. 11, 23. νἱῖ. 26. 1.πο. ἰπανὰς τ 
-ΠῊ ἌΒΕΤΆ. ἐΐλεπεε 
ἑάμοοι, ἤου!. νἱϊ. 29. 1 οσ. χν. 49. 2 Οοσ. 
Ὦ. 18. 6]. ἢϊ. 10. ϑερι. 
Εἰλικρίνεια, ας, ἡ, (εἰλικρινὴς,) 1) 

ΟΡ. οδαγδ88, "Βυ ἢ ἃ ΜΕ ΓΘΏ 688 δη ἃ ΡΟΣ Υ 
Ὁ Π|] δας ἰδ οἸοθοδὲ οχδιηϊηδίίοῃ,, ᾿ἶκ0 
ἰδεὶ οἵ δὴ δγι]ο]6 ἱπροοίοὰ ἴῃ ἴμ6 60}1 ρὲ 
οὔ 86 διπ. 2) πιοίδρῃ. ζιατίψ, δίποογιίν. 
ἸΌον. ν. 8, ἐν ἀζύμοις. ὥ Οον. ἱ. 12, εἰλὶ- 
κριψείᾳ Θεοῦ. ἰἱ. 17, ὡς ἐξ εἰλικρινείας. 
Εἰλικρινὴ, έος, ὁ, ἡ, δὰ). (εἵλη, (ἃ 

βυΐηθ, δὰ κρένω, ἴο ΘΧΑΙΙΙΠΟ, Ἰαάροῃ 
Ἰΐκ "υπὰ ρυχο διὰ μι ΐῖθ ἢ θπ Ἔχδιαΐῃ 
ἰδ ΞΌΠΔΒη6 :᾽ δηὰ Βεποθ ἘΥ ἱσηρ]. τηϑίδρῃ. 
Ῥσε, “ποεγε, ῬὮΪ]. 1. 10, ἵνα ἥτε εἶλι- 
κρινεῖς, 2 Ῥοί. 1.1, εἷλ. διάνοιαν. 

Εἱλίσσω, ἔ. ἕω, (ον 1)0 Ατείο ἑλίσ- 
δὼ.) ἰο ὩΡ, 85. ἃ δ0ῖῸ]]}, Βον. νἱ. 14, 
κηὶ (χ56. Ῥοοῖ. 
Εϊμὶ, ἔ, ἔσομαι, Βα5 ἔτγο υϑο6: 1) 88 
δο περι] γολ οὶ μα λαμ υ ἐδ: 2 85 

Ἰορίοδὶ οορυα, οοηποϑοιπα ἔμο δι δ]θοὶ 
κηὰ (ἢ ρεοάϊοαίο. Ε], Ἀν δον ἐγ ἀνῶδτν, 
Ὁ ΒΕ, ΕΧΊΒΥ, (0 δαῦε ἐχέβέθποσ, πὰ τα 
κηὴ ἴπ-- ἴῃ 100 τηθίδρηγεῖοδὶ δθῆθο, ὁ οἢη 
1], ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. νἱῖϊ. δῦ, δ8, 
Νι. χῇ, 89. εἰ «]. - ὁ εὐίαρε, 7ομα χνῇ. 
ὃ, ἃ Ῥοι, ἢ, δ, ἔον. ἱν. Π)}, ἀπὰ ΟἾαββ. 
ϑεϊά οὗ Ἰδο, ἐο ὀχίεέ αἰΐοο, Μαῖς. ἢ. 18. 
ΧΣΗΐ, δ0, 06. ἀηὰ ΟἾδ88. ; ἴἰὸ οχίβί, ὅδ 
ζακὰ, νοι οὗ μούβομβ, μι. ἐν. 26, πολ- 
λεὶ ὶ χῆ αι ἦσαν. Μείι, χἰ!, 1]. σόδη ἐἰ. 
᾿ δηὰ {πῚπιρβ, (0 ὁχίδέ, Μαῖῖ. νἱ, 

χχίϊ, 28, οἱ ἃ]. δβορο. ϑαϊὰ οὗἉ ἔτηθ ζεπον. 
ἴα. χχῃί, 44, ἦν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη. 3ομη 
140. Αοῷ ἢ, 15, 2 Τίμι. ἵν. 8. ΜΙ. χί. 

7 οὗ ἐδβᾶναϊβ, ΜΙ. χυ. 42. 
εὶς χῇ, 8, ἀπά ΟἿΔδ8. 2) τἀν διὰ 
ἔσῃ τἢς δ] πποίβ, ἐο οΘοηϊ6 ἕο ὅδ, δοπιδ ἴο, 
ὅχῃς ἐρ ραφε: Μαῖί. χχυὶϊ. 7, ὃ ΟΥ̓. 8) ἐστὶ 

᾿ ἮΥ ἰηῆῃ, ἐξ ἐν ᾿ Μιοσί, Ἠθδ, ἰχ. 
ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν, ἂς Ο]858. 

Ῥιγίς. ὦν, οὖσα, ὃν, Ἰοϊποὰ ὙΪ ποῦη 
Ῥοη, ἴξ ἰΒ πδοὰ ἴῃ δῆοτε μβδγοηιπῃοίίοαὶ 

εἴκηρος, ἴο ἱπάϊοαῖθ δὴ Ἵχἰδίθηϊ δίδίθ οσ σοῦ- 
ὥύοα, ἐμδγβοίον, ὅζο. ἰπ [ῃ9 βϑῆβο δεΐπσ, αϑ, 
Χμ: γἱὶ, 11, εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄν- 
τὰς οδατε, Διο. Φολη ἢ. 4, ἰν. 9. ἰχ. 25. 
Ἀκᾷ χγὶ, 2], οἱ δδρο 8]. 1 (86 ἀτίΐο. ὁ 
ὧν, τὰ ὄντα, ἰϊ ἀδῃοίεε τε] δῃὰ ἴτὰς οχἰδῦ- 
ἐὰν ἴα ἰὴ Ρῆγαβϑ ὁ τυ ταὶ ἐν ξεν 

» ῬΙῸΡ. ΠΆΙΩΘ Ο . Βον. ἱ. 4. 
τιν, χτὶ, ὃς ἔσω. ηϊβὰ, χὴν. 1, οὐκ 
ἴσχυσαν εἰδέναι τὸν ὄντα. 80 τὰ ὄντα 
ἀπὲ μὴ ὄντα, Ῥτορ. Εοπι. ἷν. 17. τηεἴδρῃ. 
ὅσ, ἱ, 28. «πὰ Ο]666.---ΠΠ. 88 ΣΟΘΊΟΑΙΣ, 

ὍΡΌΙΑ οοπΒοσείηρ ἴ[π6 Βυδ)οοὶ δηὰ ῥγοάϊο. 
ΤΟ κε πβοτο (ἢς ργοά. ερεοΐβεβ τ πο οὐ τ βαὶ 
ι οὐ (Πρ ἐδ, ἴῃ τοβρεοὶ ἰο πδίῃ γα, 

οἴδεο, σοπαϊτίοη, εἰγουτηδίδησοβ, ὅτο. 
ὃ ἴῃ σοραΐα τη ΘΓ ον σοηπϑοίβ [Π9 ῥτεὰ, 
ἴδιο κτυδεοι. ΤΊ ῥτθᾶ. τῇϑν ὃθ τηϑβὰθ 

ἃ ἘΞ Ἔ- 
Ξ Ὁ 

10ὅ 

ἴο ΔΩΥ ΟΠ6, γοϑ6η:- | ἃ]. 

6 ΧΙ... ὅθ, οἵ 4). ερυρίεδ. 

ΕΙΜ 
ὉΥ νδιυΐουβ ρατγίδ οὗ ᾿. } 
αἀ). Μαῖι. ἰ!. 6. χυῇϊ. 8, δὰ Μὶς. 1. 7, οἱ 

2) ὙΪΙ ἃ ονόδέαμέ. 85 πόρε ἴῃ 
ἴΠ:9 Β6 10 6886 ἩΪ {ἢ 6 κα ΒοΙἢ ὉΤῸ 
Μαῖῖ. ἰἰ1. 4, 17. χν. 14. . 1ϊ. 28, οἱ 4]. 
Βξρ6; δηὰ ἢρ. δῃηὰ τηοίοη. στ θη [86 δβυ δεῖ. 
οὗ ἴῃ ῥχοὰ. δχργϑεδοβ πο ψπδὲ ἴδ δυ]. 
ἐδ, Ὀὰὲ τῆδὲ ἰξ ἐδ ἐξζα, ΟΥὁ 186 ἀοοοινζθα ἕο 
ὅδ, ΟΥ δίρπαδδ; Υἱζ. ΌΥ οοτηρασίδου, βυ- 
δα ομ, ὅζ6. ΟΥ 828 σδῦδο διὰ οἴἶβοεϊ: δὸ 
[δὲ εἶναι τηΔγ ὃ γϑπὰογοὰ ἐο δδ ἀασοοιπζοά, 
ἐο δὰ ἰΐε, οὐ ἴὸ εἰσπίίν, Μαῖϊ. ν. 18, εᾳ. 

ἢ ὙΠ 8 2»ῸΝ. 88 
Ργϑά. ἴῃ [ἢ 8 β8 10 6886 ὙΠῚ} 6 δ]. νἱΖ. 
οὗτος, Μαῖι. χ, 2, τὰ ὀνόματά ἐστι ταῦ- 
τα. Φοδη 1. 19. χνυ. 12. χυὶϊϊ, 8, οἱ α]ϊ. 50 
4160 τὶς, τὶ ἱπάοί, οὐ ἱπίεστομ. ποῖος, πο- 
ταπὸς, ὅστις, ἐμὸς, σός. ΕἾω. δ τὰ 
Ὠουη8, ἴῃ 6 . οἴῃ Ὄὄχρζϑβδοὰ ποί ψῇὴδὶ 
ἴδ δυ δ]. ὦ, δὰ δὲ ἰξ ἐν ἀσοοωνπζθα ἰο ὅδ, 
ΟΥ δ ρηΐεθ, Ναϊ!. ἰχ. 18, ΜῈ. ἰχ. 10, ὅς 
οὗ. 4) Ὑ͵ἱἱ ἢ} ἃ φομίζ. οὗ ἃ που οὐ Ῥσοῃ. 85 
Ριϑά. βαϊὰ οὗἁἨ 40} } δπὰ ομασδοῖοσ, 1... 
ἸΣ. δδ, οἱ ἃ]. : οἵ ΜΚ. ν. 42, οἱ δ]. : οἵ 
α «ολδοῖα, Ὑδογοοῦ ἰἢ6 δΒυδή)οεὶ 18 μασι, Αοίβ 
ΧΧΣ. 6 : οὗἁὨ ροερδοβδδίοῃ, ριοροσῖγ, Μαῖι. 
Υ. 8, ἐπὰ οὗ. ΑἾδὸ τηϑίδρἢ. οὗ ῬΘΥΘΟῚΒ ΟΣ 
τΐηρϑ ἰο τοῖα [ἢ 6 δ 0766: ὈΘΙΟΏρΒ, ΟΥ ὁἢ 
Ποῖ ἱξ ἰ8 ἀδροηάθηΐϊ, 2 Οον. ἷν. ἤ. 1 Οον. 
11}. 22, 5ᾳ. οἵ ἃ]. εϑορο. δ) τἱῖ (Π6 ἀαέ. οὗ 
8 κυ νὴ ΟΓ ῬΓΌΏ. 85 ργοά. ἐο δδ Ὁ ἐν ὁπέ, 
ἸΡῚ ΥἹῊ }οΒβ68θ, 05 ΟΥ , ΦόοΒη χΥ]ῇ, 
9, ὅτι σοί εἰσι. 1,ὰ. χὶ!. 20, οἱ 4]. 6) 
ὙΠ ἃ ραγίϊο. οὗ ΔΠΟΙΠΘΙ Ὑοὺῦ 85 ῥχϑὰ. 
Εἰ μὸγ ὙἱὉ} οὐ τ βουῦ ἐπ0 δειοϊθ; δηὰ 
(θη εἰμὲ οἴξῃ ΦΌΣΙΒ ἃ ῬΟΥΡἪΓΑΔΙΒ [ὉΣ 8 
βηϊΐθ ἴθῆβο οὗ [ῃ6 β8:6 υβσῦ, Ἔχργεβδίηρ, 
ΒΟΥΘΥΟΣ, ἃ ΘΟ ΠΠΌΔΠΟΘ ἴῃ ΟΥ ἀυτγδίΐζου οὗ 
186 δοίΐοῃ, [μ. ν. 1. καὶ αὐτὸς ἦν ἑστώς. 
Μαεῖι. χχὶν. 9. ΜΙ. ἰϊ. θ, δὲ δῶρο 8]. ; 4180 
εοὐδᾶ ἴῃ ατί. ψΠΘη [Π6 Ῥδγίΐο. ΤΩΔῪ ὈῸ γθ- 
ψατάοὰ 88 δαυΐν, ἴὁ ἃ ἢουῃ, Μεῖϊ. 1). ϑ, 
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ ᾿Ησαΐου. 
ΧΙ. 19. Μ|κ. νἱἱ. 16. Φοθη ἰν. 10. Αείς 
ἷ:. 16. οι. ἢ. 11], οἱ 4]. βῶρο. 7) υἱῖ 
8 αν. 85 ῥ͵οά, 6. 51. οὗ 40Δ}}}7 οὐ οἰδ- 
Τδοίοσ, 88 οὕτως, Φόοδη 1. 8, οἵ α]. ταῦτα, 
ἴ,α. χὶ. 80, οἱ 4]. ὡς, ΒοΥ. χχί!. 12. 
ὥσπερ, Μαῖϊ. νὶ. δ. χωρὶς, Ἠοῦ. χίΐ. 8. 
ἐγγὺς, Εοπι. χΧ. 8. ἐκεῖ, Μαῖί. χνυὶϊὶ. 20, 
μακρὰν, Μαῖϊ. χὶ!. 84. ποῦ, Μαῖϊ. ἰἱ. 2. 
ΩΣ ἀρὰ χὶϊ. 6. ἀῤρο Μαῖίι. χχὶ. 25. 

νἱ ἢ 8 οπρ λίμ ὉΠᾺ ἰΐϊβ ο886 88 ὑΓ6- 
ἐν 88 δ , Φοδῃ ἱ. 45; εἰς, ἀδηοίίην 
ἀϊτοοϊομ, οδ͵]οςοῖ, οπᾶ, 1. ν. 17: ἐκ, 
ἢ} γεηϊνο ἱτηρ] Υἱηῦ γὦ ἐκ Φομῃ 1. 
47, οἱ ἃ]. Ἠδποθ τηοίαρἧι. οὗ ἃ Σέγ ΒΟΉ ΟἿ 
ὙΏΟΤΩ ΔΏΥ ἰπΐης ἷἰ8 ἀσροπάεηπί, τὸ τ ἤθτ ἢθ 
8 αἀφυοίεα 88 ἃ [ΟἸἸονοσ, Φοἢπ υἱ. 47, ἐκ 
τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστέ. 1 Φολη ἣϊ. 10. ἦν. 6. 
υἱ. 19. 8. οὗ ΟΥ̓Χ 88 ἐκ τῆς ἀληθείας, 
Ψοίη χυῇἱ. 87. ἐξ ἔργων, 6.4]. 111. 10, πὰ 
ἐκ πίστεως, τοῖς. 12, Οὗ ἃ σ|0]6 ἴῃ τὸ- 
Ἰαϊίΐου ἴο 8 μαζί, 1 ὅου. χὶΐ. 1, βᾳ. οἱ δἷ. 
οὗ [00 »παέῤερίαϊ, Μεῖν χχὶ. 2]. γΠᾺ 



ΕΝ 
ἀαϊ. ἐπι ρΙ γἱηρ 8 δοὶηρ ἐπ ἃ μίδοθ, [Ὠϊηρ, ΟΥ 
τὸ εὐκὰ Ἐπὶ [0]. ᾿ θη. οὗ ΡΪασθ, ὠροκ, 
νι. χυῖ. 81. Φοδη χχ. 7. [011. ΌῪ ἀαὶ. οὗ 

ὈΪαοθ, ὡροη, ἔπ, αἱ. Κατὰ ἴ0]]. ὈΥ φοῃ. 
εἶναι κατά τινος, "ἴο 6 δραϊῃηδί ΔΏΥ ΟΠΘ,᾽ 
Μαῖϊ. χὶϊ. 80. 64]. νυν. 28. Μετὰ [10]]. ὉῪ 
ἔθη. εἶναι μετά τινος, “ἴο Ὀ60 ργοδβοπὶ 
ΝΗ, ἴῃ ΘΟΙΏΡΘΗΥ ὙΠῸ ΔΩ οὔθ, Μαῖίί. 
χυϊ!. 17, οἱ αἱ. οὐ "οῃ {86 8146 οὗ ΔΩΥ ΟΠ6,᾽ 
Μαίι. χὶϊ. 80, οἱ αϊ, Παρὰ [01]. ὈΥ φεῦ. 
εἶναι παρά τινος, “ἴο Ὅδ ἴτοχῃ 8ΏΥ͂ ΟἿ 6,᾽ 
ἷ, 6. “δϑηΐ ὈΥ̓͂ ΔΒῺῪ Οη6,᾽ Φοδη τἱ. 46. νἱ]. 
29. Πρὸ ζ[0]]. ΒΥ ροῃ. οὗὨ ρἷδοθ, ἕο ὅδ δθ- 
,72ῶγο, Αοῖδ χὶν. Ἷ . Ἰ,ΘΔΡῃ. οὗὨ ἀἰμηλίγ, 
(οἱ. 1. 17. Πρὸς [0]]. ΌΥ δέο. οὗἁ ρμΪδοθ, 
ὅσ. εἶναι πρὸς τι, “ἴο ὍΘ ὩΘΆΓ ἰο,᾽ [41.. 
Χχὶν. 29. Μ|κ. ἰν. 1. Σὺν [0]]. ΒΥ ἀδί. 
εἶναι σύν τινι, ἐο δ6 ἴπ οὐπεραην τοι, δᾺΥ 
οηθ, [,. χχῖν. 44, Ῥ. 1}. ἱ. 28. Οὐ. 1ϊ. ὃ, 
οἱ 4. Ὑπὲρ 01]. ΌὉΥ ζοῃ. εἶναι ὑπέρ 
τινος, ἴο δ6 7ὉΓΥ ΔΌΥ οῃ6, οἢ. .εῖ8 εἷάο, ΜΚ. 
ἰχ. 40. ὑπέρ τινα, οηθ, ἢρ. κι. 
νυἱ. 406.Ἠ Ὑπὸ νἱτἢ δου. ἐο δδ ὠπάοῦ', βαϊὰ 
οὗ ρἴδοθ, Φόβη ἱ. 49. 1 σον. χ. 1 ; οὗ ρετ- 
805 ΟΥ (πίη, ἐο δὲ ϑεδ)οαΐ ἐο, Βοτα. 1.1. 9. 
6]. 11. 10. } Τίπι. νἱ. 1, 

Εἴἵνεκα, 560 Ἕνεκα. 
ΕἸπον, ἰηΐ, εἰπεῖν, 1. ΘΕΈΝΕΒ. ἰο δὰν οἵ 

βρεαξζ, ΛΌᾺ δη δου. οὗ (πΠ0 Ἰϊηρ βαιά, ΝΜ αι. 
Χχνυὶ. 44, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν, ἴμι. 
χὶὶ, 8, ΦόΒὴ 1ϊ. 22, Αοἰδ 1. 9, οἱ 4]. ΑἸοης 
ὙΪῚ (86 δοοαβ. ΟΧΡΥ. οὐ ἱ ρ θα, ἀγὸ ἔιτ- 
ἴπ6ῖ οοπβίσιοίοηβ οὗὨἩἍ ἴΠ6 ΡΕΙΒ. ἐο τα, 
[86 τοδῆηοῦ ὈΥῪ Μ᾽ Βοἢ, ὅζο. 1) [01]. ὉΥ ἀαί. 
οὗ ροσβ. Φοόβη χνὶ. 4. [,ὰ. Υἱῖ. 22. 2) ὈῪ 
εἰς δηὰ 806. οὗὨ ρ618. “ἴ0 ἀραϊηδῖ,᾽ 
κι. χὶϊ. 10. ἣ Ὁγ κατὰ δῃὰ ζθῃ. οὗ Ρ6ΓΒ. 
Μαῖι, ν. 11, 4) ΌῪ περὶ [ἢ ρθη. οὗ Ρθῖβ. 
οΓ (Βηρ, “ ἴο τὰν οὗ Φοόδη νἱῖ. 39. χ. 4]. 
χί. 18. δὴ) ὉΥ πρὸς δῃὰ 806. οὗ Ρ6ΓΒ. ΟΥ̓ 
τηΐηρ, “10 ΒΑΥ ἴο,᾽ ἴ,υ. ΧΙ. 1, οΥ ὙΠῸ τὸ- 
ἐγ}. ὑο . ΣΙ!. ἐς 6) Ὁγ δάν. οσ 8 

. [ἢ 18 ποῦ, ᾿ΡΙ ΥἹῺΡ ΤῊΒΠΏΘΥ, ὁ. 51. 
ὁμοίως, Μαῖι. τ. ᾿ ἊΝ 81. ΜοΙαΡΒ, 

Θὗν. εἰπεῖν ἐν καρδίᾳ, ἐο οοσίξαξε, 
πᾶ, Μαῖϊ. χχὶν. 48, 1.υ. χὶὶ, δδ. Βοιι. 

χ. θ, διὰ δορί. 7) ὉῪ ἱπῆῃ. τῖτα δου. 
οι. ἷν. 6, οὐ ἢ εἶναι ἴπαρ]. Φοἢη Χ. 
856. 8) ὃγ ὅτι, Μαῖϊ. ν. 81, οἱ 4].---ΠΠ. 
αϑ8 πιοαϊοὰ ἐλ οοπίοχί, ΠΘΤΘ [ἢ] 50Π 86 
οὔθ [165 ΘΠ ον 1 (Π0 Δα! αποίδ, 6. τῇ 1) 
δα: ἃ Ὀσέίοτο ἱπίοστορ. ἐο αϑὲ, ἵπριῖγο, Μαῖΐ, 
ἶχ, 4. χὶ. 8, οἱ 4]. 2) Ὀϑίοτθ τϑρ]ῖθβ, ἐοὸ 
αηἩΒιΟΩν ἴο ἃ ηυεσδίίοη, ὙΠΘΊΠΟΣ ἀϊγοοῖ, ΟΥ 
ἡπάϊγοοι, Μαίί, χν. 84, οἱ α]. 8) οὗ παν- 
γαξίοη,, ἰοδοίηρ, ὅζο. ἐο ἐοϊὶ, ἀδοίαγε, αι. 
νἹ. 4. χνὶ. 20, οἱ αἱ. βϑῶθρο. 4) οὗἁὨ ὑσγϑάϊο- 
ὕοηβ, ἐὸ ,γνείοὶ, Μαῖϊ. χχνῖϊ. Ὁ. ΜΙ, χὶν. 
16, οἱ 4]. οδρϑο. ἰῃ ἴΠ6 ραβ8. δ) οἵ ψιδί ἴβ 
Βα ἩΠΠ δυο, ἐὸ αἰγοοί, οοπιπιαηά, 
Μαῖῖ. υἱϊϊ, 8. ΜΙκ. νυ. 48, εἱ 8]. ἘΣ ϑερί. 
Ἐχ. χχχνυ. 1. 1μον. ἰχ. 6. Χοη, ΕΒ. 1). δ, 

Εἰρηνεύω, ἴ. εὐσω, (εἰρήνη.) Ῥτορ. ἐο 
ἐυ δ αἱ ροαρο, ἃ8 ΟΡΡ. [0 ὙαΣ - θυ ἴῃ Ν. Τ. 

5. 

106 ΕΙΡ 

τηθίδρἢ, ὅο ἰζυα ὧὥε Ῥϑώοα διὰ ὨΒΓΤΏΟΏΥ, 485 
Ἔναν ἴο ἀϊδοογὰ, ἄς. 480]. 2 ὅον- μὲν τ 1, 
εἰρηνεύετε. 1 ΤῊ. ν. 18, εἰρηνεύετε ἐν 
ἑαυτοῖς. ΜΚ. ἰχ. δθ, εἰρηνεύετε ἐν ἀλλή- 
λοις. Βοιῃ. χιϊ. 18, μετὰ πάντων ἀνθρώ- 
πὼν εἰρηνεύοντες. Αγοογ. δηᾷ Ο]588. 

Ε᾿ρήνη, ης, ἡ, (εἴρω, ιπσο. 865 Ἐ»ἢ. 
: ὠωρ μῖν μόνης δ Ἀβνονς 

οὐ ἌΠθοα--)ωπαίοθο ἢ Σ 
ἴῃ 8 οὗοϊΐ οΥ ΡΟ 1108] Β0η56, 88 ἐμ ο 
ἴο ὙΑΥ ΟΥ ἰηἰοβίϊηθ Ὀγοὶ8, [. χῖν. 32. 
Αεἰϑ χίϊ. 20. Βον. νἱ. 4, 4]. δπὰ πρίτσοο 2) 
ἴῃ 8 »γίθαζε ΒΘΏΒ6, 85 Τορασβ 

απᾶ οοποογά, Μαῖϊ. χ. 84. Τιυ. χίϊ. 

: 

δασέα 
δ]. Αοἰδ νἱὶ. 26. Βοπ;. χὶν. 19. Οὐ]. 1. 
1δ. ΗἨοῦ. νἱῖ. 2. 8) ἢχ. »ϑαοβ οὗ νεὲνά, 
δρ᾽ γϊα8] μοδοθ στ αοάὦ δπὰ ΟἿΣ ουπι 
οοηῃδβοίθηοθ {πτουρὰ ΟἸιγῖδῖ, αὐ αῖηρ ἔτοπι 
τοοοποϊ] δου τἱϊὰ Οοα, δαὐὰ 8, βϑϑῆϑε 
οὗ 120 Ὠϊνίηο ἴδνουν, οι. ἰδ. 10. ν. 1. 
χν. 18. Φοδη χίν. 27. ῬᾺ]], ἱν. 7. Οου. 
5. 111. δ. 4) ὉΥ ἱπιρ}]. ἃ 8έαξε γ ᾿ 
χυϊεοίῃμαβ8, δηα ϑϑουνγ, [ωὰ. χὶ, 2], ἡ εἰ- 
ρήνῃ ἐστὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 1ἷϊ. 29 
Ψόδη χνὶ. 38. Αοἰβ ἴχ. 81. χχὶν. 8. 1 Οον. 
χῖὶν. 883. 1 ΤῊ. ν. 8, διὰ δορί. δ) ὃν 
Ηϑφδν. τυοἰϊ-δοίησ οὐ εαέογπαὶ οἵ 
ΘΥΟΙΎ Κἰπὰ, [μὰ. :. 79, ὁδὸς εἰρήνης. ἴἰ. 
14. χίχ. 42. Βοτι. ἰϊ. 10. 74. 11. 18, οἱ 4]. 
Ηδηοο ἐξ 18 υϑϑὰ 88 8 8} οἵ νγϑϊξατο ἰβ 
βαϊιαξίοηδ, εἰἴμον δὲ πιθοίϊῃη ΟΥ πο; ' 
δὶ ηιροΐίπρ, ἵλι. χχὶν. 86. Φοδῃῃ χχ, ἴ9. 
μὰ. χ. ὅ, εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ : αἶδο ἴῃ ὦ 
Ἰεϊίοτα, Βοαι. ἱ, 7.. ἃ. 10, εἰ δὶ. εἰρήνη 
ὑμῖν : 'ἱ ραγίξησ, ὕπαγε εἰς εἰρήνην, ΜΙ. 
ν. 84, οΥὁ πορεύου εἰς εἰρήνην οχ ἐν εἰρή-. 
νῃ, ἴω. νυἱϊ. 0, οἵ 8]. 80 ἰη 86 ΡὮγαθοε 
μετ᾽ εἰρήνης, Αεῖϑ Χν. 88. ΗϑθΌ. χι. 18 ἃ 
ἐν εἰρήνῃ, 1 Οοτ. χυΐ. 11. δ8εθ. ΤΥ Ὡοῖο 
ΟἿ ΗδΌ, χὶ. 81. ΤἜΙΘ ἃτο, ᾿οΟΟν ΟΣ, ϑ0Ώ26 
ῬΑΒΒΑΘΘΒ ΜΈΓ ἰ{ ἴδ ἀἰ συ ἴ0 ΒΔ Ὺ συ οίμεν,, 
(86 ἐθῖηρογαὶ οὐ [πο βρὶ γἰξιιδὶ βθῆϑο οὗ ἴδε 
ΟΣ [88 Ρ]8οθ; δηὰ οἴμετβ σῃοσο, [πὸ 
ΕΧροβίϊοτβ δορί οὔθ οὐ ἰδ οἴδοσ, 
ἸΔΔΥ ὮδνΟ ρΪδοθ. 5ο Ἐρ!. νυἱ. 1, τὸ εὖ 
γέλιον τῆς εἰρήνης. 2 ΤΉ 688. Σἰ. 16, 
ΜῊ έῤα τῆς εἰρήνης. 8.0 4180 [Π6 ρῆγαθο 
Θεὸς τῆς εἰρήνης, Βοτῃ. χν. 88. χνὶ. 
ῬὨΗΠΠ. ἱν. 9. 1 ΤῊ. ν. 28. Ἡεὺ. χίῇ. 
ΟοιΡ. ἴ8.χ. 6, ἄρχων εἰρήνης : αἰδο ἄρ 
τῆς εἰρήνης, Χεη. Ἐρἢ. Ρ. 92. Αἱ 
',. 24, αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, 
[ἢ6 8686 18. “ο 18 [Π6 διῖΠοῦ οὗὨ χϑοοῦ: 
οἰ] διίοη οὗὨ αἰ οσθηοοβ.᾽ ὅῬ8Ῥ0 Οἱ, ἱ, 90, εἰ- 
ρηνοποιήσας πάντα εἷς αὐτὸν διὰ τοῦ 
αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, (85 ἴπ ἴδά 
Ρἄίγαθο εἰρήνην ποιεῖσθαι: δῃὰ 80 εἰρῆ- 
νην διδόναι, Φοῖπ χίν. 27.) ποτ ἷς δὴ 
Δ᾽] βίο ἴο Ἐπ6 {16 οὗἩ Οδγτίδί, 18, ἱχ. 
"Ῥηποθ οἔροδοο, ἱ. 6. (δθ στοαὶ Αὐἱδοσ 
τοοου οἰ ἰδίου αὐτὰ Οοά, δὰ ΓΠΟΙΘῸΥ 
αἶνον οὗ ρϑδοθ οἵ οοπβοίθηςθ, ἴμ6 Αἱ 
οὗ, δῃὰ εῃ)οἶποῦ ἴο ρθϑοα, 1 ον. χῖν. 88: 
Αὐὐΐδοῦ ἴο Ὀ6]οΎΘΓΒ οὗἉ 811 ρεδοὺ οὶ ΤῸ 



ΕΙΡ 
πίθου! ἀπὰ νη ΐη, αοἀ Ὀεΐηρ οοπείἀογοὰ 
ὦ ἴῃ “ ΟἸτΙδὶ τεοοπο πρ ἴ86 σουἹὰ ὑπίο 
οὐρα δὰ ἰβεγεΌ Ὀδοοτηΐηρ {δποὶσ 
δαρθ. 
ΕἸρηνικὸς, ἡ, ὁν, αἂ). (εἰρήνη,) »όαδε- 

αὐἰε, ροασομὶ, Ῥτορ. Βα μΝα ἴο ΡΟ] θα] 
Ρέδοδ, 88 ΟΡῃ. ἴο γψγχᾶσ, Χϑῃ. (Εσοοῃ. ἱ. 17, 
ἐεσ λα, ἐείστημαι: ᾿ [ὴ τ τ. ᾿ »α- 

1. 6. ἀϊεροξοά ἴο ραδοο, “4. 11. 17, δηὰ 
ἕν δηὰ Ρ]αίο οἴξθηῃ. 2) ἔγοϊω 86 Ηοῦν. 
μβατγ, Ῥτοἀυονθ οὗ Βαρρίηεββ, Ηϑῦ. 

χἢ, 1], καρπὸς εἰρ. αἱ Ἰδδεῖ δοοογαϊης ἰὸ 
ἴδ ρθηοταὶ ἰπἰοτργοίδιίάοη 83,66, Βονγεύεσ, 
ἘΠῚ ἠοΐο ΤΠ6ΓΟ, ΠΟΙ 1 δνο ββόσῃ ἰδαῖ 
ἴμ0 Ξ6266 18 ῥχοῦ. ἱησ ; οὗ οουγθθ 
ἰβοϊαἀϊησ [6 ΟἸΘΣ ΒΘΏΒΘ. 

Εἰρηνοποιέω, ἴ. ἥσω, ἴο πιαζα ρδαοε, 
ὅ Ώγ. τὸ εἰρήνην ποιέω, Ο]. ἱ, 20. Ῥτον. 
χ. 10. ϑιοῦ. Ρῆγε. 984. 
ΕΒΙρηνοπ οιὸς, οὔ, ὁ, ὕτορ.α 

0η6 δοηΐ ἰο τοδί οὗ ρθϑοθ. [ἢ Ν. Τ᾿. ὁπό 
κὶο οἰμάϊο5 ἰο ΟΥ̓ Ῥ»γομιοίδ ρϑαρα 
ἈΠΟ Οδογα, δηὰ σΟὨΒΘΑΌΘΗΠΥ εσήλ 
οἴδοα, Μαιὶ, νυ. 9. 

Εἰς, ἃ ῥγθρ. φονογηίπρ ἐπ 6 δοῦῦβ, ὙΠ 
ἴδο ὑπο ἰάεα οὗ τηοϊίοι ἑπέο δὴν ρἷδοθ 
᾿ ΡῈ τοῦ 186ῃ οὗ γαῖμα σῷ αν Ἀλθβρι μος 

, ΜΝΐΟ, ΡΟΝ ΒΥ {πίηρ, οΥ 
μα. 1. οἵ ΡΙΑΘΕ, ἑπέο, Φ εἴνοσ τόξῳ 
πορὶγίης τηοϊΐοη οὗὨἨ δΩΥ Κεἰ πᾶ ἐπέο, ΟΥ̓ 8180 

" ΦΡΟΝ ΔΗΥ͂ Οΐδοθ ΟΥ οὐ]εοῖ; 
ὃ, (17. νου οὗὁἨ σουηΐωρ ΟΥ βοΐῃρ, ΙΘδάϊηρ᾽ ΟΣ 

» δοῃαϊηρ, {πγονίης, ἀο] ἐνοσίηρ 
γε͵ ἄς, Μαίί. ἢ, 12, ἀνεχώρησαν εἰς 
ταν αὐτο: ἷν. 8, ν. 1. νἱ. 6, οἱ 

αἱ ἃ εν ῬΘΟΌΠΙΔΙ ὉΒΑΡῸΒ ΤΩΔῪ Ὀ6 
τοιοά, ΤΊΣ δη βγγ, ΡΟΙ8. Ὀυΐϊ δ αι δ τι 
ἰο (δο μίοοο ψθθτὸ ἴῃ ρέσβοι ἀνγ6}]8 ΟἹ ἷ8, 
δὰ ἐπαρὶ γἱηρ ἰο, απιοησ, δίο. ἴκι. χ. 86, 

σὼν εἷς τοὺς λῃστάς. Αοἰδ Χχ. 29, 
ἐσελεύσονται λυκοὶ εἰς ὑμᾶς, ἀπὰ χΧΙ!. 
Ἢ, οἱ εἰ, Βαϊὰ α]βο οὗἉ ρϑσβοπβ ἱπίο σβοῖω 

διανο οϑῃίοτγοὰ, . ἾΧ. 25. Τχὰ. 
ΝΕ, δῦ, 2) αὔον υϑγῦβ ἐπρ  γἱπς ἀϊγοοϊίοη 
ἘΡΟΝ Οὐ ἰοιθαγ δ ΔΌΥ ΗΪδοα ΟΣ Οὐ]Θοῖ, 9. 57. 

, οὗ μοατίηρ, οδ σ, δηηουποίην, 
ἐδονίησ, ἄς. Μαῖξ, χ. 27. Αοἰδ χί. ᾿ 
ὩΩΥ εἰς τὰ ὦτα. ἴ,α. νἱὶ. 1. Μαίι. 

ἶες νοτῦθ οὗ ἰοοϊέπσ, Αεἰϑ.. 10, ἀτενί- 

αἰώνιον, ΜΚ. ν. 26, εἰς τὸ χεῖρον ἐλ- 
θοῦσα, εἰ αἱ], ἢ" 850 ὕπαγε οΟΥ πορεύον 
εἶς εἰρήνην. ἴῃ [86 οοποίγιοί. 

Πηρ ἃ ἰογτὴ ΟΥ ἸἸτϊῖ, ἕο, ' 
ἀλκὰ ἵν. ὃ, εἰς τὴν αὔριον, ἐΐὶ 

ὶ 

107 

Ῥαοΐβοαΐογ, ] γρρξοπ 

πιογτοῖῦ, 

ΕΙΣ 

αι. χ, 22, εἰς τέλος. ῬΆ]. ἱ. 10, εἰς 
ἡμέραν Χριστοῦ, "αρσαϊπδί (80 ἀδγ οὗ 
ΟἸτῖδι "" δηὰ ἰϊ. 16. ὦ Ῥοῖ. ἰϊ. 7, Αοίβ 
χηΐ, 42..1 ΤΉραδ. ἰν. 16, 2 ΤΉοεβ, ἐἰ, 6. 
2 Ροῖ. 11, 4, 1. 2) οὗ ἔτηθ δοιν : 
τηδτκίηρς ἀυταϊίου, ὅογ, ἅς. Μαῖϊ. χχὶ. 19, 
εἰς τὸν αἰῶνα, 70. οὐογ. ΜΚ. .1ϊ. 29 
Φόβη υἱῖὴ. 86. 1... 1. 80, εἰς γενεὰς γενε- 
ὧν. χὶϊ. 19, εἰς ἔτη πολλὰ, οἱ 4].---1]]. 
ΤΕΟΡΙΟΑΙΧΨΎΥ, 88. τη νη ΠΝ ΟὈ͵θοῖ ΟΥ 
Ροΐπί ἐο οὗ ἐοισαγβ Ὠ οὮ ΔῊ πηρ ἰθηάδ, 
δἴτηβ, ὅζο. : βαϊὰ 1) οἵ α γεέβωϊ, οὐ οἴεοῖ, 
το Γ Κίηρ [μὲ ἴο ψὮΪΟὮ ΔΩΥ͂ ΡΘΊΒΟῚ οΥ ἰδὶπρ 
ἰθηἀβ ἰο, ΟΥ Ὀδοογμ68, Νίαϊι. χἰϊ!. 80, δήσατε 
αὐτοὺς εἰς δέσμας. χχνυὶ!. δ], ἐσχίσθη εἰς 
δύο, ες. μέρη. Φοἢη χνὶ!. 235. Αοἱϑ 1. 20. 
Βον. χί. θ, οἱ 8]. βῶρο. Τῆυβ λογίζομαι 
(τινὰ, τὶ) εἴς τι, ἰο τοοβοη οἵ οοπξ 707, 
ΟΥ 8 ΒΥ την, Αοῖἰδ χίχ. 27. Βοιλ. 11. 26. 
Ἶχ. 8. ΑἾβο, λογίζομαί τινι εἴς τι, ἴο 

ΟΥ̓ ἵπιριίδ ἰο ἀρ 016 ῬΟΆ,, ΟΥ αϑ, 
Βοτα. ἰν. 8, εἰς δικαιοσύνην. ν. ὃ, 9, 22. 
6]. ὑραδς τ ρων ΔΙ͂ΟΣ Ων οὗ συμ ν ̓ 

μη, φιαζέησ, ἴησ, ὅγα. Αοἰδ χἰϊ, 22, 
ἤγειρεν αὐτοῖς τὸν Δαυὶδ εἰς βασιλέα, 
διὰ ν. 22. Ὑ1Ὰ εἶναι οὐ γίνεσθαι, ἰο ὃ 
οπθ, Μαῖϊ, χίχ. δ. ΜΙ. χ. 8. 1. χὶῖ, 19, 
δηὰά οὗ. 2) οὗ τιθαϑεγο, , ὀαίρηΐ, 
οίοδγ Ὁγ ροσίρῃ. ἴον δὴ δὰν. [,ὰ. σχὶ, 1], 
εἰς τὸ παντελὲς, οπέίγοῖψ. 2 Οοτ. 1.7. 17, 
εἰς ὑπερβολήν. 2 Οστ. χ. 18, εἰς τὰ 
ἄμετρα, «πὰ χὶϊ!. 2, εἰς τὸ πάλιν, δηὰ 
Υἱ. 1, εἰς κενόν. 8) οἵ α ἀϊγεοίίοη οὐ πιϊμά, 

οὈ͵εοὶ οὗὁὨ ἀοδβῖγθ, ἐοισαγαβ, 88 ΤῊΔΙΚΙΩΩ 80 
ἤν. ἴῃ δολαῖγ οἵ, Βοτω. ἱ. 27. χ. 1. Ζυ. 

Ὡ 

. θὲ 1. : ἱποϊυάϊδπηρ [86 εοη- 
δἰσυοίίΐοι οὗ ἔλα ω δρᾶ πος ἘΚΟΝ νὰ 
εἰς ἱρ᾽ γἱηρ θη ἕπ ; οὗ οὗ αὐογϑίοπ 

ἱηδί, 856 Μαίϊ. χυὶϊ. 6. 1 Οὐον. νἱ. 18. 
αρτάνειν εἰς. Ἰμα. χὶ]. 10, ἐρεῖ λόγον 

εἶς τινα: . ἢ... 29, εἴ 4]. τὐλον ὕδασι 
οὗ δὴ ἐηέθηξίοη, ῬΏΡΡΟϑε, αἵηι, μα, ΥἹ2. 

ε βπαὶ, τ ἴῃ εἶο Ὑδα μι τὠπΐο, ΟΥ ἴῃ 
ΟΥ̓ΩΟΡ ἕο, οὐ 70, ἷ. 6. "ἴου [56 ῬΌΓΡΟΕΘ ΟΥ 
Βα οὗ, Μαίϊ. υἱῖϊ!. 4, οἱ 4]. ὑὐ πε ΟΥ ἷῃ 
[86 Β0η80 ἕο οΥ 707. ἡορί ίορ, 186, δβάναξ- 
ἴαρο, ὅζο. δηὰ οαυΐν. ἰο (ἢ0 ἀαξύέυμα᾽ οοῖπ- 

ὁ εἰ ἱποοημηοαϊΐ, Ὀὰϊ ταοτθ ϑιωρμδίίς, 
Μαεῖι. χ. 10. Μῖκ. υἱῖϊ. 19, ει: κι. 1χ. 18, 
οἱ βερὶββ. δ) ζθῃθυῦ. 88 τυ ϊκίηρ [86 οὐλ 
οὗ ΔῺΥῪ Τοίοσθμῃοο, τοἰ δου, ΟΣ δ] υϑίουι, ἑπέο, 
ωηΐο, ἑουσαγάδ, ΘἸΠΟΣ ΡΓῸΡ. ἱπ 106 560 868 
οοπϊονηραδίῳ ἰο, ἵπ ἀοοογάαποο εἰ, Μαῖϊ. 
Χ. 4], 54. Αν τὸ 1λι. χὶ. 82, Αοίϑ νἱὶ, 68, 
ΟΥ̓ βθΠοΥ, ἴῃ (80 Β6Ώ86 αϑ ἴο, 2 γοϑροσέ 0, 
ὡς ἰησ, Αοἷδ!ϊ. 26, Τὰ. χὶ;. 2]. 
Ἐσχῃ. ἱν. 20, χὶϊὶ. 14. χνὶ. ὅ. ΗΘ Ὁ. νἱϊ. 14, 
οἱ 84]. βξϑθρο. Νοίθ--- [ἴῃ σοιηροεὶοη εἰς 
ἀεποίῖδβ, }) τιοιϊΐοῃ ἐμζο, δβ εἰσδέχομαι, 
εἴσειμι, εἰσέρχομαι, εἰσφέρω, διε. 
ταοϊΐοῃ ΟΣ ἀϊγοοοῃ ἔθ, ἐοισαγάδ, 88 εἰσ- 
ακονω. 

Ες, μία, ἕν, ᾳεη. ἑνὸς, μιᾶς, ἑνὸς, [Π|6 
ἔτει οαγαΐη ἐπε ας ὲ οἣδ, 1) »γορ. δῃὰ 



5} Ὁ. 

2 6. 51. ὙΠῸ ἃ βυδεῖ. ἴχι. χυῆὶ, 19, 
οὐδεὶς ἀγαθὸς, εἰ μὴ εἶν, ὁ Θεὸς, 1 Οον. 
ἷχ. 24. 64]. ἰνϊ. 20, δἱ.: τὸὶϊὰ 6 βυδεί. 

χὶ. δ0: ψὴῖὰ ἃ ποραῦ, Μαῖι. νυἱ. 27. Φοβη 
εησὶν. ἴο ποέ ὁπ6, κοπο, Μαῖί. νυ. 18, οι. 
ὮΙ. 12, 8.0 οὐδὲ εἷς, τιογο δια ρμαίίο ἐμδῃ 
αὐδεὶς, Μέαϊ!. χανὶϊ, 14, Φοδη ἱ. 8. Αοἷβ 
ἶν. 82. Βοπι. ἰ“. 10, 1 Ὅον. νἱ. δ, 41. 2) 
μεοά ἀεξοέγιδιζίυοίν, νἱζ. εἷς --- εἷς, Ο016---- 
ἐδ’ οἰἦδεν, Μαῖϊ. χχ. 2]. χχῖν. 41], οἱ 3]. 
εἷν ἕκαστος, οαοὶ!, ουογν οη6, ΑΟΙΒ 1Ϊ. 6. 
χχ. 81. (]. ἱν. 6, 4]. καθ᾽ ἕνα, ομέ 
Ολ6, ϑέπρίν, ἴον εἷς καθ᾽ ἕνα. 8.0 ἕν καθ᾽ 
ἕω, Ὁη6 ὧν οπό, μον. ἷν. 8, Ηδηοϑ [86 
ὍΠΟΠΙΔΙΟυΒ ἔοττῃ εἷς καθ᾽ εἷς, οὁη6 ὃψ Ο0Ή6. 
ΜΚ. χὶν. 19. Φοβὴ υἱῖϊ. 9, δὰ ὁ δὲ καθ᾽ 
οἷς, Βοιη. χὶϊ, ὅ. 8) δ ρὨδϊο, ὁπ, ἷ. 6. 
ΟἿΣ 6 ΦΪΥ, ΟΥ̓ ΟνΘἢ ΟἿὨΘ τι. ν. 86. χχὶ. 
24, οἱ αἷ. οὐ “ὁ.6 δηὰ ἰἶο Δ8Δ016,᾽ Βοι. ἰἰϊ. 
80. 1 Οον, ἐϊϊ. 8. Ομ]. 11. 28, ῬΆΏ1]. 11. 2. 
Ἡοῦ. ἰδ. 11. ον, χνί). 18, 4) ἱπάοῆῃ. 
ϑ0ῃια οὐ αϑιὲῷ Οπ6, α οογαίΐη, οηαΐν. ἴο τὲς, 
αι. νὴ. 19. χίχ. 16. Μ|κ. χίϊ. 42, μία 
χήρα. Φοῖπ νἱ. 9. Εοι. ἰχ. 10, οἱ ἃ]. 6) 
ἔτοω ἴπ6 ΗδΌΓ. 88 δὴ ογάϊηδὶ, ἐΐδ6 ἢγδί, 
οξροο. οὗἩ {}ὸ ἢγδοὶ ἀδὺ οὗ (πὸ σοῖς, Μαῖί. 
Χχχυν. 1. ΜΚ. χνί. 2, οἱ ἃ]. 

ΕΙσάγω, ἴ. ἀξω, ἰο ἰδφαά οΥ ὑνγίηρ ἴῃ 
ΟΡ ὑπίο, εἴθις, ΝΑῚ [01}. ὉΥ εἰς 1} δος. οὗὨ 
Ῥίασθ. 1. οὔ ρογβοη, ἴμὰ. Χχὶ!. δ4, ε. αὐτὸν 
εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχιερέων, διὰ ἰ᾿. 27. 
Αοἴβ ἰχ. 8. χχὶ. 28, 29, 87. ΑἸδο εἰσ- 
άγειν τινὰ εἷς τὴν πρθμε κόρ “το ἰηϊτο- 
ἄυοο ἰηΐο [Ὧ6 νον], ἱταρὶ γίηρ [ἢ 6 ἔοττῃδὶ 
ἑβιτοἀυοίΐοι οὗ οη6 νοβίθα ὙἹῈ ἢ Δ. ρ]6 δὺ- 
(Ὠστίγ, ἴο ἔΠ080 ὙΒοῖ 6 8 ἴὸ φΟΨΘΤΉ, 
Ηδθ. 1. 6. [0]}]. ὉΥ ὦδε, [.. χῖν. 2], ϑορί. 
δηὰ Ο]688.---ἱὶ, οὗἩ ἐῤέπσϑ, Αοἰδ νἱὶ. 4, ἣν 
(σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου) εἰσήγαγον οἱ 
πατέρες ἡμῶν. Απάὰ 50 ἱπ ἴδο ΟἾπμ88. 
Θθ066. οὗ [πὸ ἰπιτοάιοίίοη οὗ πιθτο ιϑη ΐ86, 
88 οἴϊοῃ ἰη ΡῬ]αἴο, Χοη., δὰ Τμυο. 

-Εἰσακούω, ἴ. οὐσομαι, 1) ἴο ρογοοῖνθ 
νὴ [9 εδτ, ἐο ἦθαγ, 885 Ἠοιῃ. 1]. νἱϊ!, 97. 
ας. ἷν. 84. γν. 4δ. ϑορῃ. ΤΎΊδοῦ, 88], 

2) ἰο σίυδ ὁαν ἴο, ἀδαγζεη, Τίναο. ν. 17: 
δηὰ ὃγῪ ἰτωρ]. ἐο ψίσο δορὰ ἰο, ἰο ἦδαν 7- 
υρῶ . 88 ΡΟΓΙ ΠΟῚΒ ΟΥ ργάγοτρ, Μαῖϊϊ. νἱ. 
7. ἴκὰ.}. 13. Αςοίδ χ᾿ 81. Ηοῦ. ν. 7. βορί. 
ὕδυῖ ποῖ Ο]αβθ. 8) ἐο ρίσο ᾿δθά ἰο, ΟΒΕΥ, 
[Ὁ}1. ὉΥ φοη. οὗ ρεσβοῃ, 1 ὅοσ. χίν. 2], 
ὑδ' οὕτως εἰσακούσονταί μον. ϑερῖί. 
οἷ. 1. 6. Ταυς. ἱ. 126, ν. 4δ, δηὰ 

οἴϊθῃ ἱῃ 6888. 
Εἰσδέχομαι, ἴ. ξομαι, ἄθροῃ. τχἰὰ. 

ἐο τϑοδίυδ Ἰηΐο, ἱ. 6. ἰῃϊο οη θ᾽ Β Βοιι86, Οἰ(γ, 
ΟΣ ΘΟΥΠΙΣΥ, ΟΥ ὠπέο ομδβοίζ τιϑμοὶγ, ἴῃ 
μοθρί δ ἰγ, οὐ Κἰπάηθθθ δῃὰ ἕδνοισ, ΤῈθ 
νοχγὰ οὔθηῃ οὐσιγθ ἰῃ ϑορί., ψἤοτο αοὰ ἐδ 
ϑομὰ “τὸ ραίπος δηὰ οο]ΐϑοῖ 10 οχὶοβ οὗ 
Ἰβγαοὶ ἱπῖο ὑβοῖγ οὐσὰι ἰαπὰ.᾽͵ Ηθησθ ἴῃ 
Ν. Τ᾿ 2 Οον. νἱ. 17, γὸ μανο, κἀγὼ εἰσ- 
δέξομαι ὑμᾶς, ψΨὮΘΙΘ ἃ τοοθρίίοη ἰπίο 
δυπιη ΝΟ ἰδ Ἰτηθληῖ. ϑὅϑϑε9 υ, 16, δηὰ 
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Ζεον. χ. 8. Ηοϑ. υἱϊϊ. 10: 4. ἃ, “1 τὴι! 
Γοοοῖνο γοῖι ἰμίο ΓΩΥ̓ Θδροϑοΐδὶ οοιαιαυηΐοι 
διὰ ζδυουτγ.᾽ 

Εἴσειμι, ἴτι εἰσήειν, ἐο 90 ὡκέο, 
θηΐον, ΓΝ ὉΥ εἰς υἱϊι δοοὺ. 1) οἵ ξίσοο, 
Αςίβ ἰϊ. 8. χχὶ, 26. Ηοῦν. ἰχ, 6. ὮΝ 
πρὸς «τ δος, οὗ 3078. Αοἰβ χχί, 
ϑερί. δηὰ (688. 
Εἰσέρχομαι, ἔ. ελεύσομαι, ἰο 90 ΟΥ 

ΘΟΉ16 ἴῃ, ; βαϊὰ 1. "ἡ ἘΈΡΒΒΟΝΕ, μσα 
1) γῬγὸρ. [01]. ὉῪΥ εἰς τὰ δος. ὁ 
ΕΝ “εἰ 6, πεν, 88, οἱ 4]. 715: ἐγ τὰ 
ΜΠ δος, οὗὨ Ροβ. Δοίδ χυΐ. 40, εἰς 
Λυδίαν, ἀπὰ χὶχ. 80. χχ. 29, ΜΕ. ἰχ, 
μι. νἱϊ. 80, οἵ αἱ. ; αἷδο 011. Ὁγ παρὰ 
ἢ ἀαῖ, οὗ ροῖβ. [. χίχ. 7, δηὰ πρὸε 
μἰΓἢ δου, οὗ ρεῖβ. ΜΚ. χν. 48. Αοίδχ. 8, 
χυὶ!. 2. ον. ἢϊ. 20; [0]}}. ὉγΥ ὑπὸ νιν 
806. οὗ ρ]δοῦ, Μαί!. νἱϊ, 8. ἘΠ οΣ τᾶν 
᾿ τεῖξτον μα ἰάΐοπι, ἀταος ἴτοι; Ε 

οὔγον, εἰσέρχομαι κα οχομαι, 
90 ἴῃ απὰ οἱΐ, Ἂ Ρεγΐοστω οὐοὴ», ΜΜΙ͂Υ ἅπ- 
(ἴε8, Αοίβ ἱ. 21. ΕἿΣ. δοθη χ. 9. 80 
εἰσπορ. καὶ ἐκπορ. Αεἰῷ ἰχ. 28, κπὰ 
δορί. 2) ᾿πῤεκολυ ὴρ θοὸν ἐν [ο]]οτοὰ ὃγ εἷς 
ΜἱΓἢ δοα. οὗἉ βἰδῦθ οὐ σοηαϊιίου, Μαίί. χυῆΐ. 
8, εἰς τὴν ζωήν. ΜΚ. ἰχ. 47, εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἐ εἷ. --- Π. οἵ 
ΤΉΙΝΘΝΙ ἕο δπΐον ψ το ὅν, ταν, [ 
εἰσφέρομαι, δδΒρθ0. .ώ εἰς τὸ στομᾶ, 
Μαίι, χνυ. 11, Αοἰδ χί. 8; δ͵δο τροιϑβᾷ, 
1λι. ἰχ, 46) εἰσῆλθε διαλογισμὸς ἐν αὐ 
τοῖς. ὅ6. ν. 4. Ηον. νἱ. 19. 

Εϊσκαλέω, ἴ. ἔσω, ἰο οαἷ! ὧι, δυσί 
ὑπέο αὶ Ἰουδθ, ΟΣ ἴο Βοβρί τΑἸγ, Χοη. ΟὙτ. 
Ὑἱϊ!. 8, ἀπὰ οι, ἰῃ ΟἾδβ8. [πω Ν. Τὶ τὰ, 
εἰσκαλέομαι, ἰο ἱπυΐο ἑἕπέο ομδ᾽δ ΟΙΟΒ 
ἄοιιϑο, Αοἰδ χ. 28, 

Εἴσοδος, ου, ἡ, (εἰς, ὁδὸς.) αἰ 
εὐαν ὑπίο απ »ίαοδ, αὮ ομέγαμοι, 
Οἀ.χ.90, ἀπὰ ἰῃ Τ ας. 1.9. ἐδο αοἰ ΟἹ σύδῖ- 
ἧι δαὶ ἴῃ Ν, Τ΄ ομέγαηοε, ἰ. 6. (80 ρον 
οὗ δηϊοτίημ, αὐηιίδδίοα. ἘῸ]]. Ὁγ εἰς νὰ 
866. οὗ ρΡίαοο, 2 Ροί, ἱ, 11, ἡ ε.. εἰς τὴν 
αἰώνιον Γσ τον τοῦ ἸΚυρίου : ὉΥ 861. 
ἨΘὉ. χ. 19, τὴν ε. τῶν ἁγίων: ὉΥ “πρὸς 
ΜΠ δοο. οὗὨ ρϑυβ. 1 ΤΉθβδ. 1. 9, συπεῖης ἴθ, 
α , ὁποίαν ε. ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς) 
δὰ ἰΐ. 1, τὴν ε. ἡμῶν εἰς ὑμᾶς. ἃ 
Αοἰβ χἰϊ!. 24. ΒΡ 
Εἰσπηδάω, ἔ. ήσω, ἰο ἴδα} οἵ Ή 9 4 » Ὦ Ν, 4 

ἑηΐο ἃ. ῬΪδσθ, ΟΥ ὩΡΟΠ 8 ῬΘΙβοῃ. 
ε. εἰς τὸν ὄχλον, “10 τυ βῃ ἴῃ πος 
ῬθΟρ]θ," Δοίδ χίν. 14, διὰ δϑϑβοὶ. χύῦΐ. 

ἄοραι, Εἰσπορεύομαι, ἴ. εύσομ 
ἰο 90 ἑπέο, δπίϑν', 1. οὗ ῬΕΒΒΟΝΒ, [ο]]. Ὁ) εἰς 
σή δοο. οἵ ρίδοο, ΜΚ. ἱ. 2]. νἱ, ὅδ. χί. ἃ 
Αοἰ ἰἰϊ. 9: νἱτἢ εἰς ἀπάοτοι, [μὰ. Ὁ} 8). 
χὶ. 88. χὶχ. 80, οὐ πρὸς ψἰτ δοα. οἱ ΡεΙ". 
ἴο δπέθυ ἑπέο ΔᾺΥ Θ986, ἷ. 6. ἰπῦο μὲ ᾿ιρυθν, 
χχυὶ. 80..--ἴ1. οΟὗἩ ΤΗΙΝΟΒ, ἐο ὀπῶν Ὁ 
ἑηίο, 86 οοᾶ, [0]1. Ὁ εἰν, Μει χτ, 17: 
ΜΚ. νἱΐ. 158, Μοίδρβ. ἐρ αγίϑο, οδίοῦ 150 
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ὧν κἰπὰ͵ ΜῈ. ἰἱν. 19.---Ἴ1Π|. ἴτοτι 80 
Βοὺ. εἰσπ. καὶ ἐκπορ. ἰο φὰ ἴη απὰ οπί, 
ἱ 6. ἐἴοὸ Ῥοπα 100 ἀδ!]γ ἀιυτε5 οὗ 11ῖ6,᾽ 
λεῖ ἰχ, 28. 

Εἰστρέχω, ἴ. θρέξω, «. 2. εἰσέδραμον, 
ὅϑ ταὶ ὕπο δΏγ }͵806, 85 ἃ Ὠοῦδο, Αςἰβ ΧΙΪ. 
14,200]. ὑὰὶ ὙΠ} εἰν οἰκίαν ἴτρ}]. ἰῃ σοηί. 

Εἰσφέρω, (ἔ, ἐξοίσω, δον. 2. εἰσήνεγ- 
κον, 80. 1. εἰσήνεγκα,) ἐο ὅδαγ, ΟΥὍὨ ὀγίπς 
ἐπίο, ἰταπϑ. δηα ζ0]]. ὃν εἰς τι δος, οὗ 
δίδου, 1 Τίμα, υἱ, 7, οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν 
εἰς τὸν κόσμον. σοῦ. χῆϊ. 11; νι εἰς 
τὸν οἶκον ἀπάογοῖ. 0, ν. 19, εᾳ. ϑερί. 
κηὸ ΟἾλοθ. ϑβαίὰ οὐ ρεγϑοηβ, [0]]. ὉΥ εἰς 
ἘΠ δος. οὗ βἰδίθ οὐ οοπάϊιίοη, ἐο δα ἑπίο, 

Υὶ, 18. δᾳ. ἴκι. ΧΡῸΝ ἵῚ εἰς πει- 
βαεσμόν. ΤὮοΒΘ ραδδαρθβ, ἴῃ ΔΓΘ υδιῖ:- 
ΑἿ]γ τεηἀδογοῦ, " ΒυῈΣ 5 ποῖ ἴο δ 164 -:" 

85 Μν. Βο86 χϑιθδγκϑ, "6 διζυτηθμβ 
ἴω ἴδει νογείοη θ᾽ ταῖμον οὗ ἃ τας ἐδυ γς 
ὧκλ], ἰθδὴ ὁ ῬἘ]]οΙορίοαὶ πδίυτο. ΕἸΚ. 
εἰσφέρειν τι εἰς τὰς ἀκοάς τινος, “ ἴο 

ἀπο {ΠῸ 6818 οὗὁὨ δηῦ οπα," ἷ. 6. ἰὼ 
ἀππουπος ἐο ἠδπι, Αςὶϑ χυΐ!. 20. 8.0 Ἐπ. 
ἀν ἕως εἰς ὦτα φέρειν, δηὰ οἸδοΎ ΒοΓο 
[Ἴ 

Εἶτα, δὴ αὐἀνοτὺ, 1) οὗἨ ΤΙΜῈ, αὔῶδν 
ἴλοκ, ΜῈ, υἱῖ. μὰ. υἱΐ, 12. 

ὅολδ χί, ὅ, χίχ. 27. χχ. 22. ὅκα. 1. 1δ, 
δὰ Ο)κδε, 2) οὗἩ ΟΕΌΕΕ δηὰ ϑμοοθϑξίον, 
ἃ πρῶτον, εἶτα, 1 Τίπ). 11, 18. 1.10. 
Μκ, ἵν, 28. 1 ὅοσς. χὶϊ. 28, δὐὰ 6]2ὲ5. 8) 
ἢ ὃ ΡΑΒΤΊΟ, οὗἩ οοπέίημαξίοη » 80 
ογμβογωοπίϊν, Ἠοῦ. χί!. ϑ) αλὰ ΟἸ688. 
'Ἕκ, (δεΐοσο ἃ νονεὶ ᾽ξ.) ἃ ῥγερ. ρὸ- 

γοτηϊηρ (86 χοηΐξ, τὲ τὰ 1Π0 ἘΠΗῚ. εἰ τι ῆοι- 
ὑμαονι τῷ οὔ, ἀδεὰ οὗ βυοῖἢ οὐ͵θοίδ 
8 ψεῖὸ ὑοίοτο ἮΦ δῃοίμοῦ, Ὀθϊ ΔΙῸ ΠΟῪ 
Ἰραιϊο ἴοι ἱΐ, Εἰ ἰῃ τοδροοῖ οὗ 
βέλος, (πιο, δουγοα, οὐ φίη. 1. οὗ ΡΨ Κ, 
νὴεὶ ἰδ [6 ργίπι. δηιὰ ταοαί πρηβες 1186. 
σε ὁ, ὕγορε, 1) αἴχοσ νογῦα ἱτρὶ γίης πιὸ- 
ἄρῃ οἵ δὴγ Κηὰ οὐ ο΄ ΟΥ 77 πι ΔΏΥ Ῥἷδοθ 
αἱ φὐ]εεὶ, 6. στ. νυ οὗ οογαίῃα ΟΥ̓ βοίΐηρ, 
μρόϊηρ, ἰὨγονίηρ, (Α]]Πἰηρ, ρει βουΐηχ, ΟΣ 
ΜΡΑΓ Πηρ, ΣΟΙ ΔΟΥΠσ, δηὰ δυοῖ ᾿ἰκο, ΜῈ, 
Υ, ἃ, γῇ, δ.. Φόομ ἃ, 1δ, 1... ἡ, 4, οἱ ἃ]. 
ὅρα, ὙΠ ὁ ζθη. οὗὨ ρου8. οἱ οἵὔζ ἷ. 6. 
ἴα πβοθθ Ῥγθθθποθ, ὨΌΤΩΘΘΙ, ὅζ6. δῃ 
που οὐ 1θηρ ρτγοοθθάβ, Ψ μη. ΥἱἹἹ, 42, 
Δεὶς δ χχ. 20. 1 Ὅος. νυ. 18. 
ὑκευ Υ. 1. ] ἰομμα ̓, 19, " 9) ""- 

ΠΑΡ  γης αἰγοοίίοη, οὐ ο΄, οὐ ἥγοηι 
πὸ ηρ, ἄς. 8 ταδυκίηρ [ἢ 6 ἐδγηιέ- 
ἈΝ 66 γυο, [Π0 νοὶπὶ ἔγοτ ψὨο ἢ [πὸ ἀΐγοδο- 
ὅσῃ Ἰδδῦο5 οὐ ἰσπάδβ, [,0. Υ. 8, ἐδίδασκεν 
'ἰκ σοὺ πλοίου. ΦοΠη χίχ. 28, ἐκ τῶν 
ἄγωθεν φαντός. ΜΚ. χὶ. 20, συκῆν 
ἱξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. Αοἱδ χχνῖϊ!! 4, 
κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς 
εὐτοῦ, εὐὰ ΟἿμμ6. 80, ὃῪ Ηοῦτ. ἴπ 186 
δεν», γγαρπανα, Ἦσν. ΧΥΪ. 20. χὶχ. 2, 
ἰξιδίκησε τὸ αἷμὰ τῶν δούλων αὑτοῦ ἐκ 
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ἔβθη, Ὁ αἰρίψ, ΜΙ, νἷ, δ, ἐξ ἱκανοῦ, οΓ α 

ἘΚ 
εἰρὸς αὑτῆς, "αοἀ διδῖ! ἀνθηροῖ, ΟΣ 

ἸἈμΡΝ γϑηρβοάποθ, 97 ΟΥ ,ῦοπι Ποσ.᾽ 50 
ἴῃ [6 οομδέγ. ρυῶσ. οὗ ἃ ἀἰβογθοῃΐί ϑθΏθ6, 
Βον. χυ. 2, χϑε ἐᾷ νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου, 
ἅτε.---Α5 ἱπρἰγίπα (6 ἀϊτοσου ἴῃ ΒΟ Β 
ΔΗΥ͂ ΟὯΘ ἰδ Ν πώρν ῤφων ΟΥ ἷπ τοδροεῖ ἴο ἃ 
ΡΟΙβοη ΟΥ (πϊηρ, 86 καθίσαι, ἱστάναι, οΥ 
εἶναι, ἐκ δεξιάς, ἐκ δεξιών, Ἐπ ονύμεν, 
Μαῖί. χχ. 21]. χχίὶὶ. 44. χχνυ. ὅ8. χχνὶ). 64, 
οὐ 4]. βορῖ. δῃὰ Ο]δβ8. 8) τοοίδρῃ. οὗ ὦ 
δέαίε, οομαϊέίον, ὅχο. οὐδ οὗ ΔΪΟἢ ΔΏΥ ΟὯΘ 
ΘΟΙΏΘΒ ΟΥ ἰδϑηΐβ, δέος σοῦῦβ οὔ τηοὔοῃ, 
ἀϊγοοϊίοη, ὅς. Φοῆη σχ. 839, ἐξῆλθεν ἐκ 
τῆς χειρὸς αὐτῶν. ἘουΣ. χἰϊ!. 11. Ἰγέρ- 
θη ἐκ νεκρῶν. νἱ. 4. Αοίδ χνὶ!. 8, ἀνα- 
στῆναι ἐκ νεκρῶν. Ἐῶ. νἱ. 18, ζῶντας 
ἐκ νεκρῶν. Οὐ]. ἱ. 18, πρωτότοκος ἐκ 
νεκρῶν, οἱ ΑἹ]. .-..11. οὗ ΤΙΜῈ, ΥἱΖ. δὲ 
βαϊὰ οὗ [Π6 Ὀερίπηὶηρ οὗ 8 ρεγίοὰ οὗὨ Ὦτη6, ἃ 
Ῥοϊηῦ ΓΆΟΜ σψποἢ ΔΩΥ {πῚπῷ ἰδίκοδ 
Ϊαεθ. 8. ἐκ κοιλίας μητρὸς, Μαῖϊ. χὶχ. 
2. Τλι. 1. 1δ, 8]. οἵ ἰ. ἐκ νεότητου, 

Μαῖίι. χίχ. 20. ἐκ χρόνων ἱκανῶν, Ϊἵλι. 
νἢ!, 27. ἐξ ἀρχῆς, Κα νἱ. 64. ἐκ γενε- 
τῆς, ἰχ. 1. ᾿ τοῦ αἰῶνος, ἰχ. 82, δηὰ 
ΟἸδββ. Ηδποο ἰξ τρΔΥ δοπηθιἑπηθθ Ὀ6 ΓΘῊ- 
ἀογεὰ α,έεγ, 85 οι. 1. 4, ἐξ ἀναστάσεως 
νεκρῶν. ν. χυΐὶ. 11, ἐκ τῶν ἑπτά 
ἐστι, “ἷ8 δἴϊοσ [16 βου," 1. 6. δ ἐδμοὶγ 
εηόβιπαυν ΟΝ ὑσ πτν ΦΡΞ ':. 8, 
μέραν μέρας, ἴἴτ. αν) )πι ἄαν, 1. 0. 

“ἀδγ "ΠΣ ἀδγϑ ὙγηῈ ἀπ δὰ. οὐ ῬγΟΏ. 11 
ΒΟΠΊΘΕΤ.68 ΟΣ ἸΏΒ δη δάν. οὗ {τ20, 6. 51. ἐξ 
αὐτῆς εεἷ}, ὥρας, ζγοηι ἐλ ἐόπιθ, ἐηεπιθάν- 

ἐΐηιο, 977 οἷά, 1,ὰ. ΧΧῊΪ. ὃ, ἐκ τούτον μα 
χρόνου .---Ἰ11. οὗὁἨ [6 ΟΕΙΟΘΙῚΝ δηὰ δΟΩῸΘ 
μι ΔΩΥ Βίηρ, ἷ. 6. {Π|| ῬΥΪΤΩΔΓΥ, ἀΐτοοῖ, ἱτὰ- 
τηθάϊαῦθ δοῦχγοῦ; ἴῃ ἀἰδιϊποιίΐοη ἔγοιῃ ἀπὸ, 
ψΠ οἷν ΤΘρΡγαβθι δ [ἢ6 δεοοηάαγγ, ἱπάϊγοοῖ, 
τηθάϊδῖο οτἱρίπ. [10 18 δαί, }) οἵ :δγϑοηδ, 
ΥἱΖ. οὗ [Π|ὸ »ίαοε, βῖοςϊκ, ἴδτ ἶγ, σοπα  οῃ, 
ἄς. ομδ 9, νἸ οἢ οὴα 8 ἀετῖνοιί, οὐ ἴο 
ὙΠ ΟὮ 6 Ὀοϊοησε: ρίασο, ἴλι. υἱῖ,. 27, 
ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως. χχὶϊ!.7. ΦοβΒῃηΐ. 
47,41. ; {απεῖ, 1μὰ. ἱ, ὅ, ἱερεύς τις ἐξ ἐφ 
μερίας ᾿Αβια. 1ϊ. 4. Αςίδ ἱν. 6. ΧΙ, Ἶ 
εἴ 58:}0}6 ; οοπαίἑίοπ οὐ βἰδίς, Φόβη νυἱῖϊ. 4], 
ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα. 
Αοῖδβ Χ, 48, εἰ 4]. οἱ ἐκ περιτομῆς. 2) οὗ 
1Π|6 δοιγοθ, ΜΠ ΘΙΝΘΙ ρῈΓ8. οΥ ἰπίηρ, οἱ οΥ 
ΟΥ ἔγοιῃ τ Οἢ ΔῺΥ (Ὠὶπρ Ῥγοσθθάβ, ἰβ ἀ6- 
τἱνοά, οὐ ἐυ εὐλίολ ἴτ ρετίαίπβ, δηὰ ἰδαὶ 
οι ἢ σοποῦ. ΜΙ. χί. 80, ἐξ οὐρανοῦ. 
Μαῖϊ, χχί. 19, μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς 
γένηται. Τμι. ἱ, 78, ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, 
δῃᾷ ο, : δηὰ . 85 ΤῊΔΙΚίηρ ποῦ ΟΠ)Υ͂ 
1ῃ.09 ϑογοδ δῃὰ οτἱρίη, δυϊ 4160 [9 οἦά- 
φασίεν᾽ οὗ ΔῊῺΥ ῬΟΙΒΟΏ ΟΥ [Ὠΐηρ, 85 ἀογϊνοὰ 
ἔγοτα ἔδπιαῖ βοισεθ, ἐτρ  γἱπρ σοπῃοχίου, ἀ6- 
Ῥοηάθῃσο, δάπογθποθ, ἀενοιϊοάπεξβ, ἧϊκο- 
Ὧ688, ὅς. Φοδη νἱὶ. 17, ἐκ τοῦ Θεοῦ. Υἱῇ. 
47, εἰ ἃ]. 58:06; 8160 ἢ. οἵἉ [}6 ϑομγοθ οὗ 
ΟΒΔΙΔΟΙΟΓ, 4υ8}}γ, ὅζο. Πρ  Υἱπρ δ θσθηοθ 
ἰο, ὁοῃποχίου Ὑἶ, ὅἄτο. θοδὴ χυῆ!, 87, 
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πἃἂς ὁ ὧν ἐκ τῆς ἀληθείας. 1 2Ζοη ἰΪϊ. 9]. 
11, 9, οἱ α]., Ηρποο ἐκ σὴ σ6η. ἔουτηβ ἃ 
ῬΕΥΡΏΣ. ἴου δὴ δᾶάν. ΟΥ ραγίΐο. 88 ὁ ἐκ 
“πίστεως, ομ. ἱν. 16. 64]. 1]. 7. 9. ὁ ἐκ 
νόμου, οι. ἷν, 14, οἱ ἐξ ἐριθείας, ἴϊ. 
8. ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβνυστία, 27. 8) οὗ 
186 γπιοίζέυο, σγομκα, οὐ οσοαϑῖοπ ΜὮΘΏΟΘ 
ΔΏΥ [Ἀπ ρ Ρτοσθθάβ, (Π6 ἱποϊάθηίαὶ οδυ8δθ 
οὗἉ ἴξ, ,ἴοηι, οἱδ οὐ, '. 6. ὌΥ τϑᾶβοῃ οὗ, ἴῃ 
σοοΟμδοαυοηςα οὗ, ἄς. Φοδη ἵν. 6, κεκο- 
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νοΥῦθ, ἩΠΟΓΟ ἐξ 18 ἴῃ δρροβίοη ΨΙΒ ἃ Ρ]0Γ. 
ποὺῃ ἱπηρ]]οὰ, Μαῖϊ. χυῇἱ. 856, ἐὰν μὴ 
ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ, ἅς. 7 
χυὶ. 82. ΗφΦΌ. νἱϊ;. 11, 4]. 850 εἷς ἕκαστος, 
Αοίϑ 1ϊ. 6. 1ῃ δρροβίοι σἱτἢ 8 Ρἱυγ. 
ὨΟῸῚ ΟΓ ῬΌῃ. Ἔχριθεθοᾶ, ἴμ. 11, 8, ἐπο- 
ρεύοντο πάντες, ἕκαστος εἰς τὴν, 
Ἀεἰϑ ἰϊ. 8. ἘΡΗ. ν. 88. 
Ἑκάστοτε, κἂν. {πκα στον) 

ἐΐπιο, αἰιυαψο, οοπέπιιαζίῳ, 2 Ῥοῖ. 1. 
φαεὶ 

ὅ, δηά 
πιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας. 18. ἵν. 1. ] (]485 
Ἑεν. νυἱῖιϊ. 1]. 2. Οον. χὶ. 4. 1 Τίπι. νἱ. 4. 
Ἠδῦ. νἱἱ. 12, οἱ 4]. 8.0 δικαιοῦν ΟΥ δι- 
καιωθῆναι ἐκ πίστεως, οἱ οἱ ἴτοτῃ, ὈΥ, 
οι) δοοουπῇ οὗ, ἔΔ1}., αηὰ δικ. ἐκ τῶν ἔρ- 
γων. 4) οὗ (ὰο εὔοίοπξ οαιβο, ἀροθηϊ, ὅζο. 
{παῖ ἔτοια ὙΠΙΟΝ ΔῺΥ δοοῃ ΟΥ [Πΐηρ ἴδ 
τσθηεοι οΓ οεοίοά, ζγοπι, ὄψ, Βοτα. ἰχ. 

1]. 64]. ν. 8, ἐκ τοῦ καλοῦντος. 1 Οὐν. 
Υἱἶ!. 6. 2 Οὐον. 1. 11. Φοδη χίϊ. 49, δῃὰ οι. 
δὴ οὗ [6 πιαΉ Ὁ ΟΥ τηοὰ6 ἴῃ Μ ΒΟΉ δὴ 
(ΐης ἰ8 ἀομο, ΜΙ. χίὶ. 80, ἀγαπᾶν ἐξ 
ὅλης τῆς καρδίας. 3. ἐκ ψυχῆς, ὅτε. 
6) οὗ {Π6 πιδαπϑ8, ἱπβίσυταθηΐ, ἱπβιγα τα θη 8] 
οδιιδ6, ὕγοηι, Ἰ. 6. ὈῪ τηθ8 8 οὗ, Ὀγ, ἱπγουρα, 
ψἱ ἢ, ἄχο, [,α. χν, 9, ποιήσατε ἑαυτοῖς 
φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, 
ἽΝ τηθδηβ οὗ Φοδη ἱ. δ, ἐξ ὕδατος. 
] ον. ἰχ. 14, ἐκ τοῦ εὐαγγελίου, δῃὰ οὔ. 
Ἡρηοο τ νουὺθ οὗ Δ] ἰρ, Μαῖιί. χχίϊ. 
25. ὅοδη χὶϊ. ὃ, πὰ α]80 οἵ 89 »γίοα ραϊὰ 
ἄοντι, ἃ8 ἃ τϑδῃ8 οὗὨ δσαυἑἹηρ ΔΩΥ {Πρ 
ἀθον ΣΧ. 2, τὴ δηναρίου. 7) οἵ ἴῃ ηια- 
ἐργίαϊ, νἱζ. ΟἿΣ οιὐὲ οὐ οπι, Μαῖϊ. χχνὶϊ. 
29, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν. ΦΔοδιη ἰϊ, 15, 
Φρ. ἐκ σχοινίων. οι. ἰχ. 2]. 1 Οον. χὶ. 

. ἘΡΆ. ν. 80. ΗΘὉ. χί. 80. 8) οὗ α ευλοία 
ἴῃ πε κοὐ ἴο 8 ρᾶσγί, 8 ψ}010 ἔτοτη ψῃ] ἢ 
ἃ ραγῖ 8 Βροῖζθῃ οὗ, '. 6. ραγέυεῖψ, 1 Οοτ. 
χὶ!. 18, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. 
ΑἴΌΟΥ νϑΓὉ8 οὗἁ θα ἑηρ' οΥ ἀσηκίηρ, 1 Οον. ἱχ. 
7. χὶ. 28. [ἴλι. χχὶϊ. 16. Φόβη νἱ. 26, οἱ αἱ. 
αἰ ὰ οὗ ἃ 01458 ΟΥ ὨΌΤΩΌΟΥ οἱμέ ψ ὙΠ οἢ ΔῊ 
οΩ6 ἰδ δεραταῖει, ογῇ εὐλίοἢ ἮΘ ἴογπιβ ἃ ρατί, 
ἅς. 9ολη ἱ. 24, οἱ ἀπεσταλμένοι ἧσαν 
ἐκ τῶν Φαρ. Μὶκ χὶν. 69, 1,υ. χχὶ!. 8. 
Ασίβ χχὶ. 8. 2 Τίπι. 111. 6, ῬΗΪ]. ἵν. 22, οἱ 
ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. ΕἾΠΑ]]Υ, Δεν 
ἃ ὨΛΙΉΘΙΆΙ ΟΥ ῥΐοῃ. 88 εἷς, Μαίι. χ. 29. 
ΜᾺ. ἰχ. 17, οἱ α]. 5: ρ6.---Ν. Β. ἴῃ οοῦι- 
Ῥοπίοι ἐκ ᾿Ἰτρ] 168, 1) γεπιουαῖ, ουέ, “γι, 
οἵ, αὐσαν, 55 ἐκβαίνω, ἐκβάλλω, ἐκφέρω. 
) οομδπωαποθ, ἃ ἐκτείνω, ἐκτρέφω. 8) 

οοπιρίδέϊοη, ὁκ5 ἐκδαπανάω. 4) ἱπίεπειζῳ, 
85 ἔκδηλος, ἐξαπατάω, ἐκδαπανάω. 
Ἕκαστον, ἡ, ον, δὰ]. (δυροι!. ἔγοϊη 

ἑκὰς, δβεραγδίθ,) εαοσῖ, ΟΠ, ἷ,. 6. οἵ 
ΔΩΥ͂ ὨΠΠΗΌΘΥ ΒΕΡΑΓδίοΪγυ, ]} ζϑποσ, Μαίι. 
ΧΥΙ. 27, ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν 
πράξιν αὐτοῦ. ἴλι. νἱ. 44. Φόδη νἱὶ. 68, 
οἱ 8]. Τὶ ἰάθα οἵ βοραγαίΐοῃ, οἵ δίησίίησ 
οἰ, ἰδ ΘΧρΓΟΕΒοα γοῦ ΤΊΟΓΟ ΒΙΓΟΠΡῚΥ ὉΥ εἷς 
ἕκαστος, ΑοἴΒβ χχ. 8], νουθετῶν ἕνα 
ἕκαστον. Ἐρῆ. ἰν. 16, ον. χχὶ. 21], δ]. 
Ἢ ἀὐείγιδιμυοίψ, ἴῃ σοηδίγ. πὶ Ρ]ΌΓΑὶ 

Ἑκατὸν, οἱ, αἱ, τὰ, πυτὰ. 84). α ἡω- 
ἀνοί, Μαϊε, χυῆ!, 12. ζοβὰ σχίχ. 39, αἱ. 
Αἀγοτῦ. α δωυπαγοα- οἷά, Μαῖι. Χίδ, 8. 
Νίκ. ἱν. 8, ἃ] 
Ἑκατονταέτης, ου, ὁ ο 

λωπαάγεα ψόαν οἱά, Βοτα. ἵν. Ϊ9 

Ἑκατονταπλασίων, ονος, ὃ, ἡ, 
8). α λωπαγεα- οἰ, 1.ὰ. υἱϊϊ. 8, Καρτον ἑ, 
Μαῖὶ. χίχ. 29. ΜΙ. χ. 80. ββϑρί. ἄς Οἴδμ . 

Ἑκατοντάρχην, ου, ὅς ----ος, οὐ, ὁ, 
(ἑκατὸν, ἄρχω,) α οοπέωγίοπ, αι. υἱϊ!. ὅ, 
δηὰ οὗν. δορί. δηὰ Ο]δ88. 

Ἔκβάλλω, ἔ,. βαλῶ, ἰο ἑΐτοιν οι 
ΟΣ οἱ οἵ“ ἐο οαδὲ ομἕ. 1. ΘΕΈΝΕΆ. δηὰ νηὶ 
86 ἰάθα οὗ γῦγοε εηρ!ογοὰ, Μαίι. χν. 17, 
εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται. Αοἰδ ΧχΥΪ. 
88. Μαιί, νυἱῖϊ. 12. χχυ. 80. ἘῸ]]. ὃγ ἔξω 
υἷι ροη. οὗ ρ]δοθ, Μαῖϊ. χχί. 89: βοῶγο- 

ἧ, αὐ). α 

ὕπιο8 ὑπρίϊοα, 1,ὰ. χχ. 12. Φοδη ἰχ. 84... 
Ὦ ἴδ βθῆβο οὗ ἰὸ γῦγοε, ἐλγιαὶ χίϊ. 81. ; 

οι, ΜΚ. ἰχ. 47, ἐ. τὸν ὀφθαλμόν. ἴο 
οὐ ἀγίυο οἱ, ΜΙ 1. 12, τὸ Πνεῦμα αὐ 
ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. Τοῖπ Χ, 4, 
πρόβατα ἐκβάλῃ. Ἐ]]. Ὀγ ἐκ 10} ρέῃ. 
"ἢ Ρίδοο, οἰἴΠΟΓ ἜΧργ. Ζολπ 1. 1δὅ, ὃ Φομὴ 

χὶ!. 81. Βαϊ οὗἩ ἀδηγομβ, ἐο ὧδ 
οἱ, 
9, οἱ 8]. Μείβδρῃ. ἴπ ἴἢ6 βθῆβο 9 οἷά 
ομξ, ἷ. 6. πὶ τ βοοτη δηὰ ἢ, τοὶϑοὶ 85 
γ]16, ἴλι. νἱ. 22, ὅταν ἰκβάλωσι τὸ ὅν. 
ὑμῶν ὡς πονηρόν. Τθυ5 ἴ1 186 υδοὰ Ὁγ 2Ε},8ὴ 
δηὰ Ποιηοβίῃ. οὗ τοὐεοϊθα δοΐουβ, δῃὰ 80 
ἐκβλητὸς, υἱΐ6.---11. ΒΡΕΟ. τ: Ἰάθα οὗ ἔτος 
Ὀοϊηρ ἀγορροὰ, ἐο γϑηιοῦε, ἄναῖο ᾿ 
: Υἱ!. 4, ἐκβ. τὸ κάρφος ἀπὸ του 
φθ. 

ἀγαθὰ, κπὰ [κι.. χ. 85, ἐκβαλὼν δύο δη" 
νάρια, (ΠοῖῸ ἰδ ἃ δίσπῦζ. ργώσηαηξβ, Ἰ. 8. 
ἴνγγο Βθῆ868 816 Ὀ]οπάδὰ ἴῃ (86 οοτηρουδὰ 
νοῦ; οη6 βυρχεοδίοα ὈΥ {86 ρτερ. [Π6 οἶδα 
εἐχργοβδοὰ ὈΥ [ἢ σϑῦρ. [ἢ {Π|0 ἕοστηςτ οδὉ 
[6 111 β6η86 Ἶ8. " ἄσανγβ ἕουτἶι ἀπά αἰἰ61; 
(80 Ρίηάατ, Ῥγεβ, ὕ.. 148, ἔπος ἐκβαλεῖν" 
ἴῃ {86 Ἰδίίοτ, " Ββανίηρ ἀγανῃ ἐοσι δπὰ 
ἀονη," 88 γ βῃοι)ά βὰν αὐδβδωγϑοί. 
[9 8686 ἴῃ Μαῖίί, χὶΐ. 20, 866 ΕἹΥ͂ ποῖ 
{Πογο. [πὰ Βον. χὶ. 2, τὴν αὐλὴ κβαλε 
ἔξω, “φῬυϊ 'ἱξ ουὐ οἵἨ γΟῸΣ ΤηθαΒΌΓΕΙΠΘη 
ἀο ποῖ 1Ἰπο]υὰθ ᾿ξ ἸΏ γοῸΓ τη οδβυσίηῦ. 

Ἔκβασις, εως, ἡ, (ἐκβαίνω,) ῥτορ, 5 
ϑοῖπρ [ 69 γΈ88, λαμ τ Υ. εἶδ, ἶν 

ἴα Μαῖι. χὶϊ. 8δ, ἐκβάλλει τὰ 

Τ1λι. ἵν. 29. οσ ἴ}0}. [.π. νἱῖ. δ4. Φοῦδθ 
8. | νἱ. 87. ; 

ὁχροῖ, Μαῖῖ. νἱΐ. 22. ΜΙκ. νἱΐ, 26. χυ. 
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Ν, Τ' ἔγ. οὗὨἁ ὄρτεβθ ἔγοιῃ 116, οαΐξ, ομά, 
Ηεὃ, χὶϊ!. 7, ἔ. τῆς ἀναστροφῆς. Ν ἰδξά. 
ἴ, 17. ΑἸβο τωϑίδβρῃ. ἐδ ἔϑϑωθ οὗὨ δὴ 
ἀπιρ, '. 6. ἐδά πων θυθρηΐ, 1 Ὅον. χ. 1ὅ, 
ποιήσει, σὺν τῷ πειρασμῷ, καὶ τὴν ἔκ- 

ιν, " Ὑ11} συϊάθ ἴῃ ἰδϑ6 ΟΥ ταϑι]ῖ,᾽ 88 
Ἰθὰ. υὙἱἱ. 8, Ἰρόσεις καιρῶν, οὐ " Μ1]}} 

(Δ059 οΟΥ̓́ΌΓΙΠΡ δυουϊ ἃ ΨΥ ουὐ οὗ [ἢς 
τα ρίδιίοπ.᾽ 
Ἐκβολὴ, ἣς, ἡ, (ἐκβάλλω.) α σαϑέΐπηρ 

οΝΖ, 88 οὗ τῃ6 τῆλβν τ οὗ ἃ βῃϊρ, ἴο ᾿ἰχμύθα 
ὑπῦ. Αοῖς χχυὶ. 18, ἐ. ἐποιοῦντο, αὐὰ 

, Ἐκγαμίζω, ἔ. ίσω, 11π. ἐο τιαΥτν οαξ ἡ ΤΥ ΟΣ; 
ἷ, 6. 10 ρίνο ἰπ τηδιτῖίασε, 1 Οὐοσ. νἱῖ. 88. 
Ῥρβο. Μϑεοῖι. χχίϊ. 80. χχῖν. 58. ἴλι. χυὶ]. 
Ὡ, ἰο δεοοοηια α ιυὸ. ΤὮΘ σογτὰ ΟἹ]Υ 
οΟσΌ 18 ΘΙΒοτΒΟσα ἴῃ ἰἢς τρεῖς Ῥαπάθοίβ. 
Ἐκγαμίσκω. βιαῖη0 88 ἐκγαμίζω 

ῬΕδ6. ΠΣ ῈΣ, 84,..ᾳ. Ατίδιοί. ῬοΙΠ. εἰ 
Ἔκγονος, ου, ὁ, ἡ, 54]. (ἐκγέγονα, 

2 φετέ, οἵ ἐκγίνομαι,) ΠΝ. δὴ). σ᾽ 
ἔποπι, δον οὗ 38 οἴϊϑη ἴῃ Ῥ]αίο. Ηθῃοθ 
βυῦεί. α αἀδϑοοπάαπέ οὗ ΔὴΥ Κὶπά, τ ΒΘΙΒΟΥ 
0. ΟΓΥ ρταπάβοη. ἴπ Ν. Τ. ἱπ ποιΐ. τὰ 
ἔκγονα, ἀοϑοοπάαηέθ, εβροο. σγαμαοί άγοη, 
1 Ἴμι, ν. 4, τέκνα ἢ ἔκγονα. Αῃά 60 ἴῃ 
δορί. δηὰ οὐοςᾶβ. (7488. 
Ἐκδαπανάω, ἴ. ήσω, ἰο πρλίρνς (πὰ 
ἃ ουἱ,.) ὐογίῳ οοηϑιδηιθ, δι 0888. 

ἦρε : κὐλιδι ἡγήκῇ οαδακισίοα, 88 βεἰὰ οὗ 
ΩΝ ̓  ἐδ εἰὐστ ας: 

γηθήσομαι ὑπὲρ, ὅχο. ῬοΟΙγΌ. χχν. 8, 4, 
χχὶ, 8, 9. ΧΥΪ]. Ἰ1, 10. ΡὮΥ8. 88 βαϊὰ ΟΥ 
ΡΟΟΌΠΙΤΥ ΓΟΒΟΌΓΤΟΘΒ. 

Ἐκὸδέχομαι, ἴ. ξομαι, Ῥγορ. ἕο τϑοοῖθο 
«τ δέν κι δεῖ τα πος ἀν᾽ τὰ ρς ἀμ 
οἰοδίένοϊν, ἐο δὲ ψ ἐο γϑοδῖθθ ἔγοτῃ ΔᾺΥ 
φυλτίοτ, ἴο τεοοϑῖνο ΌΥ δηςοἱραϊίοι, τραΐξ 705, 
ἐκρεοί, Φοῖνει ν. ὃ, ἐκὸ. “» τοῦ ὕδατος 
κίνησιν. Αεἰϑ χνὶϊ. 16. 1 Οον. χὶ. 88. χνΐ. 
11. ΗἨοδ. χὶ. 10. 24. ν. 7. δῦροὶ. Ἠοῦ. χ. 
18. 1 Ῥεῖ. 11). 20, απὰ ΟἾδεβ. 
Ἔκδηλος, ου, ὁ, ἡ, ὦν (ἐκ, ὀηλότῳ 

»ίἰαΐσι, οοπδρίοιοιμ ἴτω. ἰΣ). 9. 
ἔμ νι ἢ, σα ΤΠ, ν᾿ 2. Ῥὶ Ἰῆ, ῷ, 6. 
᾿Ἐκδημέω, ἔ. ήσω, (ἔκδημος,) ῥτῸΡ. 

δὰ ἴῃ ΟἿλεδ. ἐο δδ αὐϑεηέ ὙῸι μὴν Ροο- 
εὰ ΟΓ ΘΟΒΠΕΓΥ, ΕΥ̓͂ (ταν ] Πρ αὐσοδά. [πῃ 

. ΤῸ ζόποσ. ἔο δὲ ΔΩΥ͂ ΡΪδος 

ἴδα νἱῖα] Ροννουβ, 

οἵ βόσβοι, 2 Οὐσ. νυ. 6, 8, ἐκὸ. ἐκ τοῦ σώμ. | γὺν, 
Ἐκδίδωμι, ἔ. ἐκδώσω, ῬτῸΡ. ἕο σἕνο 

οὐὐ δὴγ {μπίηρσ, ΟΥ ἐο σίῦθ Ὁ ΔΩ ῬΟΙΒΟΙ, 
ἔέραῦ. 0 ομέ ἴῃ ταδιτίαρο, [0 ψὶνθ ἴῃ 
τιρστίδρο : ἘΡ0 Ὧν ὁπ οἰ οὐ ἰδέ ομξ δι 

γ, «ἴδῃ Υ΄. Η. χὶν. 1δ. [0 Ν.Τ. 
ἘΝ εὐ δίδομαι, ἰο ἰοί ομέ ἔος οὔθ᾿ Β Οὐ" 
Νεηεῆϊ, 45 ἀμπελῶνα, Μαίι. χχί. 88, 4]. 
ΜΚ, χὶϊ. 1. 1. χχ. ϑ. 
Ἐκδιηγέομαι, ἴ. ήσομαι. ἰο ἰεἶΐ ουΐ, 

τεϊαίδ αὐ ἰαγσα ΔῸῪ πιτταϊϊουι, Αοἰβ χὶδὶ, 4]. 
χν, ἃ. Βορί. 9085. Απί. χἱϊὶ, ὅ, 7. ΘΟ] 08. 
χχχῆϊ, 8. 
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᾽ κδικέω, ἴ. ἥσω, (ἔκδικος,} κόπον. ὁ το 
δχθουῖα τρυῦ δηὰ υβιϊοθ.᾽ 1) ὦ ἀο 3 
ἔΐοο ἴο ΔΏΥ ΟἿ6, ὈΥ τηδἰηἰδἰ πίη ἰδ τὶ, 
ἴλι. χυῖΐ!, 8, δ. δορί. ἰῃ δε. χχχυῖ 28. 
1] Μαοο. νἱ. 22. χὶ. 6. 2) ἐο αἀϑέησε, 
Ἶ. 6. [0 {86 ῬΘΙΈΟΠΆ] βαιβἔδοιοπ, Εοσι. χὶΐ. 
19, μὴ ἑαυτοὺς ἐκὃδ. 8.0. τὸ ἴακΚο γϑηρο- 
8Π06 ΟΠ, ἕο ρωπίθῆ, 88. τὸ αἷμα, 1. 6. 
οὔθ οὗὨ ὈΪ]οοαδηοά, ἀπό τινος, ΒΥ. νἱ. 
10. χίχ. 2. ὅο 2 Οὐοσ. χ' 6, ἐκὸ. πᾶσαν 
παρακοήν. 8,0 ϑορί. δηὰ Ἰδοὺ (888. δῃὰ 
ΒΟΙ ΘΕ μ.68 Επρ]. αὐόησε. 

Ἐκδίκησις, εως, ἡ, (ἐκδικέω,) ζοποτ. 
θη οὐὗὁἨ τὶρδέ απὰ γιϑέϊοο, υἱκ. 1. 

αὐοηρεπιθηξ, ἴῃ ἰὯ6 Β6η86 ΟὗἩὨ τοδί ηἰδὶ πίη 
ΔΏΥ ΟΠΘΒ τἱρῃῖ. 8.0 ποιεῖν ἐκδ. οαυΐν. [0 
ἐκδικεῖν, το ηρλαϊμίαίπ οη6᾽8 τίρ᾽ἑ, ἀοομα 
οἨ δ 8 οαδι86, ἴ0]]. ὮΥ ζοη. οὗὨ Ρ6γ8. Ὁ ψἤοτΩ, 
7.ν. χυῖ!. 7, 8: ὉΥ ἀαὶ. οὗἉ Ρογβ. δραϊπδί 
Ώοτ, Αοἰδβ νἱ]. 24, δηὰ ϑδερί.---11. υϑησό- 
αποθ, ροηαΐ γοίγεῥιιδίοη, Άοτη. χὶϊ. 19. Η6δ. 
χ, 80, δηὰ δορί. [πῃ6 β8θη86 οὗ υἱν- 
αἰοίϊυο διδέϊοο, ρωπιδπηιοηί, Τλι. χχὶ. 22, 
ἡμέραι ἐκδικήσεως. 2 Οὐον. νἱ!. 11. 2 ΤῊ. 
ἱ, 8. 1 Ρεί, 1ϊ. 14, ἀπᾷ ϑορί. 

τ τον ἐν ὁ, Ἶ (ἐκ, ὀεεῆν) ῬῸΡ. 
δα]. ἐποσιίης τὶσὴξ απὰ )μδίϊοο, 80}. : 
Οοϊ. 920; ἴα Ἦ. ἐς ἃ ἐρο Ἶ "Π  ΝΩΣ ΟΥ̓ 
αὐσηροῦ, Ῥὲ γ», ΒοιΩ. ΧΙ]. 4. . ἦν. 
6. ϑ6ρί. ἀπά Ἰδαίου ΟἿδβϑ. 

᾿Εκδιώκω, ἔ. ἕω, (ἐκ ὅς. διώκω.) ἐὸ 
ἀγίθθ ομέ 7)ῦοπι ἃ Ῥἷδςθ, ἕο ἴο 
σϑυδα ἴο δο αὐγαυ, βερὶ. δηὰ 6488. Ἡθποο 
ἰῃ Ν. Τ΄ γ ἱπιρ]. ἐο ρωγϑεθ νυὐ ἢ πλΑ] χα γ, 
ἕο ρογβοσιΐίθ, 1.ὰ. χι. 49. 1 ΤῊ. ἱϊ. 1ὅ: 1 
{Π6 Ἰαιϊίοσ οὗ ὙΠ] ἢ Ῥαϑβαρθβ {π δἰτηρὶς 
Ἰάθα οὗἨ »ογβοομζίου 18 Ἰπιθηἀοᾷ: ἴῃ {Π6 
ἔουτηθι,, 88 ἈΡΡΘΔΓΒ ἔγζοτῃ ἃ σου ρα τ Βο. Ὑ10ἢ 
Μαῖιί, χχϊ. 84, 54ᾳ. {π0 νϑγίοιιϑ ΌΣΤΩ8 
(πογϑοῦ, Ὀο(ἢ δοίῖνο δὰ ραββῖνθ, Ἔββρβο. {116 
Ὀεΐπα ομαϑοά ἔοπιὶ ραοα ἴο ρἷαςθ ὉΥ͂ δοίβ 
οὗὨἨ ὈδυΒουθυ Ὡρ ΘΏΤΩΣΥ, 8.6 ἱηἰἰπγοϊθὰ, 

ἌἜ κδοτος, ου, ὁ, ἡ, κα). (ἐκδίδωμι,) 
αοἰϊυογοὰ ἀρ, Αοἰβ ἰϊ. 28, τοῦτον ἔ. λα- 
βόντες. Ὰ Φο8. Απί. νὶ. 18, 9, ἔκδοτον 
λαβών. 1Ὲ [89 Ἰαΐον Ο(]4538. ἔκδοτον δοῦ- 
ναι οΥ λαμβ. πἰᾳοϊῆοθ ἐο σίῦθ τ. οὐ ἴο 
ΤΘΟΘΙΨΘ, ΔΩ ΟΠ6 ἴ0 ὃ6 ἰγοαϊοὰ δἱ ἀϊϑου θη. 
Τμο δα ον πγϊϊοτβ Βανο ἔκδοτον ποιεῖν. 
᾿Εκδοχὴ, ἧς, ἡ, ἰὸν ομαι,) ὦ τοαΐξέης 

θαροοίαξίοπ, ἨΘΌ. χ. ὅγ' 
Ἔκδυ'ω, ἔ. υσω, γεΐπι. 1788. 10 60 

ΟΥ οοπιὸ ομὲ οἵ, οι. Οἀ. χχὶϊ. 884, ἐκ- 
δὺς μεγάροιο. Ἐλιγ. Τρ}. Τῦγ. 602, ἐκὸ. 
κακῶν. Ἦδθῃοθ {Γ8ῃ8. ἐο οα86 0 δοηϊ6 Θεέ 
ΟΥ̓, 88 ἱπ [86 ρυϊίηρ ο᾽ οὗ ΔΙΤΏΟΙΣ ΟΥ 
οἸοί ο8, ἐὠὼ ποϊοίλα, δἰ, χχυ]. 8], δὰ 
ΜΙκ. χνυ. 20, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύ- 
βαν, "Βιτὶ ἦπ 88 ἴο [ἷ8 οἰοί Β 5.᾽ Ἥσα. 
Οἀ. χίν. ὅ41. ΖΕ βοιγ]. Αγ. 1842, ΔῈ 
126 δοῖ, οὗ βδβοῃ ΟὨΪγ, Μαίῖ, χχυἹ!. 28. 
[1κ. χ. 80, ἀπὰ ϑορί. Μιὰ. ἐκδύομαι, ἰο 
»ιι Ο᾽ οπμδ᾽ 8 οἰοέδαδ, 2 Οοτ. ν. 4, οὐ σέ}.- 



ἘΚΕ 
μεν ἐκδύσασθαι., κεἰ]. τὸ σκῆνος, Ἰλδαπιτα 
{πἶ ταογίαὶ θοάγ. 3.0 Ὠΐβ ΔΘ βαὶ 
ἐκδύειν τὸ γῆρας, ΒΘΏ ΤΠΟΥ ΒᾶΎθ οδβὶ 
ΟΥ̓ ἐμεὶν οἱ δἰκίη. 8360 γι γα. “ΒΞ ῃ. 11. 478. 

. Ἐκεῖ, ὡἂν. οὗ ρΡ]δθθ. [) οἵ ρμ͵δεθ 
φΠ6το, ἐλάγο, ἐπ ἐλαὶ ρίαοο, Μαίι. ἰ1. 18, ν. 
Φη, νἱ. 21. χὶϊ. 4δ, εἰ αἱ. ΒΥ ἘΠ υΕ Ἰυὐδού 
1 ὕπου, 815 ὅπου ἐκεῖ, τοῆδγε, ΝΪκ, νἱ. 
δδ. ον. χὶϊ. 6, 14, ἀπὰ ϑορῖ. 2) ὉΥ αἱ- 
(γβοϊίου, οὗὨ ραοο ψαϊίμον, ἐλέδδογ, ἐο ἐδαΐ 
φίαοο, αἴϊεν υοσῦβ οἵ τηοιίοη, ἰπβιοαὰ οὗἉ 
ἐκεῖσε, Μαίϊ. 'ἱ. 22. ΜΙ. νἱ, 88, εἰ αἱ. 
ϑορί. δῃὰ ΟἾαββ, 
Ἐκεῖθεν, τάν. ἀρίαευ ἀθίρῳ ἐδαΐ ρ»ίαοο, 

αιι. 1.2], προβὰν ἐκεῖθεν, δπὰ ν. 26. ἰχ. 
4, οἱ α]. 8.0 οἱ ἐκεῖθεν, ἐλοϑθ6 ὕγοπι ἕδόποο, 
εἢοβο ψ0 Ὀοϊοηρ {μοσο,᾽ δα. Εἰατὶρ. Ηθο. 
719. ϑερί. δὰ ΟἾδδδ. 
Ἐκεῖνος, ἡ) ο5 ῬἕΟΠ. ἀοτηοηδίς. (ἐκεῖ, 

1:ς. "ἐμδὲ ομθ ἔπατο, ρἷυσ. " [μοθ6 1860.) 
ὀαυΐν. ἴο ΟΌΓ Θπιρμδίϊο .6, δῆ6, οὐ ἐξ. Ἢ μοῦ 
Ῥὰΐ ἰδ δηοιμοοὶθ, ᾿ξ ἀδυ8}}ν τοίετθ (0 16 
ΒΡΙΒΟῺ οὐ ἰΐηρ πιοτὸ τοιηοΐθ ΟΥ δυβεηϊ, ΟΣ 
οἰδιογαίβο ἰο ἰΐθ ποχὶ ργοοϑάϊησ, Ὡ]Ὸ ἢ ἐξ 
ἴμνυβ τορογβ ποτ ἀθβηΐθ ἀπὰ δταρμδίο. 
1. ἐπ απ δοοῖδ, ἀπιὰ τοίογτίηρ ἴο [16 ΤΊΟΤΘ 
τοιλοὶο βυδ᾽οοί, 6. ατ. τἶτ οὗτος, [μὰ. 
χυ ϊ. 14. 74. ἵν. 15: ΟΥ Κϑῆον. Ναιι. χἣ, 11, 
ΜΙ, χνὶ. 20, οἱ δ]. βεβορθ, δῃᾷ Ο].88.--- ἢ]. 
τοϊϊποιιξ απἰὶβ)ιοϑῖδ, τοϊοττίηρσ ἴο {Π|6 Ῥ6ΓΒ. οὗ 
(ΐπρ ἱπιπηοαϊαίο!  ργθοθάϊηρ, ΟΥ 78 πιθη- 
ἀοηδά, 1) χεποῦ, Μαίξ, χυἹ]. 27. Αςίϑ 11. 
13. Μκ. {.. 2]. δηὰ οἷ. δῃὰ ΟἾδεβ, 2) 
ἐπιρλαϊίο, Ἰἴκο το Ἐπρ]. ἐλαί, ΜΊκ. νἱ!. 1. 
Φοδη ἱ. 18. νυ. 11. ἰχ. 37. χ. 1. χὶϊ. 48, οἱ 
αἱ. ἀπά ἴῃ ἴπ ο486 οὗὨἨ ΡΟΓΒΟῺΒ 0761} ΚποΤα 
οὐ οοἰουγαιοά. 

Ἐκεῖσε, οἂν. (ἐκεῖ.) Ῥτορ. ἐλήδλον, ἐο 
ἰλαὶ »ίαοα. ἴπ Ν. Τ΄ ὉΥ αἰϊταοοῃ, ἴῸγ 
ἐκεῖ, λόγο, Αοὶδ χχὶ, 8, χχὶὶ, ὅ. βϑορί. ἃ 
Ἰαῖον ττ [6 ΓΒ. ᾿ 
᾿Ἐκζητέω, ἔ. ἥσω, ῬΤΌΡ. ὅο βοϑῖς οι, ἴῃ 

ον ἴο πὰ, ΔῪ {πη οΥ ἀαῤηνό Ἰοδί. 
. δηὰ Ο]οθβ. [ἡ Ν. Τ. [)) ἐὸ ἐηιριέγε 

ερονέϊν, δον εξὶπέζε, Ἰ Ῥοῖ.1. 10, ἐκζ. τι 
τινος, ῬΆΣΆ1161 ἢ ἐξερεννάω, ϑερί. 2) 
ἕο 8θοζ τά δὴν {πϊηρ, ἰ. 6. ΘΙ ΘαΌΟΜΥ 0 
φαίη, Ἠοὗ. χίϊ. 11, μετὰ δακρύων ἐ. αὐὖ- 
τὴν, διὰ βορὶ, Βγ Ηεῦγ. ἐο γεφωέγε, ἀ6- 
παπᾶ, 6. στ. ἐκζ. τὸ αἷμά τινος ἀπό 
τινος, “ἴο ἀΥθηβθ ΟΥ̓ ΡΌΠ16}} ἔ)6 στίτηθ οὗ 
ΔῺΥ ὁπ0ὴ᾽» Ὀϊοοὰ,᾽ [μι. ΧΙ, δύ, 54.; ἀηὰ δορί. 
ἴῃ Εἰοῖκ. ιἱϊ. 18, 20. 2 ὅασῃ. ἴν. 11. θη. 
ἷχ, δ. 8) ἴτοιι πε Ηρδν. ἐκζητεῖν τὸν 
Θεὸν, ἐο φεοῖ ομέ Οὐά, Ἷ. 6. “ἴο 5βθοῖ ἴο 
Ἰώβωουν ἷ5 ψΠ], στ 6 111} ἀοιοττηϊπαι]οη 
το ἤΌ]]ον δα οὔον ἰΐ, Αοἰδ χν. 17. Βόιω. 
ἰῆ. 11. Ηδν. χὶ. 6, διὰ ϑορῖ. οἴνθῃ. 
Ἐκθαμβέω, ἔ. ήσω, (ἔκθαμ 

ἘΟΣ. ἐὸ μἰέοτίῳ ἀηλαζ, φεῖΐο ματι κηύψν ἀν 
χχχὶϊ. 7, Α4ᾳ. Εοὶυβ. Χχχχ. 9. ἴῃ Ν. Τ. 
᾿πρρὼ ἐο ὅδ Υ αϑέοηίδλοά, ΜἘΏΘΙΒΘΥ 
το δα υίγαιίου, ΜΚ. ἰχ. 15, ΟΥ (ΕΙΤΟΥ͂, 

112 ἘΚΚ 

μὰ χνΐ. ὅ, 54. οΥ ρετιυτδοίίοῃ, ΠΕ, χἕν. 

Ἔκθαμβος, ου, ὃ, ἣ, δὰϊ. (ἐκ, Θμ- 
βον,) φωιΐίο βον δια Ἰτὰ μἢ ἥ ῬῬοΙγΌ. 
χχ. 10, 9, ἀπὰ ϑ'ορί. 
Ἔνκθετος, ον, ὁ, ἡ, 1ι(]). (ἐκτέθερεε, 

ῬΓῸρ. »ιεέ αἰσαν, οὐδέ ἀπ: δυι “οϑῶὶ 
οϑρϑύ. οὗ δὴ ἰπίδηϊ, ἱπ (86 βοῦδϑθ ἐπροθρεὲ 
οὐ αδαπαοποά. 80 Αοςίβ υἱ. 19, πτοεαῖν 
ἔκθετα τὰ βρέφη. Τδο σον ἐκτίθηρμμ 16 
ἔγϑα. ἰὼ ἴ6 ΟἾΔ88. ἴῃ 118 Β6Ώ 86. 

᾿Ἐκκαθαίρω, ἔ. αρῶ, ἴο Ῥωνγφεα οαξ, 
οἴδαμϑο ἑῤλογοισλίῃ, ἘΝ, 88 ἔυχηϊΐι Θ᾽ ΟΣ 
υὐδηα:}5. Χοῦ. ΑπδΌ.1.2.,16. θουῖ. χχνὶ. 18. 
Ιη Ν. Ἐ. τηοίδρῆ. Ὑ1ΠΠ 860. οὗ ῬΟΣΒ. ἔκ, 
ἑαυτὸν ἀπό τινος, 2 Τίπι. 11. 2]. Ῥμδο 
Ευῃ. Ρ. 8, ἡμᾶς ἐκκαθαίρει τοὺς τῶν 
νέων τὰς βλάστας διαφθειρόντας. ΣΧ οἱ. 
Οοην. 1, 4, ἀνδράσιν ἐκκεκαθαρμένοις 
τὰς ψυχάς. ὙΊ δεο. οὗ [πἰηρ,, ἐο οἔδαμδα 
οἱξ, Ἷ. 6. ΤΣ ἐν σον. νυ. 7, ἐ. τὴν πα- 
λαιὰν ζύμην. Ἀϊπατοῦ. 6. Αὐδίοβ. Ῥ. 67, 
ἐκκ. τὴν δηροδοκίαν. 
Ἐκ κκαΐίω, ἔ. καύσω, ἴο οαιι86 ἕο δεν, οὐ 

ἤατηο ουἱ, ἐο ζίπαϊο, Ἡάοι. ἱν. 184, δηὰ 
δορί, [ἡ Ν, Τ. Ρά688. οἵ τη, ἐο διεγ οξ᾽. 
͵απια οἰ, ταϑῖαρῃ. ἐν ὀρέξει, Βοτα. ἱ. 27; 

ΟΙδβ8. οὗ ρΡαβδίοῃ οὔ. ἴῃ ϑερί. δηὰ 
Ἐκκακέω, ἴ. ήσω, (ἐκ, κακὸς.) Ῥτορ. 

ἐο σίυο ιυαῇ, γοη, ἸοδΒθ σΟΌΓΑΘΘ τ τὰ 
ἀδηροσ, 88 ἃ βοϊαἷοσ ψῆο δυδηάοῃβ δῖ9 
Ροδὲ : δι ἴῃ Ν,, Τ΄ ζϑῆογ. ἐο ἔοϑε 
οουγαφό ἀθάοσ ἰτἰδ18 διὰ ἀ ἤου 68, Ξ 
ἣϊ, 18, αἰτοῦμαι μὴ ἐκκακεῖν ἐν ταῖς 
ϑλίψεσί μον ὑπὲρ ὑμῶν. 2 ὍΟον. ἦγε ἢ 
16, δῃά «180 ἐο σένο τυαν μποῦν ἰαδουωτα, 
ὕθῃοσ. ἕο ὅθ γοηιῖθ8 ΟΥ οαγοΐδ88 ἴῃ ἴμ6 ἀϊ8- 
ΘμδΥρΘ οὗ δὴν ἀπίγ, [λ|. χυΐ!. 1, πάντοτε 
γροσεύχεν αι, καὶ μὴ ἐκκακεῖν. 68]. νἱ. 
9, τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἑκκακῶ» 
μεν. 2 ΤΆρδ5. []. 18. Ῥο γν. ἱν. 19, 10. ' 
βου ντέω, ἔ. ἡσω, (ἐκ ἸΠ ΕΗΒ εν ΚῊΣ 

τέω.) Ῥτορ. ἐο φιῖδο ρίοτοθ [ἢ 6 5διὶι οἵ 
ΔΏΥ ὈΟΟΥ, ἕο ἐμὴ μαὶ Φοδη χῖχ. 857, ὄψγον- 
ται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν. Βον. ;. 7, ἀπὰ 
ϑορί. ἀπὰ Ἰαίεν τ. υυυλίογ8. ΤῈῸ δα ῆον 
ὙΓΙΟΓΒ Ὅ56 [ἢ Β'τὴρ}6 κεντέω. 
Ἐκκλάω, ἢ άσω, ἰο ὄγθαξ οὔ" δὲ 8 

Ὀγδηοῖ, Βου. χὶ. 17, 19, 20, ἐξεκλάσθη- 
σαν. 1μον. ἱ. 17. Ῥ]αῖο Ῥο], χ. 011, Ὁ. 
Ἐκκλείω, ἢ. εἴσω, Ῥτορ, ἐο βλέ 

ΟἼΘ Οἱμξ, 88 οὗ ἃ Ὦουδ6, ΟΥ ἃ Οἵγ. [π ΝΊ, Τ', 
βᾳ. ἰο οποία ἔτοτα Ἰπιαγοουγθο ΜΒ ΔῺΥ 
οἤδ: [01]. Ὺ δοὺς. 64]. ἦν. 17, ἐκκλεῖσαι 
ὑμᾶς ϑέλουσι. Ῥαδ85. 0 δδ Ἄσοε 
πὸ ρίαρα, ἕνοτα. Ἡ. 7], ἐξεκλείσθη ἡ καύ- 
χησις. 

Ἐκκλησία, ας, ἡ, (ἔκκλητος, ἔν. ἐκ- 
καλέω.) α οογισοσαξίοη. Τ [5 ποτὰ 15 πδοὰ ἕω 
Ν. Τ΄ ἴὴ ΡΣ ΠΟῸΙΝ ΤῊΚ Ὁ φοβοωρθτο 
ΒΕΝΒΕ, δὴ απ αεϑοηχδί Ῥοσρέα, 
δἰ ἐμὸν [αν Πν σΔ]]δἀ οἵ ὮΥ τέων τοαρσῖ»-. 
ἐταίο, Αοίβ χὶχ. 89, ὅς (468. υϊοσα, οἵ οὗ ἃ 



ΒΑΚ 
ΘΑΒΘΙΔΌΪΥ, ποὶ Ἰοραὶ, Αςίδ χὶχ. 

. 2) ἴδ μεν ὠμὰ μβραεν κι ϑΐῃς να 
φέσι, οΣ δδΉόθτω τῆ6 ΡΘΟρΪΘ, 88 οἴΐθη 
ΚΒκρε.: μὰ Γὰδ: ὉΣ ῬΌΪ]Ο ὙΟσβὮΐἷρ ἴῃ 8 

6. Μαῖΐι χυῖὶ. 17, οὐ ζϑηου, οὗ 
ἕῳ ΨὮΟ]Θ Ῥθορ]ο, Αοἰϑ υἱὶ. 88, γενόμενος 
ῥυῇ ξκιεχησΐᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ἠοῦ. ἐ;. 12. 
Ἰέαςς. ἢ. δ6. ἱν. δ9. 

Ἡ, "ν ΤΗῊΞ ΟἾἸἾΒΊΙΒΤΙΑΝ ΒΕΝΒΕ, απ αϑϑέπι- 
κἀκο βοσξοῖγυ οὗ ΑἸ ΓΒ 0] ΟἸ τ βιξδη ρευβοηβ, 

οσυξ οὗ πο νοῦ] ὰ οἱ ) ὃν [86 
οὗ (οά, «πὰ ρμίνοπ, ουΐ οὗ ἴ6 ψον]ὰ, 

(οἀ πο Ομεδῖ, (8666 Ψοδη χνὶϊ. 6 δ 
} ταὶς [ΠΟῪ τηὰγ ὑο καηςιἰδοὰ ΓΒτουρῃ 
ΣᾺ 1} οὗ Οὐοάἀ, "νι οθο ποσὰ 8 ἰσυϊῃ," 

χνυὶϊϊ. 17.----ἴ. ἐδο ὠπέσετϑαὶ απὰ υἱοί δία 
χα εαπὶ Ποτο οη οαγίδι, ἷ. 6. 186 
δοοίϊοεῖν οἵ ΟἸ γί διίδηβ ἀἱ 

εἶ σοῦ, Μαῖὶ. χνι. 18. 
πὶ. 4. χ. 82. χί. 22. χὶϊ. 28. οἱ]. 

ἱ. 22. 2]. 
- ἐλε υπέυογϑαὶ 
ε5ἡ εκἰοτί οἱ. Ερἢ. 
23.---αἰἰἰ. α 

ξ 
ἐρα 
Ἢ 

"ἢ ἘΡ : 
ν. 27. Οοπρ. Ηοὗ. χίϊ. 

Οὐωγοῦ, τμουρὰ 
οὗ βουϑγδὶ σοὴ ΚἰοΏΒ, δὲ [Ὧ6 

πατεῖ, τι «᾿6γυβαίθι, Αι οοΣ,, Οοτίπιδ, 
δ ῬΠοβοδ)οηΐοδ, ἄς. Δοίδ Υἱῖῖ. 1. χί. 

ῳΨ 1 ον. ἱ 2. ΟἹ]. ἱν. 16. Ηον. ἱ. 4, }}, 
20. ἃ. 1. 18, οἱ 4].--τἰν. α 

ὗ η οἵ ΟἸ γἼδύδη δ, οΥ [ἰδ 
νψῃο βὰς τὶ τ πραραρινίην ἴῃ 

Ῥασγίϊε ]σ ἰουβο ἴος Ὀὐἰνίης τ υβ ΐρ, 
ὩΡΡΡ χνὶ. δ. 1 Ὅον. χνυὶ. 19. Οὐ]. ἱν. ΙΡ 

} Ὁ δης ἴῃ {86 ρ] τ, ᾿Αοέβ χὶν. 283. 
Δι δ. 1 Ὅον. χὶ. 16. χῖν. 84. χν. 9. χνὶ. 

2. 1 ΤΉ. ἢ. 14. 68]. ἱ. 2.---ν. ἐδό 
μο ὑρεοῖ δυο ἢ σοπρτεοραίίοη 8 δβδοιῃ]οά, 
Ἀξῶ χὶ. 26. 1 Ὅον. χὶ. 18, 22. 

ἜὌ κκλτινω, ἴ. Ἱνῶ, ρτῸΡ. ἐο δοηα δῸΥ 
ἴσια οἱ οὗ {μι οἰγαίρειϊ οουγθο, ἰγδηϑ. δῃὰ 
εἷω» ἰο Ὀοπὰ ἔγοβιλ 8ηΥ οουΓο, ΝΑ]. ἰἱ. 8, 
ἐξεωλίνατε ἐκ τῆς ὁδοῦ. ἴῃ Ν, Τ. τιο- 

ἐσαῖσδι τοδὰ οὗ τ οηρθομ Υἱγίῃο, οτ,. 
ἔκ ἐναν. ὃ. ϑορι. 

43. 7οῦ χχχὶν. 27. ΑἾθο οἵ 
ΒΩΥ͂ ῬΟΓθοῆ 

'. 17, ἀπ᾽ 
1 Ῥοι, [ἴϊ, 11, ἐκκλινάτω ἀπὸ 

κακοῦ. 330 Ρα. χχχυὶ!. 37, ἔκκλινον ἀπὸ 
κακοῦ, τπιὰ Ῥτον. [1]. 7. | 
Ἔκκολνμβάω, ἴ. ἡσω, ἰο Ξισΐηι οὐὲ 

οἿ. 4 ας ἴτοιϊῃ ὁ δἰπκίηρ ν6886] ἴο Ἰδηὰ, 
Αὐδῖὸ χσαυΐϊ. 42. Ὠίοη, Ἡκαἱ]. ἱν. 24, ἐκκ. εἰς 

, γῆν. ΤΈυο. ἰν. 25, ἀποκολ. αὐ50]. 88 

μα ἥι 
κκομίζω, ἴ. ίσω, ἰο σαν ομξ οἵ 

»»Ἀ! 85 Ῥ ζὴὶ Ῥοὰγ ἴον μυπεῖ" Τχι. νἱϊ. 
τ οἶι. ἱῃ ΟἸδββ. 

ἵ ὅπτω, ἢ ψω, 1} τόρ. ἔο σε 
Ἦν τουρρῖα Βοιω. ΔΊ ἽΕῸ 8 
ρΗ. τ, 80, τὴν δεξιάν. χυ]ὶ!. 8... 
ἐό ρμμὲ ζοισηι, 88 βελὰ οἵ ἃ ἴγϑο, Μαῖιί, 11. 10. 
τῇ. 19, Τὰν 1, 9, χρὶ, 7, ὃ, «πιὰ ΟἾδδε, 

"ὧν 
ΑἾδο, 
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5. ΧΙ 20.---] οἱ 

»λαπὲ [ 25 μηδενὶ ἐκλαλῆσαι, ἀηὰ ΟἾδεε. 

γέϊοιζαν οἱ ] 456 γοτρεί 

᾿ ἘΚΛ 

2) ταοίδρἢ. ͵ο ομὲ ο" δὰ ορολείου, ἘῪ 6 - 
τ διρομδε 2 ὅον. χὶ. 12, 89 Ἡϊτοῦ, ἑ. 
ἀφορμάς: α18ο ἐο λέπάον, του ἀοτ πο οςιμεῖ, 
1 Ῥοιὶ. ϊ. 7, εἰς τὸ μὴ ἐκκόπτεαθαι τὰς 
προσευχὰς ὑμῶν. Ἤν". 
Ἐκκρέμαμαι, ταϊὰ. ἔοττῃ ἱπέγαπϑ. οὗ 

ἐξερεμόνννμι, Ῥῦορ. ἕο δαησ ὕγοτι, Ὁ 
Ἰησίηρ λοία φ ΔῈΥ τρϊηρ, (88 Ἰλιοίδι, ἔ, ̓  

518, ἐκκρεμαννύμενοι τῶν πηδαλίων,)} οἱ 
»όγϑοη, 8 ΤΏυο. νἱ]. 76, τῶν ξυσκ γων͵ 
ἐκκρεμαννύμενοι. Βαϊ ἴξ 18 οἴξοῃμ! τιδοὰ͵ 
βᾳ. οὗ {παῖ οὐ ὙὨΙοἢ τὸ ἀσρεπά,, 85 δορό," 
ΩΣ ΑἾϑο βαϊὰ οὗ τσοὶ τὸ ἡδῖτὰ δέισητ, 
νον ἴοὸ 8 Ἢ Βροδικίηρ, δῃἀ 816 88] 
ίο μν οῃ μὰ ἱ, 6. 05 Ηἷδ 1708. (βσβορο, 
“Απὰ νομά τἰηρ βοηδίεϑ πυκ ο 8}} 
8Ὀ00Κο,᾽) δηὰ γ᾽ γζ. ΖΕπ. ἵν. 79, μοπάείᾳυσ͵, 
ἐογυσα ὩδΥΤΆπτ8 αὖ ογα. ὅ'ο [,ὰ. χίχ, 48, 
ὁ λαὸς ἐξεκρέματο αὑτοῦ ἀκούων. ᾿ 
᾿Εκλαλέω, ἔ. ήσω, ἰο Ὡροαΐ οπΐ, ἀϊδ- 

οἷοϑε, ἴτῶπβ. τι ἀξ, οὗἨ ματα. Αοἱδ χχὶϊὶ. 

Ἐκλάμπω, ἔνψω, ἰο δλέπο ον οὐ [Του 
ἔο δὁ δῷ ἀρ ρρῤυὰ Μαῖιι. χἰϊὶ. 48, ἐκλάμψον- 
σιν ὡς ὁ ἥλιος, ἴῃ αἸ]υδίοη ἰο Πδη. χἕἣ. 8. 
ΤΠ6 τοσὰ οσοΌΓΒ ἰῃ ἴπ6 ΟἾ8858. : 
Ἐκλανθάνω, ἴ,. λήσω, ἰοὸ τπαΐδ ἐφ 
᾿ οι. 1]. 11. θΘ00. Ιη Ν, Τ΄ὶ 

πὰ, ἐκλανθάνομαι, 13,. ἐο ἰοθ6 οιε οὗ (ἐκὶ 
ππά, ἰο 7οτοεί, Ἠεῦ. χί!. ὅ, ἐκλέλησθε; 
“ἢδν ἔογχοϊθη.᾽ “08. δῃὰ Ο]888. 
Ἐκλέγω, ἴ. λέξω, ῬτῸρ. ἐο ἴαν οι, 

ἷ. 6. ριεῖ αδἰἀ6 ἐδ ατ: με ΘΒ ἐὰν καὶ ὝΚΑ͂ ουἕ 
Ο7α ἸΑΥΖΟΓ ὨυθιθΟΥ ᾿ ΟΡ ο ἐο 
δοοϑα ομξ, ὙΒΘΙΠΟΣ ἔογ οἴοτε ΟΥ ὁποβοὶῆ, 
Τοβερῆ, Β6]]. ἢ, 8, 6. Χοη, Ηΐδ. 1. 8, 18» 
ΡΙαίο ὅ86, Ο. 466, Ο. εἰ εἰ. ἴὼ Ν. Τὶ 
ΟὨΪΥ τηϊὰ, ἐκλέγομαι, ἐο οἤοοδα ομὲ ῬΟΒ, 
ΟΝΈΒΕΙΕ, δῃὰ βΘΏΘΓ. ἐο οοοϑθ ΟΥ ϑοΐδοί ἘΠ 
(ΠΡ ΟΥ Ῥοίβοῃῦ, 1, ΘΈΝΕΕ. δηὰ 1) οὗ 
ἤκψ, ; μα. Χ. Ἵ τὴν ἀγον μερίδα 
ἐξελέξατο. χὶν. 7. 1 Ὅον. 1, 27. «ς ; 
δῃηὰ εἶμαι 2) οὗ οἷ. ἫΝ δἷς. 
δἰ], Φοδη νἱ. 70. χνυ. 16. Αοίε ἱ, 2, 24, 
νἱ. δ. χν. 22, 25, οἱ ἃ]. 24. ἰἑ. ὃ. . δὀηὰ 
ΟἸδμ6. ΕῸ}}. ὉΥ ἐκ σῖτὰ σου. Φ9οδπ χν. 
19, οὐ ἀπὸ «. ρθη. ἴμυ. νἱ. 13....-1]. ΒΡΕΟ." 
δηὰ ὉΥ 1πΡ]. ἐο οὔξ γὺν ϑρϑοὶ 
ἔορφοι, δῖος. τὶν ἘΠ. 6 δοοθαϑοῖγ 168 οὗ δ γοΟΌΥ 
ΟΥ̓ ἰονο, Μκ. χῖϊ. 20, Φοδη χίϊ. 18. Αοὶδ 
ΧΙ, 17. Ἐρᾶ. 1, 4, ἀηὰ ϑορῖί. ͵ 
Ἐκλείπω, ἴ, ψω, Ῥγορ. ἄς ἴῃ ΟἸ δ. ἕο 

ἰϑαῦδ οἱ ΟΥ̓ ΟΥΑΪΌ ΔΏΥ ῬΟΙΒΟΩ ΟΥ ἰπΐηρ ἤοτα 
ΔΏΥ ὨΌΤΩ ΘΙ ; 8180 ὅο ἰθαῦδ 07 ΔῺΥ δοϊΐοιι Οὗ 
τδοιϊΐοθ: δῖ ἰῃ Ν, Τὶ δηὰ βοχηοίϊπιϑδ πὶ 
1488. ἱπίγϑῃβ, ἐο ἰεαῦδ 977) οδαϑϑ, οὐ ζαϊ, 

Ὧ8 βαϊά οὗἨ ΔΗΥ͂ ἐοΙητηθηοδὰ δοοη, ΟΥ 
οοπΓΒ6 οὗὨ δοϊοῃ, μι. χχὶ!, 82, ἡ πίστις, 
“ἴο [1]. Ηδν. ἱ. 12, ἔτη, “ ἴο ζν]}." δορί. 
ἄς Ο]488. Βγ ἱμιρ}]. " ἴο ο6 889 ἴο ἐξυθ,᾽ ἱ. 6. ἐο 
αἶα, 1. χνὶ, 9. Φοβερὶ. Β6}]. ἱν. 1, 9. 
Αρο]]οά, 1ϊϊ. 4, 8, «πὰ θῶ τ Ι͂η (06 ΟἸδεο. 
ΒΥ ΟΣ τὸ ζὴν ἴδΒ ΖΘΏ ΓΑΙ δά θὰ; γοὶῖ ἰῃ 

ἰδίο ἰδ οἴϊεῃῃ οοουτα τὐδπουι δά άϊθέοι. 
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Ἐκλεκτὸς, ἡ, ὁν, δὰ). (ἐκλέγεσθαι.) ὅθ. Ἐοδεῖϊ (ἔοοη. Ηΐρροοῦ. ἴπ Ν. Τ. 
οδοϑόη, οἶδοί ; 1) οὗ (Πϊῃ γρὶ ὑυ δι νἐα- ᾿ Ρᾶ88. ἐκλύομαι, ἐο δε ιυραγίρα ομᾶ, 
οοἰϊοηξ, 1 Ῥεῖ. ἰϊ. 4, 6, λίθος ἐ. 2) οὔρουβοῃβ, 
οδοβοη, αὐἱδεησιξεδοα, 1 Ῥοῖ. 11. 9, γένος ἐ. 
1 Τί. ν. 2], τῶν ἐ. ἀγγέλων. ϑϑεΘ 1 ηοίσ. 
ὃ) ὈΥ ̓ τρ]. ολοϑόη, ὙΠ 1 [ἢ ΘΟΟΘΒΒΟΥΥ ἰάδα 
οἵ ἕδνουγ, ἰονο, ὅςς. δοίουρα, 1,ὰ. χΧΊ, 85, 
ὁ Χριστὸς ὁ τοῦ Θεοῦ ἑ. οι. χνὶ. 18. 
ϑερί, 1π 18. Χ]Ι. 1. Ῥε, ον. 6. 1 ΟἸγοῃ. 
Χνυ!. 18, Ηδποθ [δ6 εἐχργθββίου οἱ ἐκλεικ- 
τοὶ, λέ οἶδοί, “ ᾿ο86 οἤόοβθῶ ὈῪ αοἄ υπῖο 
βαϊναϊίοῃ, ΟΥ ἴο ΡΘΟι ΔΓ ὈΓΥΠ]Θ 68 δηὰ 
Ὀ]οβδίηρβ, 88 τη Ὁ 6 Γ8 οὗἩ ἴῃ6 Κίηράήοτῃ οἵ 
Βοδνθη ; δπά δοοογάϊηρὶν (μο86 σπ]ογίηρ 
88 ἕανουγ, δπὰ Ἰεδάϊηρ 8 ΒΟΥ 118 ἴῃ σοτα- 
τηθηΐοιῦ ὙΠ Ηἰαι .᾽ ὁ ἴτ0 δηὰ δι} ἢ] 
ΟἸτγβυδηβ,, Οοιρ. Εον. χυὶϊ. 14, οἱ κλη- 

. τοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοὶ, πὮοΤΟ [ἢ ΘΓΘ 
18. 81 8] υδίοῃ ἴο ολοβοη τηθη Ὁἱοϊκοὰ οαϊ ἴοτ 
ΒΟ  ἀογβ, 88 οἵἷϊ, ἴῃ ϑορί.: 6. στ. Φυάρ. Χχ. 

, 34. 1 απ). χχίν. 8. χχνὶ. 2, οἱ 4]. 
Ξίο ΟἸθμοπβ, 1 ον. 8 2, "Υοὸ οοπίοπάοά 
ΟΑΥ πὰ ηἷρῃϊ ἴον {πὸ ττθο]6 Ὀτοι Βογῃοοά,᾽ 
εἰς τὸ σάζεσθαι μετ᾽ ἐλέους καὶ συνει- 
δήσεως τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐκλεκτῶν αὐ- 
τοῦ. Απά ἰπ ἈᾺ Ματίγτγάοτῃ οὗ ῬοΙ γοδΓΡ, 
8 16, να αν τῶν ἐκλεκτῶν ορρ. ἰο τῶν 
ἀπίστων, " [ῃ6 υηο]τονίης δοδίμθη.᾽ [ἢ 
[Πϊ8 8686 οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ οοεουχε ἴῃ 
Μαῖι. χχίν. 8]. ΜΚ. χίν. 27. ἴμι. χνὶ]. 
7. Βοι. νἱϊ. 88. Οὐ]. 111. 15. ΤῊ. 1.1. 
δηὰ νἱίμουϊ Θεοῦ, Μαίι. χχ. 16. χχὶ!. 14. 
Χχὶν. 22, 24, ΜΚ. χὶ δὶ. 20, 22. 2 Τίτω. ἰΪ.10. 

᾿Ἐκλογὴ, ἣς, ἡ, (ἐκλέγω.) οἰροίΐίοπ, 
ἴοπ, ἴ. ροποι. Αοίβ ἰχ. 1ὅ, σκεῦος 

ογῆς, ἷ. 6. ἃ ΟοΒδοὴ γϑββοὶ, (889.----ἰ]. 
δρες. ἴῃ 16 Β6Ώ86 6] Θο[ΐοη, ἱ. 6. [86 Ὀ6η6- 
γοϊθηὶ ρυτροβοὸ οὗ αοα, ΜΒΘΙΘΌΥ ΔῺΥ ΔΓ 
ΟὨοΒΘΏ υπίο βαἰ ναϊΐοη, 80 δι ΠΟΥ ἃΓ6 ]εὰ 
ἴο ΘΙλθΥΔΟΘ δηὰ ρβϑύβουθσθ ἴῃ [86 (ἰοθρεὶ, 
(ο ἴη6 οηϊογταθηίθ οὗ [18 ὈΥν]]Θρεβ δηὰ 
Ὀ]οβδίηρθ ὈοῚῃ ΠΟΙῸ δηὰ μογοδαῖτθσ, Εομ). 
ΧΙ. ὅ, κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος, (ΘΓ 566 
ΤΩΥ͂ ΠρΡοῚῚ } ΤΊιοββ. ἱ. 4. 2 οί. 1. 10. ΒΥ 
τηοΐοῃ, οἵ δὐδίτασϊ [Ὁ οοπογοῖθ, δαυΐγ. (0 
οἱ ἐκλεκτοὶ, Βοαι. χὶ. 7.---Ἴ11. Ὁ} ἰτωρὶ]. 
3 οἱοῖοο, 73,86 ευἱϊ!, Ἔτι. ἰχ. 1], ἡ κατ᾽ 
ἐκλογὴν πρόθεσις, ἱ. ε. “ἴδ. ἔτεα βροῦ- 
ἴδῆθοι}8 ρΌΤΡροΒΘ οὗ Οοἀ,᾽ υπ᾿πῆυσπορα Ὁ 
Οχίθγη] πιοίἑνοθ, Φοβθρἢ. Β6]]. 11. 8, 14, 
ἐπ᾽ ἀνθρώπων ἐκλογῇ τό τε καλὸν καὶ 
τὸ κακὸν προκεῖται. Ῥεαϊὶ, β6]οτη. ἰχ. 7, 
τὰ ἔργα ἡμῶν ἐν ἐκλογῇ καὶ ἐξουσίᾳ 
τῆς ψυχῆς ἡμῶν. 

Ἔκλσ'ω, ἔ. ὕσω, ῬτῸρ. δηὰ ἰγδηβ. ἕο 
ζοοϑθῃ οὐ ἀΐβθη ἔτοσῃ 8ῊΥ (δΐηρ ΜΒΙΟἢ 
Ὀἱπὰβ οὐ Βοϊἀβ ἔδβί, οἰΐμον αμέηιαϊβ (88 
Ποτθοθ, Ηομῃ. Οἀ. ἱν. 838.) ΟΥ πι6ῃ, 88 
Χοηορῆ. ; 4180 τηρίδρἢ. 0 8οέ Κγ66 ἴτοτῃ ΔΗ͂ 
τοίη {ποῖ θη 0} κ}68 {ῃ}6 τι, 88 εν 
ΟΣ αὐυογϑίίῳ, (860 ταν Οάθ ἴο Αἀ- 
ψ ΓΑ (Υ..} 8180 10 4φυ}00 ἰοοϑο {πὸ βι τη ρίῃ, 
(1ς. ἐπας ΒΟ δἰϊηροῖν ὑρ 8 τηδῃ,) 

ΠᾺ χυὶ, 6, 12, Ὁ]οά. 5:16. ΧΙ. 77, οἱ αἹ. 

ἐχλαιδίοα, 88 Βαϊὰ οὗ {π6 Ὀοάγ, δ κί. ἰχ. 
86: ἐο δ τυεαγῳ, ΕΑ]. νἱ. 9, μὴ ἐκλνόμιενοε, 
ὙἹ ἢ 4]] βίοι [0 γχεάροσβ, ἐςγοα οἱ, ἀπὰ δὸ 
ϑορῖ. ΑἾδο 88 βαϊᾷ οὗ [6 τοΐπα, ἐο γεένξ, 
ἀεϑροπά, ἨδοΌὉ. χὶϊ. 8, ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυ- 
ὄμενοι, δῃᾷ Ο]688. 
Ἔκμάσσω, ἴ. ἕξω, ἰο υυὐἵρο οιξ, οὐ οδ᾽ 

τοῖρο ἄγ, Τὶ. τ δὲ, 44. οι χὶ, 
ΧΙ. 8. ΧΙ. ὄὅ, δῃᾷ Ἰαίον 67.488. ΤῊ ΘΆΣ ΠΟΥ 
0068 ἰιᾶνὸ ἐξομόργνυμι. 
Ἐκμυκτηρίζαω, ἴ. ἰσω, (ἐκ, μυκτὴρ.) 

11. ἡ κὶ πἰενμδν ἠορσον ἡφη Ο ἘΔ ΘΗ δου ὴ 
800} αἱ. 1λι. χνὶ, 14. χχὶϊ. 85, ϑερί. 
Ἐκνεύω, ἔ. εύσω, ἔο ὑεπα ἐλ λοαὰ 

αϑἰάε (ἐκὴ οὐ ατὐαν, ἰο δνοϊὰ ὁ δῖον. 
Ηδῆοθ, ἐο Ἡρδγορενά ομέ 97 ἐδ ιραν. 80 
ΡΙυῖ. 1. 1. Β δ77, Β, ἐκνεύσας τῆς ὁδοῦ. 
Ηθηοο ἰῃ Ν. Τὶ ἐὸ ἐωγη αϑἱ4δ οἵ αἰσαν, 
ϑόβη ν. 18, ἐξένευσεν, ὄχλον ὄντος ἐν τῷ 
τόπῳ, αἱ Ἰοαδι, 88 τηοδὶ Ειχροβίζοσ ὑπάοι- 
βίδῃά : δυῖ [6 δοδβὺ ἱπίουρσθίθσθ αγὸ, Ὑἱ 8 
ΓΘΆΔΟΏ, (δαὶ (86 ψογτὰ ἰβ ἰο ὃ 
ἀεῦνοὰ ΠῸϊ ἐκνέω, ἐο ϑιυὲπε (7 ΟΥ ΔΎΞΥ, 
88 ἴῃ ΤΈυςσ. ἱ!. 90, τουριι {πὲ ἴογαι δἷθο, 
ἸΚὸ [0 1μδιΐη ἐπαΐίαγε, εἰστιῖῆοθ ἔχ. ἐο σίϊάε 

ἵψ, ἃ ΒΘΏ86 ἴδ ἸΏΟΣῈ ἀρτϑαθὶς 
τὸ {π6 οοπίοχί. 
Ἔκνήφω, ἴ. ψω, Ῥτορ. ἐο δδοοηιδ 8066 

οι (ἐκῚὴ Ὀοΐη ὨΚΘΏ, 88 οἴϊεῃ ἴῃ ἰδίας 
ΟΙδβθ. ἴω Ν, Τ. τηϑῖδρὶ. ἐο ατραΐεν οἵ 
τοιϑ6 τ, 1.6. ἔτουὰ ἃ βίδίϑ οὗ Ἰβῃιόσζαποθ δηὰ 
τθηῖ81 ἀο]υβίοπ, ὈΥ Του ΣΙ ἢ, [ὮΓῸΟ 
ΒσΘΓΟ Τορθηΐδῃοθ, [0 ἃ τἰσν πὰ, 1 ον. 
χΥ. 84, ἐκνήψατε δικαίως. 8.0 αἷ50, ἰῃ 
[Π6 88:16 βρίγξυ8} δϑῆβθ, .106] ἱ. δ, ἐκνή- 
γκάτε οἱ μεθύοντες, διὰ ῬΒ, ᾿χχν]. θύ. 

Ρῦ. 

Ἑ κούσιος, ου, ὃ, ἡ, δὰ). (ἑκὼν»,) υἱἱ- 
ἐσ, οοἰωπίανν, Ῥμΐθιι. 4, κατὰ ἑκούσιον, 

Υ, ῬὮΓΑΒΘ ἴον ἴη6 δάγ. ἑκουσίως, Νοιδῦ,. 
χνυ. 8. Χοι. Μοι. ἰϊ. 1, 18. 
Ἑκουσίως, ἀἂν. (ἑκούσιος, ευἱδέποίν, ὦ 

υοἰωπίαγίϊν, ἩἨεοὉ. χ. 26. ἢ] ΜΝ 9. Βδρῖ. , 
δηὰ ΟἾδββ. 
Ἔκπαλαι, δἂν. 977 οἷά, ἴοπρ σπα,, 

2 Ῥεῖ. 1). 8, 111. ὅ, δά ἰδίου (1886. ' 
Ἐκπειράζω, ἴ. ἄσω, Ἰῖϊ. ἐο ἐγῃ οὐ 

»εΐ ἰο ἐξα ὠἰπιοσέ ΚΕ τοιαρίδίίοη, Μεὶν 
ἵν. 7. ἴμι, ἐν. 19. χ, 25. 1 Ὅσον. χ. ὁ. ϑορῖ. 

Ἐκπέμπω, ἴἔ. ψω, ἐο εοπα ομέ οἱ 
"ον, Αεῖϑ χὶϊὶ. 4. χυὶϊ. 10, βορί. ἃ ΟἸωα 

Ἐκπετάννῦμι, ἴ, ἄσω, ἰο ϑφρνοαά ονῇ, 
δἰγείολ γογί, [ῃ6 ᾿δη 8, 88 ἱῃ δυρρ)οδίοπ, 
Βοια. χ. 2]. δορί. δῃὰ Ἰδίον Ο]αββ, 
Ἐκπηδάω, ἴ, ἥσω, ἴο ἴξαρ, ἡπιμὶ ἔβην 

ἰηίταμβ. Ασίας χὶν. 14, ἐξεπήδησαν εἰς τὸν 
ὄχλον, ἴῃ τὴν ΜΆ. Υ ἐγείομβ, δηὰ 1! 

ἃ. ἴον ἰοχί. τοοθρί. εἰσεπ.. 83,66 ΤῊΥ ποίδ 
{πο γα. 

Ἐκπίπτω, ἴ. πεσοῦμαι, ἰο γαἱ τοι, 
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ἐνθβαξον  υριτ ες εἰν σα τ 
μὐὰ ψ ὶς οπα οἵ οἱ ο 
(δεν 88 [06 βίαγβ ἔτοῃ βϑάνθη, ΜΚ. 

ἃ δηὰ (]268.: οἰαίπβ ἔἴτοιὰ οὔ ἃ 
Μροδεῦ, Αοἰδ χίὶϊ. 7; ΟΥ 88 βαϊά οὗ δ δοφὶ 
αι ἥΞοπε ἃ ΕῸΡ ἀονῃ ἰηΐο [Π6 5868, 

82: οἵ ἥονοτιβ ,υέπα αἰσαν, 
ἷ Ροῖ. ἱ. 24; βαϊά οὗἉ 8 βιὴρ, ἴο 

. δὸ ἀγίνθη) ουΐ οἵ 118 σου δ : 

ὃγ ζεη. ἐ0 αὶ 7γονη δῺΥ βίαΐϊο οὐ οοῃαϊίοη, 
δὐδηἀοηΐῃρ ΟΠ Θ᾽ μδὲὶ οἵ ἰηϊογοβδέ ἴῃ 1ΐ, 

θι], ν. 4, ἐκπ. τῆς χάριτος, Μεϊ αιοαν 
οι, ἀᾶτοογ, ὉΥ δρορδίδευ. Τμ. νὴ]. 
18. Απᾶ θὸ 2 Ροῖ. 1). 17, ἐκπ. τοῦ ἰδίον 
στηριγμοῦ. ον. ἰϊ. δ, πόθεν ἐκπέπτω- 
κας--"Π, ΜΈΤΑΡΗ. ο ὕαϊ ἰο ἐδ στοωπά, 

ἕη ΒΕο. ἰχ. 6, ὁ 
λόγος τοῦ Θεοῦ. Απὰ εο Ρἱηὰ. Ῥγίὶ. νἱ. 
δ᾽, χαμαιπετὲς ἔπος, δπὰ Ρ]αΐ. νἱ. 140, 

γος ὑπηνέμιος ἐκπίπτων. ῬΙδίο Ρ. 18, 
ἢ, ὁ λόγος ἡμῖν ἐκπεσὼν οἰχήσεται. 

Ἐκπλέω, ἔ. εύσομαι, ο 93αἱΐ γγοπι οΥ 
οκέ ΟἹ ἃ γοτί, [0]]. ὉγῪ ̓ εἰς ψιμ΄ δοο. οὗ 
Ῥίδος, Αεἰβ χυ. 39. χυἹῇἕ. 18: ὉΥ ἀπὸ πὶ} 
ἔτι, οὗ ρἷδος, χχ. 6. Ο]688. 

Ἐκπληρόω, ἴ. ὦσω, Ῥτορ. ἐο Μὲ οι 
αΣ τῷ, ἷ. 6. [1] σοταρ]οῖθ ΔΩΥ πυπ Ὁ. ΟΥ 
ποϑασο. [ἢ Ν. Τι πιοίδρῃ. ἐς Πμὶ, 88 ἃ 
Ῥιοιηΐδο, Αςοἰδ χῆϊ. 82. Ῥο]γῦ. ἱ. 67. 1. 

Ἐκπλήρωσις, εως, ἡ , 88 ἴη 
(ἶμο. α γ ἐπ οΥ ὐκρλόεσ οἱ ΔΗΥ͂ 
ἀρ, 1η Ν, Τ᾿ βαϊὰ οἵ πιο, Κρ ἐνιδηΐ, 
Λε χχὶ, 26, διαγγέλλων τὴν ἐκπ. τῶν 
ῬΝ τ. ἁ. “δοπουπείηα ἴδ ἔμ] Β] τηθηὶ, 
ΟΓ Ὁ] οὐδεγνδῆςο, οὗ (80 ἀδγβ οὗ ρυτιῆ- 
αὔσι," ἱ, 6. {πὶ ἢθ πῶ δὐουὶ τὸ ζ0]}γ : 
ἢ μων 830 ἐκπληρόω ἴῃ Ὠ)͵οά, δίς. 
ἃ, Φ 

, Ἐκπλήσσω, ἴ, ἕξω, Ῥκορ. ἐο εἰγίζο οΥ 
'. 6. ἴ0 δι Ὑἶκο ΟΠ ΔΥ οπθ ὈΥ ἃ Ὀΐονν, 88 ἴῃ 
Ἰηκορτ, ἀρ. Βέορι. ΤῊοβ. ; θὰὲ Θἰβθυνθτθ 
δὰ 8 ἤρ. Θ6ῃ86, ἐο δέγίλδ ΔΌΥ ὁη6 οἱ 
σ δ 6 ροβϑϑβδδβίοῃ, ΟΥ̓ ὀχ {ἰπρ ἸΘΙΤΟΣ, 
ἘΜ Οῃτηοης, φἀηχίταιΐοη. 8530 ἔμυο, ἷϊ. 
δ φόβος γὰρ μνήμην ἐκπλήσσει. ΤῊΘ 
μας παρ πακατς τ λον ἷὰ [Π6 δεῖ, Ὀαὰϊ 

ν᾿ ἴῃ Ῥ658. ἐὸ ὅδ, Δἃ8 ἯΘ ΒΔῪ δίγωοῖ 
οί, δοϊουετηθης δοὰ οὐπιϊγαίοη. Απὰ 
Ὁ αὔδα ἰῃ Ν, Τ΄ οἰ. δῦβο]. οἵ ἡμο δὲ 
ἀξ τς ἀκ: Μαῖι, χίχ. 2ὅ6. ΜΙ, χ. 26, 

Ἐκπνέω, ἴ, εὐσω, Ρτορ. ἐυ δγοαίδα οι 
εὐ ὁππὲξ ἐδό Ψυχὴν δὈεΐπς 

ΒΊΟΝ 15 ααργϑϑοα ἴῃ Ετὶρ. Οτθϑὶ. 
165. νὰ τε θῃογ. βίη ῆθθ τὸ Ὀγθαίῃθ 
δαὶ ἴδ6 Ἰδεί Ὀγεαιδ, ἐο διρίγο, ΜΙ. χν. 87, 
ὅ3. ἴῃ, χχι, 46, ἀπὰ οἴϊοῃ ἴῃ ΟἸδ88. 
Ἐκπορεύομαι, ἴ. εύσομαι, ἰο 90 οἱ 
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» ἔο 90 οἵ οοπιὲ ζογίἑ, ἀπὰ υδοὰ ἴῃ Ν, Τ' 
. Οὗ ΡΕΒΒΟΝΒ, [0]]1. ὃν ἐκ οὐ ἀπὸ υἱτἢ 

ἄξῃ. οἵὨ »ίαοσε τὐῆεποο, Μὶκ. χ. 46. χἧϊ. 1, 
ΟΥ παρὰ νὴ} κεῖ. οὗ ΕΒ 7 οπι τὐΐοπι, 
Φοδη χν. 26: δ]8ο [01]. ὈῪ εἰς, ἐπὶ, ΟΣ 
πρὸς ΜᾺ δοο. οὗὨ ρίαοε ιοὐέίλεν, ΜΚ. χ. 
17. Φόδη ν. 29, οἱ 4]. δπὰ Ο]α88. 80 ἴῃ 

ἔγαβθ εἰσπορεύομαι καὶ ἐκπορ. 
“0 ῬΕΓογπΣ ομδΒ ἀ4}}γ ἀυϊν."--- 

΄]. οὗ ΤΗΙΝΟ5, ἐο φὸ )ογίλ, ργοοοδά οἱέ οἵ 
[01]. Ὁ ἐκ οὐ ἀπὸ ν} ροπ. οἵ ῥῬδσβ. Οὗ 
τηΐηρ, 88 Μαῖίί. χν. 1], 18, ΜΚ. νυἱΐ. 20, βᾳ. 
οἴ αἱ. ; ΌΥ εἰς ψἱΓἢ δος. οὗὨ ρ»έαοο τολέξλον, 
1μ. ἵν. 84. ΜΚ. νἱ!. 19, 

᾿Εκπορν εὐ ω, ἴ. εύσω, ἰο ργαοσίϊϑ6 γῦτ- 
δσίνε; βάθη ἰο ἴδ πό88,  ἀθ 7. 

Ρΐ. 
Ἔκιπτνω, ἴ. ὕσω, γτορ. ἐο 8ρίξ ομί οὗ 

ἐδ πιοιξἧ, 88 Ἦσαι. Οἀ. ν. θα, στόματος 
δ᾽ ἐξέπτυσεν ἁλμὴν Πικρήν : Ὀυϊίη Ν. Τ.. 
Ἰηθίρἢ. το γαλεοὶ ιυἱὖ αἰϑσωιδέ ΟΥ βοότῃ, 

6, 64]. ἰν. 14, τὸν πειρασμόν μον 
τὸν ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξεπτύσατε. 

᾿Εκριζόω, ἴ. ὦώσω, ἰο μρτοοΐ, ἃ8 ἸΤΕ68 
1μα. χνῇ.. ὃ. 3υάο 12, οἵ μὶὰπιΒ, Μαίι. χἰ 
29. χνυ. 18, δπὰ ϑερί. 
Ἔκσπτασις, εως, ἡ, (ἐξίστημι,} Ρτορ. 

α γοηιουαῖ ο αἣν ἰλίησ σὲ 97 αν ἤονηιον 
ΟΥ̓ 8ἱἐμαξίοη ἐο αποίλον, (8ο Ῥ]αϊ. ἰχ. 
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27. 128,} Ὁ ἴῃ Ν. Τ', (πὰ δἸπιοβί αἰνγαυϑ 
ἴῃ Ο]4588.) 1 ἰβ υϑοὰ [4 πῃοίδριι. οὗ 
ϑέαίο, γοηχουαῖ ἴο 8 » ἷ. 6. ἔτοτα δῇ μέσα 
ΘΧΙΓΔΟΓΔΙΠΔΙῪ ΟἿ, Ἐν. ἐλ δοδίαϑγ οἴταθη αὶ 
ΔΙ Ἰδηδίίοη, 88 'ῃ Ηΐρροον., Ρ]αΐῖ, νἱ. 186, 
δηὰ Αὐίιϑηὰ, ἰϊ. 87, Ὀυυ σθηογ. ἴῃ 8 τα] λον 
5086 ΟὗὨ {πε οχοϊϊοα βίαϊο οὗ τηϊηὰ αὐβίπρ 
το ΔῺΥ 8 γῸΠΩ σηιοίίοη, ΜΠ ΘΙΠΟΓ τυομάθν, 
Μῖ. ν. 42. 1.υ. ν. 26. Αςἰ8 11}. 10, οὐ ἑόγγον, 
ΜΚ. χνὶ. 8. ϑερί. ἃ Ο]λ88.---11. ἃ ΤΆΑΝΟΕ, 
ΟΥ̓ ἃ δβίβίβ ἴῃ μὲ [86 800] ἰβ ὑποοηβοίουδ 
οὗ ᾿Ρὰναδεὸ ΟὈ]θοῖβ, Ὀοΐηρ οαιτίοὰ ουὐἱϊ οὗ 
ἸΒ61 ἢ, δηὰ σαρὶ ἰηΐο υἱδίοπβ οὐ ἀϊβίδπί οὐ 
ἔαϊαγο ἘΠΐηρδ; ἃ βίαϊο Ὑδογεΐη ἷβ τουθα] δὰ 
Βοτωθί ἰηρ 1ῃ ἃ Ῥθου ἶΥ Ταδηηοσ, 88 ἴο [86 
ΡΓΟΡὨΘΙ8 ΟΥ δροβίϊεβ, Αοίβ χ, 10. χί, ὅ. 
ΧΧΊΙ. 17. Οοπιρ. 2 Οον. χὶϊ. 2, βᾳ. ΕΖ. ἰ. }. 

Ἔκστρέφω, ἴ. ψω, Ῥτορ. ἐο ἐμγη ἀἢ: 
ἑἐλέπσ ὀμοὴρ Πὰν ἀπ ᾿ δηΐς ὅν 
Απβίορῃ. Ρ]υῖ. 721. ΑἾδο τηθίδρἧ. ἐὸ 
ἐοέαϊΐῳ ολαπρα αην ἐδέηρ, 88. ουμθ᾿β οοπάχιοϊ, 
δά βϑῆθσ. ὈῪ ᾿τρ)]. ἴοσ ἴπ0 δοίίεγ ; (80 
Αὐβίορῇ. Νυῦὺ. 88, ἔκστρεψον τοὺς σαυ- 
τοῦ τρόπους.) Ὀυϊ δΒοιηρίΐτηθθ ἴον ἴῃ6 
ΜΟΙΒ6, Ηθηοο ἴο εὐὐξετίν ρεγυογί, ἀπ ἴῃ 
Ρ888. ΤΊ, 11}. 1], εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται, 
ἕο δὰ εἰξογῖν ΟΥ̓ ἐμγηθα ομξ οὗ ἐλδ 

ἰσὴξ οοιγϑο, Ὠοαΐ. χχχὶὶ. 20. 80 βάν, 
ἠπιααβ τόνε δαθα “ἸΏΟΓΘ ΘΟΓΩΙ αἴ ἐξέ- 
στραπται, ἴῃνογβα βυηϊ,᾽ Η. ϑιίερῃ. δπὰ 
ἐκστροφὴ τοῦ λόγου, "ἢ ἀοβιζυςίιίοη οὗὅὨ 
τϑϑβοῃ, Ρ]υῖ. χ. 4“, Η 

Ἐκταράσσω, ἴ. ἕω, 1) ῬτῸΡ. ἐο 5(ἐν 
ὩΡ απ ἡ νοῦ ἰᾳ ὕγοπι ἰλδ δοίίοπι, ἃ5 ταῖοσ ἴῃ 
ἂ ἐπι, 66 ἴα γ. 4,7. 2) ἔς. ἰο ρεν- 
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ἐωγδ, σγεοαϊ ασίδαίξ, 85 καϊὰ οἵὁὨ ΡΘΥΙΒΟΙΒ, 
Αεῖδ χυΐ. 2ῦὺ, ἐ. τὴν πόλιν. 8ο Απάοο. 
ἂο Νγει. τὴν πόλιν ὅλην ἐκταράξας. 
Ῥίυι. Οοὔοὶ. τὸν δῆμον ἐκταράσσειν 
σοῖς δημαγωγοῖο. 

᾿Εκτείνω, ἴ. ενῶ, ἰο εἰγοίοἢ, ομέ, 88. ΔῸΥ 
ταδί ῦεῦ οὗ [η6 Ὀοάγ, οδρος. [86 βαπά. ὅ0 
οἴϊδη ἰῃ Ν, Τ΄ ΟῚ σοῦογ, δὰ ραγις. [Ὁ 
ΠΑ] οὐ δἰάϊηρ, δῃά βοιηθίλμιθβ β ΠΙΡῚΥ 
ἴῃ [6 ψᾺΥ οὗὨ οπιχοδίυ, Φοΐη χχὶ. 18; οὕ 
ἴο Ροϊπί ουὔξ ΔηΥ οὐ͵θοῖ, Νίαιι. χὶ!, 498. [Ιη 
μι. χχὶ. ὅ8, οὐκ ἐδιτ  μάτε τὰς χεῖρας 
ἐπ᾽ ἐμὲ, ἰΐ εἰρηϊξ, ἐο ἰαν λαπάβ ὠροη, ἴον 
ΔρΡΡΥΘθηβίοῃ, δ8 βουιδίϊπηθδ ἰπ ϑ'ορῖ.., δά 
80 ἰὴ 1 Μδεοε. χὶϊ. 389, 42. [τ ἴδ δαυΐν. ἴο 
ἐπιβάλλειν τὰς χεῖρας αἱ Αοἰϑ χίϊ. 1. 
ΑἾδβο οὗἨ δῃ δῃοδοσ, ἐο ἐσέ φο, ἐο δἰγοίοδ οἱ, 
Δοῖβ χχνυὶὶ. 80. 
Ἐκτελέω, ἔ. ἐσω, ἰο βηίλ ΟἹ, οοηι- 

. κι. χῖν. 29, βεᾳ. μὴ ἰσχύοντος ἐκτε- 
ἐσαι, 5εἰ1]. τὸν πύργον. 
Ἐκτένεια, ας, διε εκτανθ 1) ῥτορ. 

ὀχέοηδίοη, Ἡάϊδη. υἱὶ. 2, 8. 2) ρ. ἐπίοηβο- 
π88, αεϑιἀμέΐψ, Αοἰβ χχγυὶ. 7, ἐν ἐκτ. σι 0 ἢ 
ἷβ δὰν. Ῥῆγαβο [Ὁ δὲν. ἐκτενῶς, ἔξω 
αϑεϊα ποιεῖν, 2 Μος. χὶν. 88. ῬΠιαὶ. ἘΡ. 6 

᾿Ἐκτενὴς, ἔος, ὁ, ἡ, 84). (ἐκτείνω, 
1) ῥγορ. οἵ τῃΐπρβ δίγείολοά ομέ, αἀλέκίκὴ 
88 ἃ ΤῸΡ6 δἱ [111 ἰοπείοη ἢ οὗ βεποτ. ἰδησίδ- 
εμθά. 2) ἢρ. οἵ ρογβοῃβ, ἱπίοκέ μροη, αὖ- 
ἰοηϊδνθ ἴο, αἰ χοπς ἰπ. 80 Αμποιη. 8. 
διά, συναγωνιστὴς ἐ. δηὰ ]αἴογ ΟΤ. 
Ὑτίίοτε, 88 Ῥοϊγῦ. δηὰ Ηάδίαη. ἴα Ν. Τ. 
88 καϊὰ οὗ ἐῤλέπφθ, δοίζοπβ δῃὰ ἀϊβροβι [ἰ 018, 
»εγϑουογίπο, Θαγηεβέ, ἰοτνθηῖ, Αοίδ χίὶϊ. ὅ, 
προσευχὴ ἐκτ. 1 Ῥοῖ. ἰν. ὃ, ἀγ. ἐ. 1. 
ΧΧ. 44, ἐκτενέστερον, βαϊὰ οὗ ρΓΔΥΘΡ. 

Ἔκτενῶς, «ἂν. (ἐκτενὴς,) αξϑιἀμὰ, 
ῬΟΤΟΌΟΓΘΗΝ, ΓἋ δεν 1] Ῥοῖ. ἱ. 22, ἀγα- 
πήσατε ἐ. ϑερῖ,. δὴ δῖον αν. ττϊίοτε. 

᾿Εκτίθημι, ἴ. ἐκθήσω, 1. δεῖ. ἐπροπέτοα, 
έο οἱ, οΥὐ ρμξ γονίδ, 1) 88 βεϊ]ὰ οὗ δὴ 
ἱπίδηϊ, ἐο ὁχΡοβε, ἰδ δι ᾿ξ τλὺ ροσίϑῃ, Αοἰβ 
υἱ!. 21, ἐκτεθέντα δὲ αὐτὸν, δῃὰ 580 ἰδίοτ 
ΟἸ6β4.--- 11. στοὰ. ἐκτίθεμαι, ἐο 8Ὅ6ὲ γογίδ, 
ἀροίατε, Αςὶβ χὶ. 4, ὁχροιπά, ἐπείγεοί ἵπ, 
Αοἰθ χυὶϊ!. 26, ἐς. τὴν τοῦ Θεοῦ ὁδόν. 
ἥορί. 208. ΑΔ. ἰΐ, 18, 2. ἱ, 12, 7, πάντα 
τὸν λόγον ἐκθήσομαι, διὰ Ἰαΐεν ΟἾ]68ε. 

᾿Βκτινάσσω, ἴ. ἕω, ἴο δλαΐζδ ομΐξ οΥ 
ψ οὗ δὴν (Ὠΐηρ, 85 ἀυδῖὶ ἔγοτῃ Ομ ϑΒ 5Π068, 

αἰΐ, χ, 14, Αοἰδ χὶϊ!. δὶ. ΟΣ ΟὨΘ᾽8 ὁ] οί 68, 
ΜΕ. νἱ. 11. Δοῖβ χυἱ. 6, 
Ἕκτος, ἡ, ον, οτάΐῃ. πατοον. (ξξ.} [16 

δέχίλ, )5 βαϊὰ οἵ {Π6 δἰχίῃ ἢουν οὗ (ἢ6 ἀΔΥ, 
ἱ, 6. δοεου ϊηρ ἴο [0:6 Φονίδη τεσ κοηΐῃᾷ, 
ποῦν, Μαῖὶ. Χχ. δ, ἀπά οἵἶϊ. 410 βορῖ. δπὰ 

᾿Εκτὸς, δὰν. (ἐκ,) ομέ οὗ, ιυϊϑλοιιξ, ᾽5 
νης ἴο τοὐδδλιπ, ομι. Οἀ. χν. 1]. 

υαὐἦρ. [ῥρ. Αὐ]. 1117, χώρει ἐ. Τη Ν. Τ΄. 
ἀξ ἰς υϑϑὰ, 1. ΡΒΟΡ, οὗ , ΠῚ 186 ἀτί. 
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τὸ ἐκτὸς, ἰδὲ ομξείαδ οἵ κα. ὕΐης, Με. 
ΧΧΙΪ. 26, τὸ ἐ. αὐτῶν. τὰ ἐκτὸς 
οοουτβ ἴῃ {80 ΟἾ684.: δὰΐ οὶ τὸ ἐκτός. 
Α5 ἃ ρτθρ. τ ρ6π. ομέ οὐ, 2 Οον. χίΐ, 2, 
8, ἐ. τοῦ σώματονρ, δηὰ τηοίϊδρδ. 1 ΟΟΣ. Υἱ, 
18, πᾶν ἁμάρτημα ἐκτὸς τοῦ σώματόε 
ἐστιν, ἷ. 6." ἀο068 88 ᾽ξ ἜΓΘ ποῖ ρμοτίδϑὶ [0 
189 ὑά τ: δ, ΒΓ ΟΙΪΥ δροδικίησ, ποῦ ΡῈ" 
εἰς8}.᾿---ἰ1. ΕἸα. τοὐδοιέ, 1. 6. δχοσρί, Ὀ6- 
δἰάδθβ, 88 ὑγὸρ. υἱτ ρεπ. Αοἰδ Χχυὶ. 
τ ἐξ ᾿κτότ λε ων εἰς ὅτε. Ἔ Οον. χυ.Ὶ 

. ϑερῖ. δηὰ ΟἾωι86. ΒΥ ὨΔΔΙῚ 
Εχεὰ ἴο εἰ μὴ. 85 ἐκτὸς ᾿Ὶ μὴ, εραλονς, 
τιΐοθϑ, δαοορέ, ἰ Οον. χὶν. ὅ, εἰ μὴ 
διερμηνεύῃ. χν. 2. 1 Τίμα. γ. 19, ωνὶ 
βοτηθίἰπι65 ἰὴ [ψυοΐίδη δηὰ Ρ] υἰασοὶ.. 
Ἐκτρέπω, ἢ. Ψψω, ἰο ἐμ ΔῈ {πὶπῷ 

ΟΓ Ροβοη οἱέ λριαβα ἄς. 8,0 ΤΏ θα, 
γ. 65, τὸ ὕδωρ ἐξέτρεπε : αἶδο ἰπ τον, 
ἐκτρέπομαι, ἰο ἕωγῃ ατῦαν ἴτοῖὰ 
ΔΩΥ͂ ΜΕΥ ΟΥ ΟΟΌΤΒΘ, ἕο ἔκγ αδί(6 730» ἰδ, 

Ὧ6Γ. ἴ0}}. Ὁ. τῆς ὁδοῦ, οΥ ἔξω τῆν ὁδοῦ, 
υἱ βοπχοίτηεϑ 8080Ἐ., 88 ἴῃ Χοη. Απδὺ, ἵν, 

ὅ, 15. Ηρποο ἴῃ Ν. Τ.΄ τιϊά. ταοίδρν. ὦ 
ἔωγη αἰοαν ἴγοης, 1. ἴτοτα ἴδ6 στ ψεΐ σοῦγθο, 
88 βαϊὰ οὐ ἴβοβο σῃὸ αδαπάοπ {ππ|ὰ πὰ 
νἰγίυθ, δη ἃ δ ΌΧΔΟΘ ΟΥΤῸΣ δηά νἱοο, 1 ΤΊ. 
ἱ. 6, ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν. 80 
Ῥο]γΌ. νἱ. 4, 3, ἐκτρέπεσθαι εἰς ὀλιγαρ- 
χίαν. ἘῸ]]. Ὁγ ἐπὶ, 2 Τίμα. ἦν. 4, ἐ. ἐπὶ 
τοὺς μύθους : ὍΥ ὀπίσω, 1 Τίμ, ν. 16. 
ΑΒ60]. ἰῃ Ηοῦ. χί!. 18, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν, 
ἐκτραπῇ, ΜΏΘΙΘ 866 ΤῊΥ̓ ποῖο.---ἸΣ. 1}. 
Ὀ πὶ πο δ εν, ΟΓΥ Τηΐηρ, ἕο ἐμπ 
ὑόν; ὦ ἰά, 1 Τίμα. νἱ. 20, ἐ. τὰς β 
λους κενοφωνίας, δῃηὰ ΟἸα88. 
Ἐκτρέφω, ἴ. ἐκθρέψω, ἐο «ποινὶιὰ 

ἤτοϊῃ ἰῃίδημου ἴὸ τοδί! γ, γί ῷ Ὁ 
ταδιυ τὶ ; Ῥγορ. βαϊὰ οἵ ἰθο πυτίατο οἷ 
ΟἸ] ἀγθῆ, 85 ἱπ ΟἾδεβ. δῃὰ ϑερί. ; ὕαὲ εἷρὸ 
Ἰποϊυάϊΐηρ [6 οἀμοαέέπο οὗ ἴθθαι, ἀργόν! 
ἱποισποϊίοι ἴῃ ]Ἰοιΐοτα, ΕΡΆ. νἱ. 4, ἐκτρόγ. 
{πε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ, δια. ῬοΪ. ἱ. 6,7, 

. ἐν παιδείαις καὶ νόμοις. ἴὰ Ἐρὶ.τ.. 
29, ἐκτ. καὶ ϑάλπει τὴν ἑαντοῦν σάρκα, 
ἰξ ἀοποῖθθ ζϑῆθν. ποιγίδἠέπ απὰθ εἰοτγίε- 
. Οομῃρ. 0.4. 11. 16. β.ο αἷϑο, ὑπ! ἅξ 
ΡΊαί. νἱ. 116, 12, ἐκτρέφειν καὶ αὔξειν. 
Ἔκτρωμα, ατοε, τὸ, (ἐκτιτρώσκω, 

ἕο οδαξιϑὲ ΟΥ̓ ΐΟ εὲν δυοτίοη ; [ἰξ Ὁ ὧὦ" 
οϑϑα ρον ΟΥ τοοωκα ; σἰιὰ Δ|1υδα 
ἴο [86 Ρμγεῖοδὶ θεοὶ οἵ δϑοσγίίου,) μι 
απ αδονίδοη, α οὨ]ὰ θοστι ρνοπιβίο ΓΕ. 
Οδο. ΟὨΪΥ ἰῃ [80 Ἰαΐοες πυτίίουθ δβὰ (δὺ 
Βερί. Τῇο Δειίς υτίϊοτβ υν0 ἄμβλωμε, 
Οὐοο. ἱπ Ν, Ὑ, 8. 1 ον. χυ. 8. πὰ " 
ἰπ ἱχπδῖ. Ερίδι. δὰ Εοῃι. δηὰ βιηθο 
8:}}]. ΕΡ. δὰ Βαεὶ). 

᾿Εκ φέρω, ἴ. ἐξοίσω, Ὄδοῦ. 1. ἐ 
ἰο ὅθαν οὐ δανΎῳ ομΐ, (0 ὑγίηρ “πὶ. 1 
ΡΙῸΡ. ἐο ὄγίηυ οι οὗ α ρζαοο, ἵκι. ΧΥ. 
ἡ, τὴν στολήν. Αοἱδ ν. 18, ἐ. τοὺβ 
ἀσθενεῖς, "(9 οἱεἰς οὐ οὗἁὨ {πεῖν ᾿ιουϑθδ, 
1 Τίπι. νἱ. 7, οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνά" 
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Κὸ ΔΎΔΥ οὐἱ οὔ ἰϊ.᾽ ϑορῖ. δπὰ 
μ,.; ο οαττῃ γοτίδ, 8ἃθ. ἃ ἀοδὰ Ὀοὰγ ἴον 

Αεοἰβ Υ 
ι ἢ, ἔο ἡ οί, 

Ποὺ. τὶ, Ἢ ΤΣ ἀπ μα Τὰ 1488.. 

ουέ οὗ α 
ἘΠ Υπερ ζν 

ω, ἴ. ξομαι, ἰο 
ἢ ἐπίπεδα. ἄξω χἰὶχ. 16, ἐ. ἐκ τοῦ 

ὡσὶν. ἮΝ ἣ, 8, πῶς ἡμεῖς 
α: ϑερῖ. δηὰ ΟἾδδθ. [ἢ 2 Οον. 

εἰράς τινον, [{|6 861:86 ἷ8, 
ἘΠῚ 0568 ῬΟΊΟΘΥ, 88 δΌΒΔΠη. 

[τ 16, ποτόν, πού 
Κ᾿ δλμς πὰ ἐξ οοσυχβ ἱπ Ηου. ἴ]. νἱ. 
δῖ, μήτις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον, 
χεῖράς 9’ ἡμετέρας. 

Ἐξ βέν, ἔ, ἡσω, ἰο γγιρλίοπ α 
ΟΝ αἰ ΟΥ̓ δὲδ δόηϑεδ, ἷ. 6. ἴο ὀχοοοαἐνοὶν 
εγτύ, 2 Οοτ. χ. 3, ϑορί. δηὰ ΟἿ] δβδ. 

Ἔ , οὐ, ὁ, ἡ, δὰ]. 
με κημα ἀφ ϑοὴν τὰ τρὶς ὶχ. 

ο, χῇ, 2]. ὕοιι ἢ Ἶἶχ. 

αν Ρταδ. οἴ  τοδὰ ἐκφυῇ, Βυ})]. 
αἴ ἰξεφύην, ἃ Ἰαίοῦ ἕοστα οἵ δοῖ. 2. ζῸΣ 
ἐξέφυν. ὅοι. Αηι, ἱϊ. 8, ὅ, στάχνας 
ἐκφυίντας, 

Ἐκχέω ἐπὰ 'Εκχύνω, ἢ. ἐ εύσω, ἰο 
ὙΔαΣΣ ΡΒΟΡ. Μεῖι. ΜΕ μῶν ἷϊ. ΡΣ 

κχεῖται, " ὧδ . τ. 
δόλο ἡ, 16, ἐξέχεε δα να άνθ ας “ βοδί(εγοὰ 
ὕῆοη ἴῃς ρτουῃὰ.ἢ 830 οὗὨ 88}65 δπὰ ἀυβί, 
ἰατ ν, 15. χίν. 41. Αοἰδὶ, 18, ἐξεχύθη τὰ 

αὐτοῦ. ΟοτΡ. 2 ἔδπη. ΧΧ. 10, 
ἡ κοιλία αὐτοῦ. Νοῖο τμ6 Ρἢ Γαδ 

μι μὲ ἐκχίωι ἕο «εδοά δίοοά, ἰο ΚΙ], Αοἰϑ 
χχῇ, 29, Βοτα, ἐϊ]. 16, ΒΟΥ. χνὶ. θ, ̓δἱ αἱ. 
διὰ οἴδῃ ἑῃ ϑορί. ΒΥ τηθίοῃ, οὗ [86 δοῃ. 
ἰαΐρος ὅος [Ν0 οὐπίδηίθ, ἐκχ. τὰς φιάλας, 
πη 1, γθη4.--11. ΜΕΤΑΡΗ. ἕο ἈΟιΣ' 
καῇ, ρίοο ἰαγρεῖν, [ο]}. μὴ ἐν, Ηοαι. ν. ὃ, ἡ 
ἴλας θῳ τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς ἐὰν 5 

Ὀγ ἐπὶ νὴ δοῦ. οὗ γ 
ἐπι ̓), 17, 18. χ. 48. τ Νἱ, 6, 

δὲ . ΕἸ. ἴῃ Ῥα688. οὐ ανι ἰο δὲ 
ΓΕΤΣΣ ἜΡΟΝ γί, 1. 6. 

ὡ γὼ οι. Οἀ, νἱϊ. δ] δ. 
Ἥω, δι, 76], ἐν εἰδὴ τὴν ὁδόν. 1ῃ Ν. Τ. 
μι ἴῖοῦ γπίοτα, ἰ " υδοὰ τὐρν τα οὗ ὅἢ 

ΟΥ Ραβδίοη ΔΏΥ [10 
ὅδ, ρίρο Τπεροῦῇ α ἴο, διυὰο ἤα 

τοῦ Β, 80 ἑν χἥ. Ῥαΐγ, Ῥ- δ, μα 
τοργεία, ἐν ἡ ἐξεχύθην ἐγὼ, ψῇοτο ἴμ6 
ἀποὺ ὧν δοῦυδ. δηὰ εἰς, Ρ]υξ, Απίοῃ. 2], 
εἰ ἀκόλαστον βίον ἐκκεχυμένος. 

117 ΒΛΑᾺΑ 

᾿Εκχωρέω, ἴ. ήσω, ἐο ΤῸΝ Ὁ ἃ 
»ίαρο, 66 αἰυαψ, 1,ὰ. χχὶ. 1, βορί. διὰ 

. θ, 9. 10, δηά ΟἸδθον 2) | ΟἸ δ. 
᾿ἘκψνυἊζχαω, ἔ. ἕξω, ἐο ὄγραΐδε ομέ 

δηἀ φΘΠΕΓ, ἴλο ὑγαϊᾳ “αὰοΡινΝ ἔν, ἴο διρότγο, Αοῖς 
ν. ὃ, 10. χὶὶ. 28, ον ΟἸδδεὶς. ἀποψύχω. 

Ἑκὼν, οὖσα, ὃν, αἂ). ῥΥἱΣΔΑΙΙΪΥ ἃ 
ο. οἵ [86 ο]ὰ νετὺ ἕκω, πμταο 1ἢ6 Ἰᾶῦατ 
ὁπ6 ἥκω, ἐο οοπιδ.) ἃ8 ΟἿΤ ΠΟῪ ΟὈΒΟ]Θῖ6 

Βαϊ ἐΟΥΤΩΘΕΙΥ 8 ραγιϊοῖρ. οοπιέηρ, ἷ. 6. 
απ τανάι τοὰ Ἡ Ατ μονν ἣν , τοίμπίανν, 

. 1 Ὅον. ἰχ. ϑορῖ. εὐάὰ Βοι. γνἱ}]. 
ΟἸ6β8. 

᾿Ελαία, ας, ἡ, απ οἰξοο-ἐγϑε, 85 οἴϊοιι ἱπ 
Ν. ΤῸ ἴῃ [80 οχργοβδίοη τὸ ὄρος τῶν 
ἘΛΟΙΝΟΣ Μεῖι. χχὶ. 1, δπὰ οἵϊ, ῃ ἔομ,. 
χὶ. 17, 24. Βον. χὶ. 4 ἐξ 18. υδοὰ ἐγ Ροῖ. 
ἀηὰ ἴῃ 78. " 12, ἱς δίδπιὰβ ἴον ἴδ ,ημΐ, 
αἩ οἶΐοο, διὰ 50 οσουγβ ἰὼ Ο 

Ἔλαιον, ον, τὸ, (ἐλαία,) οἰξυ6-οἱϊ, Ἰῃ 
Φυάεα ἐλ νὰ οὗ ναγίοιιϑ αυδὶἰςδ, δὰ ρὰϊ 
[0 ΨΆΤΙΟἿΒ 1568, 88 [0 ἰδηηρϑθ, Μαϊί. χχυ. 
8, 4, ὃ; ἴογ οι δγοοδίίηρ σουηάβ, οΣ 
διοϊπ ες [86 εἰεἰς, ΜΚ. νἱ. 18, [χ. χ. 84. 
924. ν. 14; αἷδο τηϊχοὰ ψ βρίοθβ, ἴὺ γ᾽ 
ΔΕΟΪ ΠΩ ἴμο Ἠοαὰ οὐ δοάγ, [μι. νἱ!. 46. 
Ιὴ Ηδοῦ. ἱ, 9, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως ἀε- 
Ὠοῖ68 [6 ᾿νοξίοη 9 6 ϑρίνίξ, δισιγ 
τρί δοὰ Ὁγ οἱ]; ὉῚ σι ΐο υποΐοι 9688 

. 7 γγὰδ δρροϊπίοὰ ᾿ἴο 30 οϑῖοεβ οἵ τΟρἢϑῖ, 
πε: δηὰ Ἰεϊην, 2 ΤᾺ νὰ ἷχ. 6, ] ἀὐκηρρα 
ἸἸο βδεθ Ο]κε6, ῬὨ))]. Ὁ Ρ. 416 οὶ 

᾿Ελαιὼν,͵ ὥνος, ὃ, Ῥτορ. απ οἶνυο- γαγά, 
υϊ ἰῃ Αεἰδὶ, 12. 106 πδιὴο οὗ [π0 Μουπὶ 
οὗ ΟἸ νεβ, 
᾿Ἐλάσσων, ονος, ὃ, ἡ, 8). ῥτῸρ. ἃ 

σΟΣΏΡαΓ. οὗ ἐλαχὺς, ἐμεῆον υΐ Ε ἴῃ 86, 8 
ΟΟΙΏΡΑΓ. οὗ μικρὸς, ἴῃ {π᾿ ΒΘ86 688, ὈΟΙῊ 
ΤΡ. δηιαίδον, δηὰ ἢ. ἷ. 6. Ἰοογϑὸ 'π 4υ8- 
ἱιγ, 85 θείων ἐάλον Ὦ. 10, ογ ἐπ ἴῃ 
δὴ ϑαυθον , Βοτα, ἰχ. 12, (45 ὅδῃ. χχν. 
γὴν ἀη ἐλοτέν γα! νἱ!. 7. Ἠάϊαη. ν. 1, 4. 

Νουΐ. δάν } Τπα. υ. 9. Πϊοά. 
δίς. ἱ, 82. 
Ἐλαττονέω, ἔ. ἦσω, (ἐλάττων, 

ἕο τιαζὸ ἴρε8, ἃ ἐπιξηϊοὶ, ΤΓΔΏΒ. ἃ8 τ Ρ. 
βορὶ, δηὰ Ἰαΐος αν. τυτίϊοτθ, [ἢ Ν. Τὶ ἷα- 
ἴΓΒΠ8. ἐ0 δ 688, ἰπι τεσρθεῖ οἵ ααδη ιν, ἱ. 6. 
ίο γαϊ ελοτί, 2 ὑφαιλα ἢ νὴ. 1δ, ὁ τὸ ὀλίγον, 
οὐκ ἠλαττόνησε. 
Ἐλαττόω, ἴ. ὦσω, ἀἰλάτέννην ἐὸ 

ἰδββθη, ἐβαρανν ΤΌΡ. τ ον τὸ 
ἴῃ ἀϊρη!γ : ἐο : οὗ. ἰδ, τ 
9. ϑερῖ, δηὰ Ἰαῖοσ ΟΥ. φρο ἐὺς οἵ 
τηϊὰ. ἐοὸ ὅϑοομιθ ἴδ88, δ γε ἴῃ ἀϊστίέγ, 
όδη ἐϊ, 80. ϑερί. ἀπὰ Ο]656. 

Ἔκ ρρέ ἔ, ἐλάσω, ἐκρέον ἐλήλακα, 1 
ΘῈ Τ. πιοὰ, 1) 

βτρ. οὗ 5Ὡἱ προ ]ϑὰ ΟδΣὰ, ο τοῖς, 
Υἱ. 48. “οδῃ νἱ. 19. ϑϑρι. αῃὰ ΟἿδθ5, 

οΓ οἷοιμάε ἀχίνϑῃ δδοιιὲ ΌὈγ νϊηάμ, ὅκα. 1", 4. 



ΕΛΑ 
2 Ῥεῖ. ἰϊ. 17. 508. Απηί. ν. ὅ, 8, τὸν ὑετὸν 
ἤλαυνεν ἄνεμος. 2) πιοίαρῆ. οὗ ἃ. ῬΕΙΒΟΗ 
ἀτροά ἔογπαγά οὐ ἱπηρ6 1164 ὉΥ γ6δβἰ811688 
ἔοτοθ, 88 ἀδιποηΐδολὶ ᾿πἤμσσποο, [μὰ. νἹ]]. 
29, ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος. ΤΠΟ 
πθαγοϑὶ Ἀρρτοδοὴ τὸ τ οι 18. {πὶ ΟἾα88. 
ἰάϊοτι Ὀγ ὙΠΟ ἢ ΡΟΥΒΟΠ8 Ὁποῦ ἴῃ6 ἰηῆυ- 
Θ09 οὗὨ τοδηΐδοδὶ [δ] ηρβ, οὐ Ὁῃοτ] ἀ]οὰ 
Ρδδβίοῃβ, ἃτὸ βαϊὰ ἐλαύνεσθαι τὴν Ψυχὴν, 

ρὸς,) ῬΓΟΡ' 

ΟΓ τὴν γνώμην. 
τλς 

πῃ Ν. Τ. τοῖδ 
᾿Ἐλαφρία, ας, ἡ, 

ἰερλέηοθβ δ8 ἴὸ σοϊρὨϊ. 
οὗ τοϊπὰ, ἰουΐῳ, ἱποοπδίαπον, 2 Οον. ἱ. 17, 
δηὰ Ἰδαίου ατ. υυζογβ, 48 ΡΪαϊ. νἱ. 289, 14, 
ΠΟΤ [ῃ0 δαιίογοσ 18 ο8]]6ἀ ἐλαφρὸς, 88 
Ἄοοτωραγοά 1 ἃ ἔσο ἔπ οπά, 

᾿ἘΛλαφροὸς, ἀ, ὁν, δ]. 1) ΡγορΡ. ἐσέ, 
οαϑὼ ἴο "μα Μαῖι. χί. 80, Αγ ἐλα- 
φρὸν, δηὰ ΟἾ888. : τηϑίδρῃ. θαϑὺ ἕο δὲ 
ἐπαωτγεά, 2 Οοτ. ἵν. 17. τὸ ἐλαφρὸν τῆς 
“λίψεως ἡμῶν, “ οὐὖν ᾿ριῦ Αἰ Π]οιοη." 850 
Ρ]αίο, 984, Α. δίκην ἐλαφροτέραν. 

ἘἜλάχιστος, ἡ, ον, δα]. (ῥγορ. βυροι]. 
οὗ τὴ 9 οἰ αν νοτὰ ἐλαχὺς, “ ΤῊΝ δαϊ υϑϑοὰ 88 
ΒΌΡΟΙ]. οὗ μικρὸς), 
τυάο, 74. 11}. 4: ὨΠΟΓ δηά αυδηςιγ, ἴχα. 
χυὶ. 10. χίχ. 17: σδὴῖς οὐ ἀϊηιυ, Μαῖί. 1. 
6. ν. 19. χχν. 40, 4δ. 1 σον. χν. 9: οὗ ἱπι- 
Ροτίδποο, Μαίϊ. νυ. 19, ἐντολαὶ ἐλ. [μι. 
ΧΙ. 26. 1 Οογ. ἱν. 8. νἱ. 2. βορῖ. δηὰ 
ΟἸ 85. 
᾿Ἐλαχιστότερον, ἡ, ον, δὰ]. (οοτρ. 

ἤτοι ἐλάχιστος.) 7» 7) ἂν ὑυϊονίον, 
Ἐρῃ. 11. ὃ. ϑιοῖ ἀοι]θ σομηρδγαιῖνθβ 
ΟΟΟΌΓ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴαι. τ. 
"᾿Ἔλεγξις, εως, ἡ, (ἐλέγχω,) οοπυϊῖο- 

ἑΐοπ, 2 Ῥοῖ. ἢ. 16, ἔλεγξιν ἔχων οαιῖν. 
ἴο ἐλέγχεσθαι. 
Ἔλεγχος, ου, ὃ, (ἐλέγχω.) φῬτορ. 

ἀὐλοίαοισν αγσωπιομέ, γὼ τ ν Τ. 
οοπυϊοίίοπ, τοθϑηϊηρ ἃ σογίδί ἢ ΡΟυβ δ ο 
οὗ ΔηΥ {πΐηρ, ΗΘ. χὶ. 1. Α]βο τοϊιαξίοῃ, 
ΟΥ̓ 00ῆ . 85 οὗ ρα ΒΔΥΘΙΒ, 2 ΤΊπη, 11]. 
16. δορί. Ἰωοηρὶπ. ἔσαν. 11.. 1], δῃηὰ οἔνβθη 
πῃ ῬΙ]δίο. 

᾿ἘἜλέγχω, ἴ. ἕω, οτὶρὶ Π4}}} ἐο »μξ ἰο 
δλαπηια, μ ἼΣ Ὀαϊ αἴτονψαγάβ, πὰ ἴῃ 
Ν, Τ'΄., ἐο οοπυϊοσέ ΔΆΥ͂ ΟὯ6 οὗ ΘΙΤΟΥ, ῬΓΟΥ͂Θ 
Βΐπι ἴο 6 στοηρ, δπά ἰππ8 Ρΐ ἢΐπὶ ἴο 
ΒΏδιηο, ἷ. ΡΗΟΡ. ἰο οοπυῖρί, βἤοισ ἰο ὅδ 
τογοησ, Ζοδη Υἱ}. 9, ὑπὸ τῆς συνειδήσεως 
ἐλεγχόμενοι : 01]. ὈΥ περὶ, Φὁἢη νυἱῖ!. 46. 
αὐ κ σον. χὶν. 24. 54. ἰϊ. 9. ϑορί. δῃὰ 
Ἰαῖοῦ Ο]8585. Ηδηςο, ἐο ουποΐποῦ 7) ΦΥΤΟΥ͂, 
οοη ΐο, Τίς. ἱ, 9, 18, 1. 1δ. βορῖ. ἀπά 
ΟἸ,λ28.---ΠΠ. ΒΥ ΙΜΡΙ,Ο. ἕο γϑρτοῦο, αὐριο- 
πϑῆ, 1.α. 1]. 19, ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ 
περὶ Ἣρ. Μαῖϊ. χνὶϊ!. 16. 1 Τίπι. ν. 20. 
2 111}. ἵν. 2. ϑερῖ. δπὰ Ἰδίοσ 6]85. Ηθησο, 
ἔτοτα ἐμθ Ηδθ., ᾿π 1ἢ.6 Β6η86 ο 
οὐακίϊβοπιθηΐ, ἐοὸ οἰιαβέῖθβα ἴῃ ἃ. ΤΔΟΓΆ] 5Β6ΏΒ6, 
Ἐον. ἢ]. 19, ἐλέγχω καὶ παιδεύω, κηὰ 
ϑορί.---ΠῚ. Ὁγ ἐπιρί., βαϊὰ οἵ τϊηρσϑ ἰἀάθῃ, 
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ἐο ἀοέθοΐ, πιαζδ πιαπῦξο5ί, Τοδη 112. 20. ἘΔΡΗ 
γ. 1], 18, δηὰ Ἰαΐον 6(]488., 88 Ρο]., Ἦ ἀξδη 
δῃὰ ἘΠ] δη, οἰἰοὰ ὈῚ [86 ΟοἸατηθπίβδζογε 
1 εἀά Ατίομϊά. 1. 1δ4, τὰ κρνυπτι 
ἐλέγχει. 

᾿Ελεεινὸς, ἡ, ὁν, τὰς (ἔλεος, 
πιουΐηρ ρίΐν, 8 Ἡοτα., Ῥ]δίο, δὰ 

ῬΓΟΡ 
οἶδα 

ΘΑΓ]ΘΣ ὙΠΟ. Απά βυο ἢ! ἴδ 6 {δι 
86086 ἴη 1] Οον. χνυ. 19, ἐλεεινότεροε πά» 
τῶν ἀνθρώπων, πὰ ον. 11].17, ταλαΐπω. 
ρος καὶ ἐλ. τῃουφῇ βοτηο οὗ ἴπ6 δβϑῖ ὃχ' 
Ῥοβί[οΥβ τηϑῖζο ἐξ τυγοξοδοά, ηιϊϑεγαῦῖε. 

᾿Ελεέω, ἴ. ήσω, (ἔλεος,) ἔο οονπηκῖϑε. 
γαΐο, λαῦὰ οοπιραβοίοη ΟἿ, ἴτδη8.. δη αἱ δ 85, 
ἰο ὅδ ρὲ ρα, ἴἰο ΟὈϊδῃ ΤΏΘΓΙΟΥ͂ ; ἱταΡΊ Σν,, δὲ 
Τιϊτα. ΒΗΟἾΤα, ποῦ ΤΔΘΓΟΙΥ Ἷ αἰλονν ἔραῖμος 
ἴον 186 τηϊβουῖθβ οὗ οἴδμοιβ, (οἰκτερμὸς, 
Ὀυϊ 4180 8ὴ δοϊϊνε ἀδβδίσθο οὗ ὶ 
ἴθ. ἷΪπ Ν. Τ᾿ ἴ 18 υδοᾶ, 1. 
Μαῖίι. ν. 7. χν. 22. χυϊϊ. 15. χυἱ[. 

Τεκου της 

ἜΣ, εἰ 
8]. δ ρ6. ϑ'ορί. ἀπὰ ΟἿδ88. 1ἱ1. ϑρεο. 1) ἴῃ 
[86 8680 ἐο λαῦάα ΠιΕΤῸΝ ΟΠ, πὰ κφρίοτ ει ἔο 
ϑραγ, ἀπ ἴῃ Ρᾶ588. ἕο οδίαϊῃ πιεγοψ. 

ΟΥ βραγοά, 1 Τίτα. ἱ. 18, 16, ὧδηά 
δορί. 2) ὉῪ ἱπρὶ. δῃὰ ἔτοια 9 ἩΘΌσ., ὧὼ 

δε γάβ, ἴο Ὀοβίονν κί ϑἀῃ 668 
οὔ, Βοπὶ. ἰχ, 1δ, 16, 18, ἐλεήσω ὃν ἂν 
ἐλεῶ. Ηδηοο, 8) Ἐγ ἱτωρ]. 28 βαϊὰ οὗ ἰδς 
ἸΏΘΓΟΥ οὗ αοάἀ {πγτουρὰ ΟἸτβὶ, ἐο δεϑέου" 
ϑαϊυαξίοπ οη,, ἀηὰ ἴῃ 888. ἐο οδέαϊπ ϑαῖσα- 
ἐΐοη ὃν, οι. χὶ. 80, ἠλεήθητε, δῃηὰ 81], 
ἐλεηθῶσι. 1 Οον. νυ. 25, ὡς ἠλεημένος 
ὑπὸ Κυρίον. 2 Οὐν. ἰν. 1, καθὼς ἠλεή- 
θημεν. 1 Ῥεῖ. ἱϊ, 10, οἱ οὐκ ἠλεημένοι, 
νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 

᾿Ελεημοσύνη,ης, ἡ, ἐλεβων ἐμδε, 
δορί. δὰ ΤΏΘΤῸΝ., 88 ἴῃ : 

ὶ οἵ οἴδεοϊ ἔον σἐδῦδβε, 
οοπιραβδίοη, 
θυϊ ἴῃ Ν. Τ΄ ὈΥ τηοΐοῃ. 

ἢϊ ἕο δε 

δηὰ Ἰοϊποὰ πὴ ποιεῖν οὐ διδόναι, αἴπε:,᾿ 
ἹΠΟΏΘΥ͂ ζίνθῃ [0 {16 ροοῦ, Νίαι(. νἱ. 2.-- 4. 
μι. χὶ, 41, οἱ 41. ϑορί. ἰῃη ἤδη. ἱν. 27. 
ΚΟΙΩΝ; Ἰ1, 14, χί!, 8, οὐκ τι ἀγαθά--- 
τῷ ἐλεημοσύνην μὴ χαριζομένῳ. ἴος. 
[μδδτὶ. ν. 17, πονηρῷ ἀνθρώπω ἐλεη- 
μοσύνην ἔδωκεν. 

Ἐλεήμων, ονος, ὁ, ἡ, δὰ]. (ἔλεοε,) 
οοπεραξδίοπαίο, ὑγειΐ, ἷ. 6. ΔΟΌΥΘΙΥ 80, 
Μαῖι. ν. 7. δερῖ. δηὰ ΟἸΙ6ε8. 

Ἔλεος, ον, ὃ, σοι 0, ἸΝΘΤΌΥ, ἷ, ὁ. 
δοίΐνο ρἰΐγ, Μαῖὶ. χχῆῖϊ. 98, Τί. ΠΣ. δ. 
ον. ἵν. {6 ἀπά ΟἿδεδι Ετοτι ἴδ Ητοκ. 

πό88 ἸΏ φΘΏΘΓΑΙ, ΘΒρθΟ. δ᾿ γ, Μαξε, ἴχ. 
8. χὶϊ. 7. 81169 1818 Πη88.. ἘΠΟΓΟ ὧδε 

ποαΐ. ἔοσιω, 
Ἔλεος, ἕους, τὸ, (ἰουπὰ οἷν ἷπ ἴδ. 

ϑερί., Ν, Τὶ, δηὰ Ἐζοὶθβ. ττὶ [ογ8,}) πεσνος, 
σοπεραϑϑ8ϊοΉ, ἱ. 6. δοῖνθ ρῥἱεἴγ, Ι. ς ἴαι. 
ἱ, δῦ, 78, ἔοι. ἰχ. 23, χνυ. ὃ. ἔρδ. ἢ. 4. 
1 Ῥοι. 1. 8. 54. 1.17. Βορί. οἷ. Νοῖο δα 
ΕΠΗΝ ποιεῖν ἔλεος μετά τινος, Ὁ 

ΘΌΓ, ἐο δῆοισ πιοτὸ ἴο, ἴ,α. ἱ. 72. χ. 87. 
“6. ᾿.. 18, ἀδηὰ οἴῃ ἰη, ϑερί. μνησθῆναι 
ἐλέους, [μὰ. 1. δ4, " ἴο ρῖνα ἃ ἔτοϑὰ ὑχγοοῦ 
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Ετθϑο, “ἼἼιο ἔδαγβ ποῖ ἰο ἀο 11], γοῖ ἔδασβ 
[16 παπιθ, Απὰ, 2706 ὕγοπι σομβοίθηοσ, 18 ἃ 
βίαν ἰο ἴλπγο.᾽ ͵ 
᾿Ἐλευθερόω, ἔ, ὦσω, (ἐλεύθερος, ) 

ῬΙΌΡ. δηα ρΘΠοΓ. ἔρ 86έ 7786 οἵ α ἴΐ . 
ΟἰΓΠΟΥ ἔγοτῃ βΒΙβν τΎ, ΟΥ̓ ΔΏΥ ΡΟ] ἶσα] οὉ]1- 
ζαίοι, (1488. ἴῃ Ν, Τ'. τηοϊδρῆ. ἐο πιαΐδ 
7ΓΈ6, οἰἴμον ἔγτοιι [ἢ 6 ῬΟΎΘΣ πα ρϑηδ] οὗ 
ϑίη. Φοόοθη σὴ], 82, ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει 
ὑμας. οι. νἱ. 18, 22, ἐλευθερωθέντες 
ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας : οὐ ἔτομχ {6 γοῖθ οὗ 
186 Μοραῖο ἰανν, 618]. ν. 1, οὐ ἰ(8 οοπάθῃι- 
ΠΔΙΟΥΥ Ῥόνασ, Εομ. Υἱῖ!. 2: ΟΥ ἴγοτη ἃ 
ϑίαϊβ οὗἉ σϑ᾽ τη δηὰ ἀθαῖ!, Εοηι. Υἱ]ϊ. 2]. 
Οομρ. 2 Μδοο. ;. 27. 11. 22. 

Ἔλευσις, εως, ἡ, (ἐλεύθω,) α οσοπιΐπρ, 
ΟΥ φοῖπσ. ἴῃ Ν, Τ΄ τὸ οοπιέπρ, αὐἀνεηίΐ, οὗ 
1Π0 Μοββίδἢ ἰηίο 9 ψουῦἹὰ, Αοἰδ νῇ}. δῶ, 

ΒΟ. ΑἾ80 βαϊὰ οὗἩ τω σου, ἃ8 δῆονσι ἴῃ 
Βν τεπηϊββίοη οὗ ἀδβοσυδὰ ρυμἰβημπθαὶ, ζ48. 
Ὧ,18.--ΠΠ. ὅρθο. βαϊὰ οὗἩ 1ῃ τροσον οὗ αοά 
ἐδινυρὰ ΟἸτῖβὲ, τιοδηΐηρ βαἰσαίίοη, ἴῃ τἢ6 
Θνλη ο 108] 8686, ἷ. 6. ὈΟΙΉ ἴτοχα 8ῖῃ δπά 
ἴσοι τΐβετγ, [6 ρα πίβητηοθηὶ οὗ βίη, Ζυάθ 
21, τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίον. Ἔλοτη. χὶ. 81. 50 

ἴῃ δοηθἀϊοϊίοη8, ἱποϊυάίηρ (μ6 Ἰάεα 
ποτοθ9 ἃῃ!ὰ ὑϊδθθέπσα οὗ ΘΥΟΙΥ ΚΙπά, 

Θ. κ΄. 2 Τίπι. 1.16, 18, δῴη ἔλεος ὁ Κύ- 
ριος, οἱ ἃ], 

Ἐλευθερία, ας, ἡ, (ἐλεύθερος, ) 
ὑετίν, Ἰ, 6, ἡγοοάοπι ὕγοπι τοϑίγαΐμέ οὗ 8. Ὺ 

Κιπά, εἰἴδοτ ροποῦ. ΟΥ 8ρ66. “186 βροτὸν οὗἁ 
ἀοίης ΟΥ οὗὨ [ογθδασπρ ΔΗΥ ῥΑγ οι] 8 8ο- 
ἔσῃ, 1 Οον. χ, 29, ἱνατί γὰρ ἡ ἐλ. μον 
κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως. Ἀϊου. 
Ἰδέτι. νῇ, 121. ΤῊΪ8 τῇδ Ὅ6 δἰ τμον δὼ- 
ἐσγπαὶ ΟΥ ὙΠΠΕῚ 1. ἘΣΤΈΒΊΝΑΤΕ ἵ, 6. Ι , 

. 000. ἴο , ΘΕ 88 8]. ΝΥ ᾿ Μη Δι ἰράνίἀν ον ( μβαύιθ τ όι αἰχ. ἘΤΡΗΣ ἐΌΟΥΥ, τη δός 11. ΘΙ Θρδη 8 ἰυδὶς, Εν. 

10. Βρεὶυϑ. υἱῖ, 21,} οὐ [36 ρυ δ]. αἱ] ὙΠ" 12. 8θρί, δηὰ Ο]αββ. 
Ῥοἰ  ἰοαὶ γγεθάοπι, Ἔχθταρίϊοα το Ἑλέσσω, ἔ, ἕω, (ἕλιξ, εἱλέω,) ῥτορ. 

ἐὰψος οὐ ἱπογαϊπαῖα ρονοσητηθηΐ, 1 Μδοο. | ἐο τυλέγὶ γοωηά, 0 τοῖϊ ; α͵]δο ἐο τοῖϊ οὐ εὐἱμὰ 
ΣΙΝ. 46, ἀηὰ 1488, Αραΐη, ἱπ {86 Ν, Τὶ δὴν τΒΐηρ ὡρ. Ηδηορ, ἐο τοὶΐ οὐ γοἰά ὡ α 
οηΪν, 88 δὰ μόνν 189 ἰὰτ οὗ αοὰ, 85 φοπ- ἰ φαγηιδηΐ, ἴὰ οὐὰθγ ἴο 86 Ἰαϊά ὡταῦ, απὰ Βρ. 
ἰεϊβοά ἴῃ τε ρίοῃ δπὰ {6 ποσβηΐρ οὗ αοὰ, [ ὉΓ 1μ6 Βοανϑῃρβ, Ηθδ. ἱ. 12, ὡσεὶ περιβό- 

λαιον ἑλίξεις αὐτοὺς, “(ποὺ 54] τχδῖκο 
1ῃοπι Ὑδηϊβίι, ἀθδίσου ἰῃδιη.᾽ 8.0 [8. χχχίν. 
4, ἐλιγήσεται ὁ οὐρανὸς ὡς βιβλίον, “ 5 

Ἐλεφάντινος, ἡ, ον, δὰ 

7 ποτὶ ἰδα δωνϑο Ὁ. ἐδδ πιοταῖ, οΥ 
ἂε τεγυϊδιμάε ΟΥ ἰδ οογοηιοπίαὶ ἰαιν, αὶ. Ἰϊ. 
4, γ. Ι,18, 2 Οον. 1, 17, ἐκεῖ ἐλευ- 

ἱ, 6. “ηοοάομε οὐ γοΐδαϑο ὕγοπι ἐδ | ἃ το}} οἵ ἃ θοοὶς.᾽ 

ἝἭλκος, εος ους, τὸ, (ἕλκωῃ Ῥτῖπι. Ὁ εἰίεγπαὶ οναάϊπαποεβ ἐπ μαθές 

ἐάν ν᾽ " 2 Ῥοῖ. ἴ.. 19. ϑ᾽τυρὶγ 7,τ6- Ἰ χὰ ΡΓΟΡ. α τυομπάᾶ, πῇ ἰη Ν. Τ'. δηὰ Ἰαΐθσ 
ΠΎΓσΕ ποθ, ἔγοτα 811 ἰθχαρογαὶ 6Υ 118, νυ τίςθτβ ἀπ μίρθῦ᾽ ΟΣ 8078, [,.ὰ. χυὶ. 2]. Βον. 

πττῖν κοντα προ ΤΟΙΟ, ὙΠ: Ὁ  πΞΉ χε, 5.1]. 
ἹΝΤΕΆΝ. ἸΟΟΥΩΜΟΘ 6 ἀοπιϊηίοη [ἦς : : ᾿ » ἀπε ἀρρούλοι πῃὰ δἰπῆα! ραδαίοῃδ, Ελκόω, ἴ. ώσω, (ἕλκος,) ἐο ὠὠἰοογαΐε ; 
ὅν 1, 25, (, 12, ὙΒΘΙΘ 500 ΤΩΥ̓ ποίθβ, ἀπά 
Χαι. Μετη, ἰν. δ, 2. 
Ἐλεύθερος, ἔρα, ον, δὰ]. (ἔοτῃ 

ἐλεύθω͵ εἶν. ἰο ἔρχομαι) ΚΝ μη 76- 
Ἑἰγαϊποί, “τὰ Ὀεΐης δ0]6 ἴο γὸ γῇ τθ ὁπ6 
ΜΠ]. Ἡδποο, 2766, “αἱ θαυ γ ἴο ἀο ταὶ 
θη0 111,0 1, ἴῃ 8. ΟἸΨῚΣ, ΟΥ̓ ΡΟ ̓π68] Β6Π86, 
δηὰ 1) ὅτε ὃν δίγίᾳ, 1 Οον. χίὶ. 13. 66]. 
ἢ, 28, Ἵν. 29. 28, 80, 81. Ερῇ. νἱ, 8, Οὐϊ. 
τ. 1], Βον. νἱ. 1δ, οἱ α]. ΕἾ. βαἰὰ οὗ (ῃ6 
ΔρΑΥΘΏΪΥ Ζογαβαϊοαι, Ο4]. ἱν. 26. ϑορῖ. 

Ἕλκω, ἔ. ἑλκύσω, (ἴοτὰ ἑλκύω,) ἔο 
ἄγαιυ οὐ ἀγα ΔΌΥ (ΠῺρ᾽ ΟΥ Ροβοη : 1) οὔ 
{Πΐηρδ, ἐο ἀγαῖσ οΥ ἀἄγασ ἃ ποῖ, Ζοῆη χχί. 
6,11; ἄγαιῖσ ἃ διποτά, ΦοΒη χυ!. 10, Βορῖ. 
δΔηα Ο]488. 2) οὗὨ ρϑβοῃβ, ἐο ἄγαφ, 7Όγοδ 
αισαν, ΟἰἸΒΟΥ ἰὼ 50 Ὀδίοστθ ἃ πιασϊβίγαϊο, 
ἈΑοἰΒΧΥ͂Ι. 19; ΟΥ̓ ἔγοτῃ ὁΠ6 ρ]666 ἴο Δ ΠΟΥ, 
Αοἰϑ χχὶ. 80, αηὰ 6 ]888. ; ΟΥ ταϑίδρἢ. 88] οὗ 
{Π6 ΠΡ ΒΝ οὐ τυλοὺ δῦτοι μέγ θην 

τοῦς ἴο ΘΙ γαοο {ἢ . Φοδιὴ νἱ]. ΧΙ. 
ΗΝ. τ δρτ ρλχρὶ “8) ὅτὸ ἔπ ὃ2, 1. 6. ΕΥ̓ ἴῃ9 ονϊάθποο οὗ ἰΐ8 ἔστ ἴῃ 
1 τι ἐφ νδηῖε ἰόγή δ] χαϊίου ὃν | ̓ίγϑ 168: γοῖ ἐὰν τοτΘ ἷβ τηθδηῖ ; ἔοχ 

κῃ" Μαιι. χυΐϊ ἦδ Ἔστι. νἱὶ, 3.} Οοὐ αοά ποῖ ΟὨΪΥ ἱποὶϊῖποβ {π6 ὠράδγδία 
γῇ, 39 Βορὶ ἀρὰ Ο]8δ6. ΑἸβὸ το, ἴο δοϊπου]οάρο τῃ6 {γα οὗ [09 αο8 
ἄἰδου ἤσσα δχίοτηδ] οὐἶὲραξίον, ἴπ σούδιαὶ, | ΟΥ̓ [46 ταυϊτβου!οὺβ ουϊάθησθβ οὗ ἴπ9 Νίοβ - 
0 δὲ [0 δαί 88 ομδ ρίθαβϑβδ, ] τ ἰχ, 1. ] 9:ΔΒβῃῖρ οὗ 6808, δαϊ Βὸ ἱπο]ίηθβ ἴπ6 τοὴ 
9). χὰ ΟἸδθβ.. οὐ ἤζομι ἱπίδιπαὶ ἱπ τ [Ὁ ὀῖμῦτϑοθ δηά ΟΌΘΥ {πὸ Οἴοβρεῖ, Ὀγ [89 

[0 ἴδε Ἔχοτοῖβο οἵ ρίβίγ, 1 Ῥοὶ. 11. 16. ) ὮΡΡΙΥ οὗ 411 δὲ τρογὰ] ταοιίνθβ ἴο οὔθ- 
ποία. 7786 ἔτοτα [86 Β]Δ ΘΙ οὗ βἷῃ ἀΐδησε, ἰπ (Π6 τουγαγὰβ δῃἀ Ῥαπὶβῃτηθηῖβ 

δολα γῇ τὰ Ὧ0. ἔγοδ ἔγοτα Ἰὸμ5. | οὗ ἴ6 ποχὶ 1 ; δπξογοθά, ἴοο, οπ 186 βοι] 
Ἐρίοί. ἴὮ 24. ἱν.1..Π ὀαρξούμα ὉΥ ἴΠ6 βϑοσοῖ δηὰ ρον], ἰΒουρ ποῖ 

βιαβοι, Ἄν ν» Ποπὶ νἱ 00. ἐλεύ.  {ιπεβίβε! 816, ἱμβθθποθθ οὗ {η6 Ηοὶν ϑρίτϊξ. 
δεροι τῇ δικαιοσύνῃ, ἐ ἀοδιυἱ6. αα ἰοὶ 398 ἴῇ0Γ6 ἴῃ ΤΑΥ ποῖθ ὁπ Φομη νἱ. 87. 

Ἡρμιοσυδη 688," ἱ. 6. πἰΒουΐ πη δοῦθηθββ Ἕλλην, ἡνος, ὁ, α Οτοοῖ, 1. ῥτορ. οἱ 
80 Βεδίδη εἰνοά ΒΥ Φοδηβοῃ Ὀὶϊοῖ. ἴῃ ν. [Ἕλλ. δϑ ορρ. ἴο οἱ βάρβαροι, ταδαῃΐηρ 
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ἘΜΒ 121 
Ἐμβάπτω, ἴ ψω, (ἐν, βάπτω,) ἴο 
ΔΠῪ Βι  ϑίδῃοθ ἰηΐο δηγ 1Ἰαυἱὰ, Ζοἢπ 

χε, 2, ἐ. τὸ ψωμίον, ἱ. 6. ἴαῖο 1Π6 Ἰίφυίά 
ἀ(δὲ ἀϊϑῃ, Απά εο Μαῖιι, χχνὶ. 23, ὁ ἐμβ. 
τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ. Μὶκ. χὶν. 20. 
Ἐμβατεύω, ἔ εύσω, ΡΓΌΡ. ἐο ϑεέ 70οΐ 

68 ΟΓἠ ΔΡΟΙ ΔῺΥ ἰμίηρ, ἐὺ ΘΉΪΟΥ' ἑῃίο ἃ Ρ]δοο 
ἤθγ ΠΥ ρίγρουο, τβϑίμοσ βορὰ οἵ οὐ]]. 
Β], ὃγ δὴ δοο. οἵ ρἷδοθ ἱτἢ ον πἱτβουὶ ἃ 
ΜΈΡ, οἵ πιοξΐοη, ΟΥ 118 δα υὖν. ἃ ἀφ. νἱτπουῦς 
Κρ, ; θυΐ 1ξ 18 βοιῃηθίτωθβ υϑοὰ ΤΩΘΙΔΡΒ. 

ἑπῦο8- 
ΔΩΥ͂ ΤΩΔΙ ΘΓ, ὙΠ} [86 δαἀ)υηοὶ ἰάδα 

ο[ ἀσο, ἀΠ]σθηοθ, δηὰ βιυάγ. 830 ῬΒΐο 
μωδ, ἔπιπλέον ἐμβατεύοντες αὐταῖς, 
'ς ἐτιστήμαις. 2 Μδεςο. ἰἱ, 81, τὸ ἐμβα- 
τένειν, καὶ πολυπραγμονεῖν κατὰ μέ- 

9, οὗ βοασοῃϊηρ [ῸΓ 
ὧν (πΐπρ ἴῃ ἃ θοοΚ. Βαϊ [86 ΔΒΟΥΘ ΤΩΔΥ αἶβο 
ὮΡ ἃ ποΐοῃ οὗ θιιθγ, ρυγίην, δῃά ἱπίτυ- 

ἢ ἴδ δθῆ80 0 90 ἑπέο, Ἔπιέθ' ὠροη, 

ροι, Χρῃ, βγτηρ. ἱν. 

Αδὸ ΘΌΓΙΟΒΙΥ ; 88 ἴῃ Ατἱβά. ἀθ ϑόογ. ῥ, 
Ὧ), ἐμβατεύων εἰς τὰ τῶν Ἑλλήνων 
Ῥάγματα, " δυεῖν Δ: ἰηίο. Απηὰ 5ὸ 

ἃ (υ], ἰ,, 18, ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβατεύων, 

Ἶ 

860 ΤΩΥ ηοΐθ. 

Ἐμβιβάτζω, ξ. άσω, (ἐν, βιβάζω.) ἰο 
ΧΩ Ο (Ὁ ΟΥὙἩ ΘΕΟΣ ἰηἴο ΒΥ ὈΪδοθ, Ἔβρ66. ἃ 

"ΠΓΌΠΘ, [0 ΤΩ ΔΗΥ͂ ΟΩΘ ΟἹ Ὠογβοῦβοῖς, 
0 ἃ οἰατίοι ; δῦ ρΘΏΘΓ. [0 γα θα ΟΥ 
Μὶ αἱ βμἱρ- δοατὰ, Αοἷδ χχνὶ!, 6, ἐ. ἡμᾶς 
εἰ τὸ, ε(ἱ]. τὸ πλοῖον, δὲ οἷϊ. ἱπι ΟἸΔ86. 

Μι ἽΝ ῬΓΌΡΟΙ ΘΟὨΒΙΓ, οὗἩ [ῃ0 ποσὰ ἴβ 
δ(λὶ, οἱ μι ΟΥ ἃπ 866. οὗ (πϊπρ ργεοοάθαὰ 

εἶς, ΤῊΘ. ἔοστωθσ δοοηβίγ, ἰ8 Ἰουῃά ἴῃ 
χχ, 26, ΜΚ. χ, 2]. σχὶν. 67. 1. 

τς 17. χχῇ 6], Ζόμη ἱ. 86, 43, ὅς ΟἼαδ8.; 
ἰδίου, ἴῃ Μαῖίῖ, νἱ. 26, ἐ. εἰς τὰ πετ. 

ἐμὰ δ. ἀνὰ '. 1]. ἐ. ΕΠ οὐρ. " 
δἱ ἸΏΘΠΙΆΠΠΥ, οοπϑέον,, Βαρί. ΑἾδο Ὁγ 

χὰ αἰκρέοργο, ἐο ἀΐϑοονη, 866 γίῳ, ἰγδη8. 
δας 25. 4080]. Αοἰδ χχίϊ, 1]. 
ιἐΜβριμάομαι, ἔ, ἥσομαι, ἄθροη. 

τὶ, (ἐν, βριμάομαι,) ἷῃ ΟΪα88. ἐο γϑοῖ 
ἧς τ8 ἱπαϊσπαζίοη αἰ ΔῊ οπο, ἴ0]]. 
ἀνὰ ἷα Ν, Τ᾿ (πὸ νροτὰ οδοισα 1, ἴῃ 

ἰο περ ἀραΐηϑέ, ΘΟ ΘΏ 6 ΔῸῪ 
τὸ ΜῈ, χιν, δ.---Π|. ὃν ἔπι! ἐο αἀπιο- 

ἐν ἱαντὸν 7.δὲ δἴϊου, “86 τὰ 
δΝν που ῃ]οὰ ἦπι ΕἷΒ δρίτί!. 

κι ἐμίσᾳ, δορί. ἴον. χυιῇ[δ. 28 ἐ 

ἘΜΗ 
᾿Ἐμμαίνομαι, ἔ. μανοῦμαι, (ἐμμα- 

νὴς,) ἰο ὃ6 τιαα οΥ ἐηξωνγίαίδ δὲ οΥ ἀραὶ 
ΒΩΥ Ρθγβοη, Αοίβ Χχυῖ, 1}, ἐμμαινόμενος 
αὐτοῖς. 906. Αηΐ. χνί!. 6, ὅ, ἐμμαινό- 
μενον πᾶσι τοῦ βασίλεως ὁμοίως. 

Ἐμμένω, ἴ. ενῶ, ἴῃ ΟἾ588. ῬΓῸΡ. ἐσ 
γεθιαΐη ἐ ΔΏΥ ὉΪ806:; οἱ Ττηδίδρῃ. 0 δοπ- 
ἐΐημι6 ἐπε ΔῊΥ δοίίοη. ΟΥ ῥγϑοίϊοε ; το αὐέάδ ὃψ 
ΔΏΥ ΘΗρΑρβΟΙη θη, ΚΘΟΘΡ ΔῺΥ ΤΑΙ [ἢ, ΟΥ ἴο οὔ- 
ΒΟΓΥΘ ΔΗΥ͂ ΟΔί᾽ι,, ᾿τηρ]]6ἀ ἐπογοίθ. [ἢ Ν, 
Τ΄ οὨ]ν τηθίδρῃ. " ἴο οοπέξηαθ, ρογβουθτο ἴα 
ΔΏΥ (Βίηρ ἀϊτθοίθα ἴο θ6 ἀοιο,᾽ 614]. {). 10, 
πὰς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγρ. 
ΗΦ6Ὁ. ν1]. 8, ἐ. ἐν τῇ διαθήκῃ μου. Αοῖἴα 
Χὶν, 22, ἐ. τῇ πίστει. Απὰ 80 ρί. θδυῖ. 
ΧΧΥΙ!. ἀ6. δηξ οἷν, ἰῃ Ο]488. : 
Ἔμὸς, ἡ, ὁν, ἀμράφας δ]. οὗ 106 τοὶ 

ΡΟΙΒ. πιν, τεῖπε. Ἰ. Ῥχορ. ϑωδγροίϊυοῖψ, οΥ 
ΔΟΠΨΕΙΥ, 88 τηδυκίηρ ῬοβϑΟβ5: 00 ὉΥ ῬΓΟΡΘΓΙΥ, 
ΠῚ ἘΠ} δ, Τὰ ἿΙ τ ἷν. ἰὴ ΟἿ. 
Χ. ἃ, οὗ 8]. βρθ. τωρ) Υἱηρ ροιϑθ7' ΟΥ 
οὔῆοο, οὐκ ἔστιν τὸν δοῦναι. 18 ποῖ πῇῖὴθ 
ἴο αἶνον Μαῖι. χχ. 28. ΜΙ. χ. 40. ϑιαϊά 
οὗἉ εἰΐηρθ μος ργοοθοὰ ἔγουῃ 81Υ Οῃ6, 88 
[86 ϑουχοθ, ἀρθηΐ, ἄο. ΜΚ. νἱϊ!. ὅδ, τοὺᾳ 
ἐμοὺς λόγους. ἴμι. ἰχ. 26. σοΒΠη νἱ. 88, 
οἵ 4]. εῶρθ.---Ἴ1, οὐλεοϊνυοίῳ οΥ Ῥαβδίν ]Ύ, 
βεἰα οὗὨ νγῆδί 'β αρροϊπίδα οΥ ἀροίποα ἴον ἃ 
ΡΘΙΒΟΏ, 88 ὁ και ἦτ, ἐμὸς, ΦόοΠη Υἱῖ. 6, 8. ἡ 
ἡμέρα ἡ ἐμὴ, Ζοδη νἱϊ!. δ6. ὁ καιρὸς τῆς 
ἐμῆς ἀναλύσεως, 2 Τίπι. ἱν. 6 - οὐ Ὑὑῆδέ 
ἶδ ἀοπο ἰο, ΟΥ̓ ἱῃ τεβρβοῖ ἴο, 8 Ῥδύβοῃ, 88 εἰς 
τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν, "ἴῃ ταΘΙΏΟΥΥ οὗ το, 
ἴμ. χχί!. 19, Ὅσον. ΧΙ. 24, εᾳ. ἡ ἀγάπη ἡ 
ἐμὴ, “ἼἸονθ ἴο τὴθ,᾽ Φοβη σχν. 9: δ]8βο ἴῃ 

888. 

Ἐμπαιγμονὴ, ῆς, ἡ (ἐμπαίζω, 11]- 
Ἰυάο,) δοοβῆηρ αἱ, μὲ ᾿ ἴῃ Ἰαίον Ἐπ ά. 
δι 2 Ῥοῖ. "1. ὃ, ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται, 
ἰηΐθῃ8, ἴου δζα 800 787. 

᾿Εμπαιγμὸς, οὔ, ὁ, (ἐμπαίζω,) 8.0} 
ἵχ! αἱ, (,: 9 Ηοῦ. χὶ. 86. δορί. διὰ 
ΑἸοχαπά. υυΐτοτβ. 

᾿Εμπαίζω, ἴ. αἰξω, 1) γτορ. ἐο δροτί 
αὐ οὐ εὐὐδ, ἐο 268ί, 800 0" αὐ δὴ γ οπα ; ζ0]]. 
Ὀγ ἀεί, Μαίΐ, χχνυὶ!, 29, ΜΚ. χ. 84, οἱ 4]. 

80 δῦθϑοὶ. Μαῖὶ. χχ. 19, εἰ αἱ]. ἜΝ δοὰ 
Ἰαῖον ΟἿαβ8. 2) 1 τς 1αάη ἐϊωάοτο, Ὁγ 
᾿τ}]. ἐο ἀοίμάε, αἀδφοοῖυο, Μαῖϊ, ᾿ὶ. 16, ιἐν- 
εκαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων. 

ματα ἐκ της, ου, ὃ, (ἐμπαΐζω,) Το- 
ΤΥ α εδίον ΟΣ Δῃ ἱταρὶ. ὦ 

Ἀβο να ΟΥ ἐπιροϑίογ, βαϊὰ ἴῃ Ν. τ οὗἩ ἔ4]86 
ῬΙΟΡοίβ δῃὰ [θαο οι, 2 Ῥαί. ᾿]. 8, Φυάο 18. 
Ἐμπεριπατέω, ἴ. ήσω, ἀν} ἐο τοαὶξς 

αδοκπέ ἴῃ ἃ ρἷδες, 5οὉ1. 7. 1. ἢ. ὙΥ1ε4. χίχ. 
2], Ἰη Ν, Τ΄ ἔρ. ἐο ἰένθ α ,» ἴ0 ὃ 
ΠΕΡΙ ΒΗ ΘΟ υβδηΐ 1} ἃ ροορίο, 2 ὅσ, 
νἱ. 16. 
Ἐμπίπλημι, ἔ, ἐμπλήσω, ἴῃ ΟἸαεα. 

παΐο γε, ϑορί. δηά 
. ΟἸἾΠΟΣ ἐμοῦ ἌΝ, ὧν 

ἤΥ βαϊαίο, τονὰ ζοώ, οῦῃ νυἱ. 12, ὡς 

-.-.---.ὕ.-.......................ϑ..᾿ . ... 



ἘΜΠ 

δὲ ἐνεπλήσθησαν. ϑορί. δηά ΟἾα88. ; οΥ 
ἢ. ἴο βδδιθ οὐδ᾿ δ ἀθδῖγσοβ ὙΠ 8 
ξοοὰ, 1μ.. 1. δ8. νἱ. 256. Αοἰδ χίν. 17) 
δηὰ ϑερί. ; 4150 ταθίβρῇ. 8. ἕο δδ 
τοὐξῇ, ΔΌΥ ῬοΤδο, ἱ. 6. ἡ ἴο ἴᾶνα Ομ θ᾽ ἀθδϑῖσθ 
οὗ 5 βοοίοιυ ται βϑὰ,᾽ οι. χν. 24, ἐὰν 
ὑμῶν ἐμπλησθῶ. 88ηῃ. 82, ὅπως 
ἐμπλησθῶσι τοῦ κάλλους αὑτῆς, ἀπά 
{ἘΕ]ϊαα, οὗ τῃ9 μεδοοοῖ,, ἐᾷ ἐμπλησθῆναι 
τῆς ϑεᾶς (186 εἰρῃί οὗἉ Βεγ) τὸν παρεσ- 
τῶτα. ᾿ 

᾽Ἔμπίπτω. ἴ, πεσοῦμαι, (ἐν, πίπτω, 
[01]. Ὁγ εἰς, 1) ψ| δοο. οὗ ρ]δοα, ἐο 2 
ἑηίο, Μαῖι. χὶϊ. 1]. εἰς βόθυνον. 1μι. χίν. 
ὅ, εἰς φρέαρ. ϑορί. δῃὰ (488. 2) οἵ 
ῬΟΙΒ. ἐο ζἱ τὴ υυἱξῇ, οὐ διηουρ, [.ὰ. χ. 86, 
εἰς τοὺς λῃστάς. Αὐτίδη Ερὶοῖ. 111. 18, ὃ, 
ὅταν εἰς λῃστὰς ἐμπέσωμεν. 8) τηθίδρἢ. 
ἰο ,ἶ ϑιΐίο ΔῊΥ βίδϊο οὐ οσοπάϊου, 1 ΤΊ. 
1. 6, εἰς κρίμα. γεν. 7, εἰς ὀνειδισμὸν, 
δηά γνἱ. 9. ϑερι. ἄς Ο]458. Νοῖο ἴῃ ΡὮγαδο 
ἐμπ. εἰς χεῖρας Θεοῦ, ἱ. 6. ἱπῦο ᾿ιἷϑ ΒΡΟΥ͂ΤΟΣ, 
ἴον ρυμ᾽βμταθηΐ, Ηοῦ. χ. 81. ΟὐἸΏΡ. ὁ ϑδιη. 
χχίν. 14. 1 ΟἸτου. χχὶ. 18, κοὶαβ. 1. 18. 

᾿Ἐμπλέκω, ἔ. ἕξω, (ἐν, λπλέκω,) ῥτορ. 
δῃὰ ἱπ ΟἾλε8. 0 ἐπέονγίαοε, ὅγαϊα ἴῃ, - 
ιυοαῦδ, 1Ε]ατ Ὗ. ΗἩ. χιϊ!, 1: ἐνεπλέκοντο 
οἱ κιττοὶ μαλακοῖς δένδροις. ἴπ Ν. Τ. 
τη εἰδρἢ. ἐο ἐπέαπσία, οὐ ἑπυοΐυα ὕει, ταϊὰ. ἰο 
ὁπέαποίδ οπαϑοῖγ ἱῃ αἰξαῖτθ, ὅζο. 2 ΤΊτα. ἰἱ. 4. 
2 Ροί. ἱϊ. 20. Αττίδη ΕΡ. 111. 22. Ῥ] αἴδγοῖ 
ἱϊ, 787, ἀπιὰ 80 ἐμερίἐοαγὶ ποροίτεβ ἴῃ Τιαἴ, στ. 

᾿Ἐμπλοκὴ, ἢς, ἡ, (ἐμπλέκω.) α δναϊά- 
πρ οὐ ρίαϊδέηρ οἵ (ἢ Παῖτ, ὈΥῚ ΨΑΥ οὗ οΥηδ- 
τηδηΐ, 1 Ῥεῖ, 11}. 8. 8360 ἴὯΥ ποίδ. 

Ἐκμπνέω, ἔ. εὐσω, (ἐν, πνέω.) το. 
ἐο ΌΥ 1ἴΠ6 ποβίτι]β, δηὰ ὉΥ 
ἔα}. ἐο ὀυλαῖδ ἷϊ, ἐο ὑγοαξῆδ; δῃηὰ 88 Ὀγθδίῃ- 
ἴῃρ τὴ ἢ νεῃθῦλθηοθ ᾿π}0}168 [Π6 6 0 ἢ 
οὗ εἰσοῃρ ρϑδείοῃ, 80 πνέω ἰδ υϑοά ἴῃ [16 
80.860 ἴο ὅδ ἡ ΟἿΣ ἰπίσδηβ. τ τ} ἃ σθη. 
δ 5ο: 6 1Π168 806. οὗ βυῦδί. ἀοπούπρ (ἢ 
κὶπὰ οὗ ἴοι ΟΥ οἸηοίίοη, δβρθο. ἔοῦδ, 
88 Αοἷ. Γαὶ, 1}. Ρ.. 6δὅ, ἔρωτος πνεῖ, οΥ 
ἀΉΘΟΥ, ἃ8 Αὐδίδοη. ΕἸρἰδὶ. 1. ὅ, πνέων ϑυ- 

υ. Ἐτρ. ΕΠο8. 786, ϑυμὸν πν. οχῃ. 
. ἢ). δ86, μένεα πνείοντες. 80}:0]. ϑυμοῦ 

“νοὶ δηά ποῖ ΟὨΪΥ ἢ Ρββδίοηβ, θὰ [6 
γεϑμῖξ οἵ ΡΔΒδΟΏΒ, ἰὰ σογίδίη δι 0}}8 ΟΥ 
νἱοθδ, 88 Ατιδιορῃ. Εη. 485, κακίας πνεῖ. 
ΤΏΘθοον. 14γ]]. χχὶ!. 
πμέοντες. 8.0 Αοἱδὶχ.], ἐμπνέων ἀπει- 
λῆς καὶ φόνου. 

Ἐ μπορεύομαι, ἴ. εύσομαι, ἄδροῃ. 
τηΐά. ῬπῸΡ. δ ἴῃ ΘΔΥΪΥ Ο]688. ἕο πο 
αδοιμέ ἴὰ ΔΏΥ ΘΟΥΒΙΓΥ; ἰη Ν. Τ΄. δηὰ ]Ἰαἴον 
Ὑτίίογβ, ἐο ἐγαυοῖ αδομξ ἃ8. ἃ τοογοθδηΐ ΟΥ 
τγδάεσ, ἐο ἐγωάδ οὐ ἰγαβῖῆο, 1) ζοῆθγ. ἀπά 
αὐβο]. 96. ἷν. 183, ἐμπορευσώμεθα καὶ 
κερδήσωμεν. ϑερῖ. δπὰ Οἴει, ὃ) [01]. ὃν 
806. ἐο ἐγαῦ[ο ἔπ, πιαΐὸ α ραΐῃ ὄν, 2 Ῥεῖ, ἱ!. 
8, ὑμᾶς ἐμπορεύσονται., 1. 6. “ Ὑ111 ἀδεοῖνο 
γοὺ ἔοῦ τδοῖν οὐὰ ψαὶη.᾽ ἘΠ]ἸΘΘΎΘΓΘ ΟἿ]Υ 
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ἢ δος. οὗ ἐλίησ, ΤὨΘπιΐδι. Ρ. 298, ἐμ. 
πορεύεσθαι φιλοσοφίαν. 
Ἐμπορία, ας, ἡ, Ῥτορ. ὦ οεγηεν 70: 

ἐγαβῆο, Αττ. Εἰ ρίοϊ, ἢ. 24, 80, πὶ πιδ0.]])} 
ἐγαάδ, ἐγαβῆο, 18 Μαῖϊ. χχὶ!. ὅ. δορί. δ (188 
Ἐκμπόριον, ον, τὸ, απ ἐπιρογέμης, οἱ 

ταδτὲ [ον ἴμο βαθ οἵ οοὰδ, ΨΦοπη 1... 16 
τἰββ π ξόλιον ἃ δέεται πον, ϑιερῖ. δης 

Ἔκμπορον, ου, ὃ, (ἐν, πόρος.) 111. δης 
Ργΐω. ἃ ἔγοτι 9ὁΠ6 Ὁ]866 ἴο 80 
πεν ὧν 8δθα, ὙὯΟ Ῥαγβ ἕδγο, Ποσ. Οἀγεβ 
ἰ, 819, χχίν. 299: οΥ α ἐγαροίϊεν σότεν 

ἴο ἔοτοΐστι οΘομ Σ68 ὈΥ 868 πὰ Ἰδηά, ἴων 
Ροτηρ δῃὰ οὀχρογίίηρ ἴπ 0 σοτατηοάϊ 168 οἱ 

ΘΟ. ΤυΒ ἤοτῃ {80 Ηοῦγ. ὙΠΟ, τοτ- 
ΓΕΒΡΟΠηρς ἴο ἔμπορος ἴῃ ἴΠ6 δ΄αρί. σοπιοὶ 
[0 νου ὝὙΤΌ, ἐο σο αδουξ. Ἡΐδφηορο ἴἰἱ ἱ 
Ν Ωρης ἢ πνημῆς ἔγουῃ! ()6 κάπηλος, Ὑ}00 ρὺ- 
οΠδβϑὰ ἢἷ8 γαγθβ οὗ ἴῃς ἔμπορος, αῃὰ 5014 
{Πότ ὉΥ τοίδὶ], 8.0 (π60 νοσζὰ οὔϑῃ οὐ 
ἴῃ [86 (1688. δῃὰ αἷϑὸ ἰὰ Μαεῖιὶ. χὶϊ". 4, διά 
Ἐδν. χυὴ. 8, 11, 1δ, 28. 
Ἐμπρήθω, ἴ. ήσω, ῬτορΡ. ἕο 

ἑη, 8εΐ ἤγ6 ἴο, ἀπὰ Ὁγ Λαὰς ἢ Ἢ τ μὲ ἀνυτὰ 
δέγον ὃν ἥγε, Μαιϊ. χχὶϊ. 7, ἐ. τὴν πόλιν. 
ϑερί. δά ΟἿ688. 
ἝἜκμπροσθεν, εὐν. ἄζ ῥΓορ. δοζογο. 1. 

88 πραδ κῶς ΟΡ ΡῬΙΆΑΟΘΕ, τ φλω λων οἵ 
τηοϊΐοη ,υγισαγάβ, ἴμι. ΧΙχ. 28 : οἵ δείοτε 
8δῃ ἱτιρ]1οὰ Ὑρρθς χὶχ. 4, δηὰ Ο(]8256. 80 
τὰ ἔ. ἐλίηρε δοίοτο, ῬᾺ1}. 11..] 4. αηα ΟἸ δα. ; 
οὗ [16 Ὀοάγ δεοΐογο, ἐπ ,. ον. ἦν. 6, 
διὰ ϑιερί, δὰ (]488.---ἰ1, 85 ῬΒΕΡΟΒ. Ὑ18 
ξθπ. υδοὰ 1) οὗ ρδοο, δεγογε, τα ρθη. οἵ 
γρὸ ΔΙ͂ΟΣ νογὺδ οὗ πιοϊΐοι, ἄζο. Μαείϊ. τ΄ 
Εν ΚΝΡν τμόλδω 21. ὑόν Φονς χ. 4, 

[. δὴ : ΟΥ βΈΠΟΓΙ. δεζόγα, ἴῃ 
ἀα μὰὶ οὗ, Μεῖι, ν. 166 τί, 1]. χ, 82, ἃ δα. 
Ιῃ Μαῖίι. χχὶϊ. 18, κλείετε τὴν βασιλ. 
τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
11, ἐγ βδαῦ 1ῃ9 ἀοοῦ, ἄτα. ἴῃ 1Πὸ ἔδοο οἔ᾽ 
Ηδξκηςο, δηὰ ἔγοπι Ηοὺ. ἔμπ. τοῦ Θεοῦ, 
εἴπ [80 εἰχῃῖ οὗ αοἀ, αοἀ δοΐηρ τὶ τηοιδ, 
ἷ. 6. Κηονίηρ δηά ἀρρτουΐηρ, 1 ΤᾺ. 1. ἃ 
ἣ κ᾿ 13, τας τ ΓΣ 1. ᾿ 2]. 

οὗ {πι6, Ἃ . ὉΥ θη. Ὁΐ ΡΟ. 
τ ἷ. 1δ, 27, 80. βορὶ. δπὰ Ἡοχγούοί. Υἱ. 

Ἐμπτύω, ἴ. ὕσω, ἰο 85ρϊ ἔπ, ὁπ, οἵ αὶ, 
[0]]. Ὅν εἰς, 8ἃ8 εἰς τὸ πρόσωπον, Μεῦ. 
ΧχΥΐ. δ] : ὅθηον. χχυΐ!. 80. βερί. ἃ Ρίυϊ. 
νἱ. 715, 14, ἐμπτύειν τινὶ εἰς τὸ πρόσω- 
πον : [0]]. ὉΥ ἀδξ. (εαυΐν. ἴο δος, δηᾶ ε 
ΜΙκ. χ. 84. χὶν. 6δ. χν. 19. 1,. χυϊὶ!. 
δηἀ Ἰδοῦ (488. 
Ἔκμφανὴς, ἕος, ὁ, ἡ, δὰ]. (ἔτ. ἐδ, 

νεσθαι, ὕο ΔΡΡΘΆΓ, 88 ἦπι 8 ΤΩΪΓΤΟΣ, 1.68, 
Οοῦν. Υἱῖ. 4: οΥ ἱπ [86 εἰρῇῃξς οὗἁὨ δὴγ μα" 
8018.) ῬΓΟΡ. αρρεαγῖηρ ἴῃ; ΟΥ σόπον. σρρά᾽ 
γεπέ; διὰ ἐμφανὴς γίνεσθαι, εαυΐν. 8 

. 
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ἐμφανέίζεσθαι, ἰο ἀρρεαν, δδ 8όθη, ορεημῖν, 
εἰ χ. 40, δηὰ ΟἾΔε8, Αἶδο ΤΑΘΙΔΡΈ, ἐμῷ 
ἕν. ἐο δεοοπιθ πραηῦ δέ. οτ , ἄζα. 
τη. χ. 20. Εχοὰ. ἰϊ. 14. Ῥο]. χχ. 15, 7. 

᾿Εμφανίζω, ἔ. ίσω, (ἐμφανὴς.) ἰο 
καΐε α ἐδαιιθα ἰο δὲ ϑ96δη πὴ Ψ. 
πλάτος ατίψι, 818. δηὰ : . ἕο ἀρρϑαῦ 
οἰδατίῳ, ϑόεη ορεπῖν, ΤΟῸΡ. δΙδι. 
βεαι τ ΗΘ. Ιχ. Ὧ,, πο ἐδ ΤΩ 
ποῖθΘ. 2) ἢ. ἐο πιαΐδ ἔποιση, βἤδισ, ἴο]]. 
ὈΥ δος. οὗ ἱ ἴῃς διὰ ἀδῖ. οὗἩ Ρδγβοῃ, οὐ 1ΐϑ 
δαυΐν. δος. ὙΠΓΠῈ πρὸς, Αοἰδ χχὶϊ!. 15, 22: 
ὃγ ὅτι, Ηοῦ. χὶ. 14. ϑερί. δηὰ Ο].β8. [Ι͂η 
ἃ “ογεμβὶσ βϑῆιβα, ὙΠ} ἀδῖ, δὰ κατὰ σ᾽ἢ 
ὅδῃ. ἐο εἤειῦ τῷ, ἵηγηι ἐηϑέ, ἀδοιιδ6, 
Αοίδ χχῖν. 1, ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι 
κατὰ τ. Π. Ἰῖϊ. “ δανο δ θοΐοτο {116 
ΞΟΥΟΤΠΟΥ ἴο ξ|νο ΤΠ ΟΥΤΩΔΊΟΙ δραϊηβῦ Ῥδ]}.᾽ 
δὰ χχν. 2, 1δ, δῃὰ “080 Ρῇ. ἃ ῬΘΙΒΟΏ, 
ἐμφανίζειν ἑαυτόν τινι, ἰο πιαηΐ δέ οπ6- 
δεῖ ἰῸὼ ΔΏΥ οπ6, “ἴο ἰοῦ οἸΘβο] ἢ δ ἰηϊ- 
ἸΔΊΟΥ Κπόνῃ ἰὸ -᾿ οὗ Οοά, Φοδη χίν. 2], 
τη. Εἰχ. χχχίῃ, 16. Ζοβορι. Απε. ἱ. 18, 1. 
Ἔμφοβος, ου, ὁ, ἡ, 54]. ἔον Ῥῆγαβο ἐν 

φόβῳ. δι.8}}γ, δπὰ δἰτγαγα ἰῃ Ν. Τ΄. δο- 
ςοἴμρδηϊοὰ ὈΥ γίνεσθαι, ἴ,α. χχίν. ὅ, 87. 
Ἀεὶ χ. 4. χχὶϊ, 9. χχὶν. 29. Βεν. χί. 18. 
ἴα τῃ0 ΟἾ888. δ ϑόρῆῃ. (Εὰ. ΟὐοἹ]. 39. 
Ὑβοορῆγ. σαν. χχυ. 1. τ ἴδ υβοά β' πρὶν 
ἴα: φοβερός : διῃᾷ 50 ἴῃ 1 Μδοο. χὶϊ!. 2. 

Ἐμφυσάω, ἔ. ήσω, (ἐν, φυσάω,) 
οἷν ὄγδαίΐδε ἐπ ΟΥ ἑπίο, 88 ἴῃ. Ὀ]Ο πρ ὉΡ 
ἃ δαδογ, ΟΥ Ρῥἱαγίησ ὁπ ἃ νἱηὰ ἱπβίγυ- 
τηθηΐ : δ'δο, ὸ οπ, "ἴο Ῥοὺγ ἔοτιὶ 
6 Ὀγοδὶ ἢ οἡ, Ζομη χχ, 2 ἐνεφύσησεν 
αὑτοῖς. 3.0] Κίῃηρβ χυ]!. οἷ, ἐνεφύσησε 
τῷ παιδαρίῳ τρίς. 7οὉ ἱν. 21], ἐνεφύση- 
σεν αὐτοῖς. καὶ ἐξηράνθησαν. 

Ἕμφυτος, ουὅ, ὁ, ἡ, αἀ)]. (ἐμφύω, 
ἔτ. ἄλοτη Ἀπ, ᾿πηρ]αηιοὰ ἢ ἰπρεραὸ 

Ἰρὰ, χὶ!. 10. ὈΟ]. ἰχ. 11, 2, Χθη. Μοτη. 
ἰὰ. 7, δ: Ὀυΐϊ ἴῃ Ν, Τ. ἐπιρίαηίρα, ᾿ 
δι. 1, 21, τὸν ἔμφυτον λόγον, ΜὮΘΤΘ 
0 ἀσπΌ16 18 τερτεβοηιθὰ ὑπάογ [Π6 βζιτο 
οὗ ὁ διοοῖ ᾿πηρ]δηϊοά οὐ οηρταδαά οὐ [86 
οὐ πα] βύοοϊκ, 88 οἰβθυῃεσο ὈΥ 8 βϑϑάϊϊῃρ 
δόντι. Οὐτρ. Βαγπδῦ. Ερίβι. ἰχ. ἡ ἔμφ. 
δωρεὰ τῆς διδαχῆς τοῦ Θεοῦ. 

Ἔν, Ῥγορ. ρονοσγηίΐηνς ἴ86 ἀδέ. στ [ἢ 6 
μπῖὲ. 1άδβ οὗἁ γόβέ ἰἢ ΔΗΥ ρἶδοθ, οσ [ϊηρ: 
88 δἰδο ΟἹ, αἵ, ΟΥ ὅν Δὴγ (Π]ηρ. [1 ἴδ υπδὰ 
Ι, οἵ ΡΣ;ΙΑΟᾺΕ, δπὰ εϊηρὶογοὰ οἵ Ἔν ετυ τὨΐηρ 

5 οσοποοϊνοα 848 ὈΘΙΠΡ, ΤΟΙ ΠΩ, ΟΥ 
Ὀἰκίην μἷδος, τὶ (Ἀπ βοτὰθ ἀαβηΐΐθ βραθθ οὐ 
Ἰχηΐα, ἐπ. οπ, αἱ, ὃν, ὅς. 1) ρῥτορ. ἐπ, 
οὐλίη, Μαιι. νὴ! 6. 1μι. αὶ, ὶ ΧΗ, δ᾽ 
Αο 1ἰ. 46, οἱ 8]. δῈΡ6 δηὰ ΟἾαβδ. : 
ὙΠ} (6 πιδίρθδ οὗ σοι 68, οἱ εἶ68, ἐΟΎΤτΒ, 
οἵ ἀπρῆμ ἔθη. [κ|. ἴ,, 48, ἐν ἱἹερουσ. 
Με. ᾿,. 1, ἐν Βηθλεὲμ, οἱ 4]. Μεαίι. ἢ. 
Ἰ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας. Τλι. χνί. 
5, ἐν τῷ ἄδῃ. Μαῖϊ. νἱ. 10, οἱ 4]. ἐν τῷ 

οὐρανῶ. 8150 ἐν τῇ γῇ, “οῃ δδσίῃ," ἐν 
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τῇ ϑαλάσσῃ, ἐν τῷ κόσμῳ, δε. ΑἸ80 
δορὰ οὗἉἩ [Π6 ὈΟὰΥ ΟΥ ΔΩΥ οὗὨ 118 τη ΠῚ ὈΟΓΕ, 
Βοιῃ. νἱ. 12, οἱ 8.. ᾿μϊκονθο ἢ ῬὮΓαβοδ, 
88 ἐν γαστρὶ ἔχειν, Μαῖίϊ. ἱ, 18. ἐν τῇ 
κοιλίᾳ, 1,α. 1. 44: ἀπά ἤσ. ἐν τῇ καρδία, 
Μαῖϊ. ν. 28, οἱ 4]. ἐν τῷ στόματι, 1 Ῥοῖ. 
ἱ:, 22. 2) βαἰὰ οἵ ο᾽οναϊθά οδ]δοίβ, ἐπ, 1. 6. 
οἢ, ὩροΉ, 88 ἐν τῷ ὄρει, ἴλι. ν]}}, 82. 26 π 
ἱν. 20. Ηοῦ. νἱῖΐῖ. ὅ, οἵ 4]. δῃηὰ Ο]488. ἐν 
αὐτῇ, οἡ τὶ, (εἢρ-ἴτεο,) ΜΙ. χὶ. 18. ἐν τῷ 
“ρόνῳ, ον. 11]. 2]. αἾδο ἐν τῇ γῇ, ἐν 
τῇ ϑαλάσσῃ, ὅτε. 8) 1π ἃ Βοτηοναῦ ψ] 6 Υ 
86 η86, ᾿ΠῈΡΙΥ]ΗΡ Β᾽ΤΏΡΙΥ οομῖδοῖ, ΟΥ οἾοβο 
ῬΡΣΙΝΗΣ . ἷ. 6. αἕ, οπ, ὃν, ποαγ, τοΐξᾷ,, 6. στ. 
ν δεξιᾷ τινος, ΗΘΌ. 1. 8, οἱ 8]. ἐν ταῖς 

γωνίαις τῶν πλατειῶν, Μαῖίί. νἱ. δ. ἐν 
τῷ οὐρανῷ, " ἴῃ οΥ οπ ἴδ 5Βκγ.᾽ Αοἰβ 1. 
19. ἐν τῷ Σιλωὰμ, Ιλι. χΙΐ. 4. ἐν τῇ ἀμ- 
“πέἔλῳ, " αἰϊἰδομοὰ ἴο (ἢ νἱηθ,᾽ Φοἢη χν. 4. 
ΕἸς. τὶ ἀαϊ. οὗὨ Ρ618. δηὰ βαϊὰ οὗὨ {1|060 
ΠῚ ΠΟΙ ΔΩΥ ΟἿΘ 18 1 ΠΘΔΡ ΘΟὨΠΘΧίορη, 
ἰη τοδὶ υπΐου οὗ τηϊη ἃ δηα ᾿θατὶ, Ἔβρθο. οὗὨ 
[π0 υπίοη οὗ ΟἸ τ διίίδηβ Ὁ αἱ 18 
ΟἸὨ τῖβι, δὲ. 6 Ὀσδηοῖ ἰβ υηϊϊοὰ ὙΠῸ (Π6 
δίοοϊς οὐ ᾿στυηῖς οὗ ἃ ἴτθ6, Φοδη χν. 2, 4, ὃ, 
οἱ 4]. δῶρο. 80 οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ, 
Ώοθ0 το Ὦδνο ἀϊοά ἱπ υπίοη Ὁγ ἰδ τἢ 
πὶ ΟὨ τοι," 1 Οον. χνυ. 18. 1 ΤΏ ββ. ἵν. 
16. Βον. χὶν. 138. Ηδηοο οἱ ἐν Χρ. εαυΐν. 
ἴ[ο οἱ Χριστιανοί. ΑἾδ8ὸ σ6η6Γ. “ἐπ σοη- 
ποαίοπ σὰ ΟἾτΙβο,᾿ ὉΥ [86 Ρχοΐδβϑιοη οὗ 
(Π6 ΟἸτβείδῃ ἔα, Βοτα. χὶ!. ὅ. Ο4]. 1). 
28. ν. 6. νἱ. 1δ, οἱ 4].:; δῃὰ υἱοδ υογϑᾶ οἵ 
106 υπίΐοη οὗ ΟἾγῖδὲ ἢ ΟἸγδδηβ, ἱπ 
σομδθαθεηοθ οὗ ἐΠ6]Σ αι ἱη ΐπ), Φοδη ν]. 
δ6. χὶν. 20. χν. 4, ὅ : 4150 οὗ ἃ {κ6 υπῃΐοπ 
αὐ} Οαοα, ἀπὰ υ͵ἱοα υογϑᾶ, 1 ΤΏ. ἱ. 1. 
1 Φοδῃη 11, 24. 11}. 6, 24. ἱν. 18, 1δ, 16, οἵ 
α].; οὗ 10 ΗοΪγ ϑϑρίτῖς τ ΟἸ τβιδη8, 
Φοόδη χὶν. 17. οι. υἱῖ. 9,11. 1 Ὅος. 11}. 
16. νἱ. 19, 1 Ῥοι. ἱὶ. 1], οἱ 4]. ; οὗ (Πο86 ἐπ, 
ευἰὰ, ἴῃ ποῖαι (1). 6. ἰῃ ΟΘΘ ῬΘΥΒΟΙ ΟΥ̓ 
οἰαγαοῖθυ }) ΔΩΥ (πὶ ηρ ΟΧΙδίδ οὐ 18 ἀ006, ἷ. 6. 
ἴῃ 1Ποὲγ οοπάυςὶ, Φοῆη χυἹ]. 88. χίχ. 4, 6. 
Αοἰδ χχὶν. 20. χχυ. ὅ. 1] Ὅοσ. ἱν. 2. 1 
Φοιὴ 11. 10. 0 μϑῆδῦ. οὗἨ ΔΠῪ ῬΟΥΟΓ ΟΥὉ 
᾿πδυθηοῦ ἔγουι αοά, [Π6 ΗοΪγ ϑ'ρίτῖξ, ὅτο. 
Μαῖῖ. χῖν. 2, αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν 
αὐτῷ. Φ2οδη ἱ, 4. χίν. 18 ἃ 80, ἐν ἐμοὶ 
οὐκ ἔχει οὐδὲν, ὅτο. : οὗὨ ᾿πο80 ἐπ οὐ τοὐϊὰ 
Βοῖὰ (ἰ. 6. ἴῃ ὙΠοβ6 τη, 500}, ΟΓΥ 
ΘΓ) ΔΩΥ (Ὠΐηρ Οχ δι8 ΟΥ [868 θἾβοθ, ἃ 
υἱγίμοδ, υὐδο8. ἴΔοῸ τἶο8, ὅζο. Φοἢη 1. 48. ἱν. 
14, εἴ ἃ]. 4) οἷα νῦμβεβ, οὐ τυ τυάρ, 
88 ἱηἀ!οαιης ΡΑΟΕ, ἔπ, απιοης, υυἱζῆ, Μαῖι. 
ἰΐ. τ ἐλαχίστη εἴ ὄ τοῦ: Ἔγεμῦσιν " 
χὶ. 1], οἵ ἃ]. βρὶββ, δ) οἵ }ογϑοΉ8. ὉΥ ̓τ}]. 
δοίογο, ἐπ ἕδδ ργόβοημοβ οὐ, ΜΚ. νἹ[!. δ, 
ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με ἐν τῇ γενεᾷ 
ταύτη. ἴ,α. ἱ. 25. Αοἰα νἱ, 8. χχὶν. Ὁ], οἵ 
81, Ἡδποο παοίδρῃ. ἐπ ἐλα δἰσλέ οὐ 7μάρ- 
ηιοηΐ ἐᾷ ΟΜ, [δ δοΐηρ ἰυάρο, ἴμὰ. χνὶ. 
18, τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλόν. 1} Οον. χὶν. 
11, Κδο ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, Μεῖϊ. χχί. 
42. Νίκ, χὶϊ. 11. δὴ εὐίὰ οὗ παὶ ὉΥ νοι 

.“ 

«Δ 



ΕΝ 

ΒΗΥ͂ ΟΠ6 8 δυϊτουηάοά, ἐπ ΕΘ 6 ἰδ θη- 
ψο . ὅζο. ἐπ, ιοδὰ, Μαῖι. χνὶ. 27, ἔρ- Ἰ σγουπα. 
εσθαι ἐν τῇ δόξῃ, χχν. 8]. ἐν νεφέλῃ, 
τι. χχί. 27. ἐν φλογὶ πυρὸς, Αοἱδ νἱ, 

80 ; οἵἉ οἰοιίηρ, ὅτο. Μαιῖ. χι. 8, ἐν μαλα- 
κοῖς ἱματίοις, ἅς. 83». ἐν σαρκὶ, 
εὐἰξῇ, Πεϑὴ, 1 Φοδη ἱν. 2. ἐν ἐν σαρκὶ, 614]. 
ι. 20, οἱ ἃ]. Ηδθηοο οἵ τῃδὲ το νψϊοῖι 
ΔΩΥ ΟὯΘ ͵δ ἰυγηϊδηθά, ὙΠΊΟΝ ἢδ ΟΑΓΓΙΘΒ 
σὰ ἰὼ, ἄς. 1 Οον. ἰν. 21. ἐν ῥάβδῳ 
ἔλθω. ΗδὉ. ἰχ. 256. Μοίδρῃ. ἴμυ. ἰ. 17, ἐν 
“νεύματι καὶ δυνάμει. Ἐοπι. χν. 29. ΕΒ. 
νἱ. 2. ϑορί.---11]. οὗ ΤΙΜΕ, 1) οὗ πιο 
τοἴδη, ἷ. 6. ἃ ἀοβηϊ6 ροϊηΐ οὐ στο, ἑη, 
ἀμγίπο, οη, δὲ σπϊοἢ ΔῊ ΓΒἰπρ ἴα |κθ8 ρῖδοα, 
Μαῖ. ἴ,. 1, ἐν ἡμέραις Ἡρώδου. ἰὶϊ. 1, οἱ 
8]. βεορί88. 2) οὗὨ {π|0 οι , Ἶ. 6. 8 
Βρδοθ, ΟΥ Ρειϊοά, Ὑ]ιΐη Ὑμΐο ΔΩΥ ΤΒίηρ' 
1Δ |κ08 Ρ]δοο, ἐῃ, υυἱδλῖπ, 48 ἐν τρισὶν ἡμέ- 
ραις, Μᾶαῖϊ. χχνὶὶ. 40θ. ΜΚ. χν. 20, οἱ 4]. 
ϑορῖ. δηᾶ ἋἸ]δβ8...-11Π1. ΜΕΥΑΡΗ. οὗὨ τὴθ 
δίαΐς, οοπαϊξίοη, οὐ πιαη ΠΟΥ, ἴῃ ὙὨΣΟὮ ΟἿΘ 18, 
ΤΑΟΥ͂ΘΒ, ΟΥ δαίϑ : ΟΥ̓ οὗ [0:9 οσοδδίοῃ,, πλ68}8, 
οι, ἴπ, ὃν, ἰδγοωσὶ, ΜὨϊοΟΝ οη6 18 αβοοίοά, 
χηονοά, δοίθὰ ὑροη, ὅς. 1) οὗἉ (Π6 ϑβέαΐα, 
οοπαϊοη, οΥ οἰγουταϑίαποορθ, ἐπ ὙΠΙΟἢ ἃ 
Ῥθγβοη οὐ (ἱηρ 18, δηὰ (Πδὺ ΠΟΙ ΠΟΥ 6 767- 
παῖ οΥ πιο ύπαῖ 88 ἃ βίδίο οἵ τηὶπὰ δηὰ ἔδοὶ- 
ἴηρ, ἐν ἐκστάσει, ἐν χαρᾷ, ἐν ἀσθενείᾳ 
καὶ ἐν φόβῳ, ἐν ἀποκαλύψει, ἐν ἐγ ρο. 
σύνῃ, ἄς. ἴῃ (8 ἀϑᾶσὸ ἐν ΜΙ 18 ἀδῖ, 
8 οἰΐθη οαυΐν. ἴο δὴ δἀ͵. οὕ δὴ δάν. 2) οὗ 
1ὴ6 δωθέπο88, ΘΙΩΑΡΙουτηθηΐ, ΟΥ δοίίοῃ, ἐπ 
ΝΒ ἰοἷ. ΔῊ ΟὯ6 18 οησαροά, Μαίϊ. χχὶ. 22, 
ἐν προσευχῇ. ΜΚ, ἴν. 2, ἐν τῇ διδαχῇ 
αὐτοῦ, “88 Ὧθ6 ἰΔυρὶῖ.᾽ [κι., χχίν. 85. χνὶ. 
10. 7Τοἢπ υἱῖϊ. 8, Αοἴδ νἱ. 1. χχῖν. 16. 
Ἑου,. 1. 9. χίν. 18. χν. δ8, 1 ον. χν. ]. 
2 Οὐον. ἱν. 2. Οὐ]. 1. 10, 1 Τί. ἱν. 1δ, οἱ 
8]. βρε. 80 σἱτἢ ἀαί. οὗὨ ρογβοη, ἱὶ. 6. “ἴῃ 
[86 ΟΥΪ ΟΥ σϑυ8θ ΟὗὨ ΔΗΥ οπα,᾽ ἔοι. ΧΥΪ. 
12, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν Κ. Βοῃι. 
Υἱ. ὃ. 1 Οον. ἱν. 17. Ερῆ. νἱ. 2], οἱ δ]. 4180 
ἔτ ]γ. ἐπ ἐδδ ἡέπέθνοι ΔΏΥ ὁη6, Αοἰδὲν. 12, 
οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία. 
ν. 4. 8. ἐν πνεύματι, “ ἀπάον {Ππ| ἰηδιι- 
Θποο οὗ [πὸ ϑρὶνῖς,᾽ ἴῃ ἃ βίδϊθ οὗ ἱπβρίγα- 
τίοη, Μαίί. χχὶ!. 48. Μῖὶκ. χὶϊ. 86, 1. ᾿ϊ. 
27. ἵν. 1. 1χ. 1. οἱ ἃ]. ΑἾβο οὗ ἀεπιοπέαοβ, 
ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, ΜΚ. ἱ. 28, ν. 2. 
9) οὗ 6 Πα ΉΘΥ Οὗ » ὦ. 6. [86 8αϊθ οἵ 
αἰγουπηβϑίδηοθδ, δχίθσηδὶ οὐ ἱηΐεγηδὶ, ὃν 
ΜΈΪΟΝ ΔΩ ΔΟΏΟΩ 18 δοοοϊηρδηϊδα, ἐπ γοΐδσ- 
Θη06 ἴο ψΏΪΟΣ τ '8 ρογίοττηθα, τ ῃθῖμον οὗ 
ΤΩΔΏΠΟΥ βΘΌΘΥ, ΜΒΘΓΘΌΥ δὴ δοίίοῃ 8 ἀ0ῃ6, 
ΟΥ̓ οὗ 8 συ]ο, δῦ, ΟΥ ϑἰδηάαγά, ἐμ, ὄν, αο- 
οογαϊηρ ἰο, 88 Μαῖϊ. νυἱῖ. 2, ἐν ᾧ κρίματι 
κρίνετε, κριθήσεσθε. [μὰ. ἱ. 8. ῬΙΝ]. ἱ. 8, 
1 ΤΊιοββ. ἵν. 16. 1 Τί πὶ. ἱ. 18. Ηδοῦ. ἱν. 1]. 
οἱ 81. β806: ἰη [ἢ6 86η80 αϑ ἕο, ἴῃ γοϑρεσέ 
ἕο, [,α. 1.7, 18, προβεβηκέναι ἐν ἡμέραις. 
Ομ]. ἰν. 20, ὅτε ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 
᾿. ἐξ Τιι, : 18. ἈΤΝ; 10. 111. 2; σφ αἰτοῦ 
ΟΣ βρη ἔγίη . ΟΥ τοαηΐ, οι. χν. 
ἐὸν πρθηι ὀδαίετα,: ἐν μὲ: ἐλπίδι. ἘφΏ. ἰΐ. 4, 
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οἰοίλοα ] ἃ 
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πλούσιος ἐν ἐλέει, οἱ 4]. 4) οὗἵ τὸ 
ν Οοσαδίοη, ἵπ οὗ ὁ Μ᾿ ΟΝ ΔῊ τὶ 

τοβίβ, οχίβίϑ, οὐ ἰ8κ68 μῖδεςθ, δῃά {πὶ Ποντ 
οὗ ἃ Ρούβοῃ οὔ ἰπΐηρ ἴῃ ΟΥὁἮ οἡ ἘΣΘ Ὦ δὲ 
(Ὠΐηρ τοϑίβ, (1 Οου. 11. δ. 2 ὅον. ἱν. 10. 

α]. νἱ. 17, οὐ βρορίβ8.)} δπὰ εβρθο. οἵ τῆς 
πιοίΐυα, ἴῃ ΘΟμΒοαῦθηοα οὗ ΜΕϊοῖ δὴν δοίζοῃ 
ἷθ ρεγίοσπχοά, ἐπ, οπ, αἱ, ὄν, Μαῖι. νἱ. 7. 
Αοἰ νἱ. 29. 1 ον. χὶ. 2. 2 ον. νἱ. 12. 
1 Ῥοῖ, ἱν. 16. ΑἾδβο οὗ {0 φγομηῃά, οὐ οο- 
οαδίοη, οὗ δῇ ὀἰπρθρο οὗ ἐφεξᾷ Ἐπεν ἀμρλλος 
ΘΧΡγοβϑδίηρ Ἶογ. οπᾶσθγ, ἢἤορο, σοηβά θη 
δὲ [α. 2. θαύμαζον ἐν τῷ δον εζεις 
αὐτόν. Τμι. χ. 20. Αοὶϑ τἱ!. 41. Βοτω. ἐδ. 
28. Ερῃ. 11). 18, οἱ αἱ. δ) οὗ [6 ᾿πδαπδ 
ὙΠΘΓΘῸΥ ΔΩΥ͂ {πἰπρ' (8 |κ68 ρδεθ, ὑπ, ἱ. 6. ὉῪ 
τθδη8 οὗ, Ὑἱ ἢ ᾿ν ῳλὺ οὗ »εγβονε, ὉΥ 
ὙΔΟΒ6 αἱά ΟΥ ἰῃ οσυθη οι ΔΩΥ τπΐηρ ἴδ 
ἄοπο, Μαιί. ἰχ. 84. Αςία ἵν. ὃ. χυΐϊ. 

Οον. χυ. 22, οἱ α]. ; οὐ οὗ ἐλέποβ, υϑβοᾶ οἵ 
ΒΟὮ ΤΔΘΔῊΒ 88 ἱτρ}]ν [αὐ [Π6 οὐ͵οεῖ αῇἴοςι- 
δα ͵ἴ8 δεϊι!ν ἐπ δῃά απο ἰΏθτω, αδϊι. 
ὙἹἹ. 82, ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασι, " ἴπι ἀπὰᾷ 
ὈΥ (86 ναΐοτβ.᾽ 1 Οογ. 1ἰ. 15, ἐν πυρὲ 
ἀποκαλύπτεται. ον. χῖν. 10, δὲ ἃ]. 
Ετοιὰ [06 ΗρΌῦτ. 88 βαϊὰ οὔ ρεῖςθ οὐ ὁχ- 
οἤδηρο, ον. ν. 9. [πῃ οοτηροβίοη ἐν ἴτα- 
Ῥογῖβ, 1. 8 δοίῃρ οὐ σϑδίϊπρ ἐπ, δ ἔνειμε, 
ἐμμένω : 2. ἑηΐο, ἰιἢ γογῦϑ οὗ τηοϊΐοῃ,, 89 
ἐμβαίνω : 8. οοηγογηνέίῳ, δις. ἃ5 ἔνδεκος, 
ἔννομος : 4. ραγίϊοϊραζίοη, Δ ἔνοχος. 

᾿Εναγκαλίζομαι, ἔ. ίσομαι, (ἐν, 
ἀγκάλη" ἕο ἑπίο ομδ᾽8 αγηιβ, Μαῖϊ ἰχ. 

Ὁ ΣΧ. 10. δορί. δῃὰ Ο]488. 

Ἔνάλιος, ου, ὁ, ἡ, κον 
ἰοπρίηρ ἐο ἐδδ 86α, 4. ᾿ἰὶ. Ἵ,, 
ἐναλίων, 58.. ζώων. 

Ἔναντι, δὰν. ΡγῸρ. οὐὔεν' ἀραϊηβέ, ὅτι ὰ 
ἤθποθ ἐπ ἐδ6 ργϑβοποε οὔ, δοίοτο, Τ1,.Ὰ. ἱ, 8, 
δηὰ ϑιορῖ, 

᾿Εναντίον, ϑὰἂν. (πουί. οὗ Δἀ)]. ἐναν- 
τίος,) Ῥτορ. οὐδῦ ασαϊηδέ ; ὮθΏςΘ, ὄεγοτε, 
ἐπ ἰδδ ργδϑοποῦ οἵ, ἴ0]]. ἮΣ ὅθι. οὗ ροῖβ. 
ΜΙ. 11. 12, Αοἱβ υἱῖϊ, 82. ϑερίὶ, δηὰ αἶμα. 
Ετοῖὰ ἰἶἰ6 Ηδφῦτ, ἐπ ἐλδ δἰσὴὰξ Οὗ, Αςῖα νἱ]. 
10, ἔδωκεν αὐτῷ χάριν---. Φαραὼ. «εοὐδᾷ 
ἀΐζια. 1κι. Χχὶν. ἵο, δυνατὸς ἑ. τοῦ Θεοῦ, 
ὟΝ ἤν Ὀεης ᾿υάρο,, ὅδρι. αἴθη. χχὶ. 

, δ 8]. 
ἐξ πὐμῊ γῖν α, ον, 84]. ἐρτνον ἔον 

ἀντὶ.) ονοῦ ασαϊηϑῖ, ἐδ ἴο. ΤῸ 
δ μόρον ἀρ! (Βίηρϑ, οιη. 1]. ἶχ. δῦ, με 

ναντίος ἧστο. 80 ἐξ ἐναντίας 85 Δὰν. 
ΜΠ ἢ ρθη. οὐοῦν ἀραϊπδί, ΜΙκ. χν. 89. Οἴα 
εὐἱπα, αἴὐογβο, σοπέγαγψ, Μαῖϊ. χὶν. 24. 
Αοἴδ' χχνὶϊ. 4. 42) πιθϑίδρῃ, οὗ νρρω 
αὐαἴὐογϑα, 6, Αοἱἷβ χχυῖὶ. 17. 1 ΤΉΏοδο. 
ἷ;. 1δ, βορὶ. δηὰ Ο]δεβ. 8. ὁ ἐξ ἐναν- 
ΜΕΝ ϑαυΐν. ἴο ὁ ἐναντίος, απ ἐπεπεῦ, Τίιϊ. 
}}. .Φ 

Ἐνάρχομαι, ἴ. ξομαι, (ἄρχομιαι, 
ταίρι ρα ὙΞᾺΝ δὲ κύς ρύρλοι καῖω 

(ἐν, ἃλο.} ὅδ 
ἐρπετῶν καὶ 
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4080}. ΟΘ΄]. 111. 8: 011. ὈΥ δες. ῬΆᾺ]]. ἱ. 6. 
ϑερί. δπὰ Ο]488. 

᾿Ἐνδεὴς, εέος οὗς, ὁ. ἡ, 34]. (ἐνδέω,) 
ὧκ τοαπέ, ὑπαὶ αἀδείιίε, Αοἴδ ἰν. 
ϑερῖ. απὰ Ο]δ88. 

ἜΠΠνδειγμα, ατος, τὸ, (ἐνδείκνυμι,) 
ἐκπαϊοαζίοη, ἐοζεη, »γορῦ, 2 ΤῊ. ἱ. ὅ, ἃ Οἴδδι, 

Ἔνδείκνῦμι, ἴ, εἰξζω, Ῥτορ. ἐο ροϊηΐ 
ομῖ, 85 ἰΐ τγοσὸ Ὑἱτἢ (6 δηρΘΓ, ΔΩΥ ΡΘΥΒΟῚ 
οὐ {πϊησ οχροθϑα ἴο υἱοῦ, β60 Ῥο]νυῦ. ἰ11. 
84, 8, Ἢ ἐποείαμ Ὑδδὶ ἢν 15 ἴῃ ᾿[861; 8180, ἴὸ 
ΒΠΟΥ͂ ΔΠῪ ΠΣ ἢ ἴο ὃ ἴῃ ἃ ρ]δοθ, ὉΥ ψ 1 ἢ- 
ἀγανσὶηρ τ μαῦ Ὠἰά68 1ΐ ἔτοτῃ νἱονν : δὰ 8150. 
ἔφ. ἰο βἤοιῦ ΔΠῪ (ΟΥΑΙ ο ὅδ ἸΏ ογοπΐ ὧ 
ΔΩΥ͂ ΡΘΙΒΟῚ ΟΥ̓ Γπϊηρ, δπὰ (ἢ8 ἴο αδοίοϑα 
8 λίγο δηᾶ ρῥσγορογίῖεθ. 8.0 Ρ]δῖο, ἢ. 
978, Ὁ. ἐνδεικνύναι τὴν αὐτὴν ὁμοιότητα 
καὶ φύσιν ἐν ἀμφοτέροις οὖσαν. Βαϊ 
ἴῃ Ν. Τ΄ δηὰ τ βοὶν ἴῃ ΟἼδ88. ἐπ τηϊἀα]9 
ἤογηΣ 8 Δ]Ϊοπο ἔουπά, ἐνδείκνυμαι, 1) ἕο 
«ἄοιο γογίλ, οΥ τηδηϊοδὲ ρῸ Ὁ]10]Υ, ῬΤῸΡ. ΔῸΥ 
τμιηρ τοϊδίϊηρ ἴὸ οὐ ἀδρθηάϊηρ ἀροη οπθ- 
8617, Ὀπὶ οὔἴγϑῃ οα οἴϊιοσθ, Βοτῃ. ἱϊ. 1ὅ, ἐνδ. 
τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς 
καρδίαις αὐτῶν. ἰχ. 17, τὴν δύναμίν 
μον.  Οονγ. νἱϊ!. 24. ΕΡἢ. 11. 7.1 Τί. 
ϊ,16. ΤΕ. 1]. 10, πίστιν ἐνὸ. 1]. 2. Η6Ὁ. 
νἱ, 10, 58ᾳ. ϑϑερί. δπὰ (488. 2) ὉῪ ἱπρὶ. 
[ ὑγέξέ οπεϑοῖῦ ἴο ΒΏΥ ὁΠ6, ὈΥ͂ οΥϊποίης 
οετίαϊῃ 41.4]11|68 ἴο [Β θαι. ὅο ΤΒυο, ἵν. 
126. Τϑϊοά. ϑ'ο. νοὶ], χ. 171, Βὶρ. μεγά- 
λην ὕβριν τῇ πρεσβείᾳ ἐνεδείξατο. 
Βεῦοο, {πὸ »γταβίαγε απὰ ὁτἠΐδογα ἴῃ 18 
ἴξ οοτλθϑ ὕο τωϑᾶῃ βαΐγαγ6 
οἵ ἐθΐηρα δυἱ], 2 ΤΊμ,. ἱν. 16, 

80 δορί. 

ἜἜνδειξις, εως, ἡ, (ἐνδείκνυμι.) ῥτῸΡ. 
α ροΐπέϊηρ ουΐ οὗ ΔῊγ οὈ]εοῖ, Ῥο] Ὁ. 111. 88, 
ὅς ἴῃ Ν. Τ' ἢφ. 1) πιαπεξείαίίοπ, ἀδοίαγα- 
ον, Βοτω. 11). 25, ε: εἰς ἔνδειξιν τῆς 
δικαιοσύνης αὐτοῦ. ῬΊὮ]ο, 1. 1. Ρ. 9, δ0. 
2) ἑρμἱοαξίοη, γ]αὶπ »γοοῦ, ἰοΐεπ, θηαὶν. ἴο 
ἔνδειγμα, 2 ὧν υἹἹἱ. 24. τὴν ἔνδ. τῆς 
ἀγάπης ὑμῶν. ῬΆΊ. 1, 28, ἔ. ἀπωλείας. 

Ἕν νδεκα, οἱ, αἱ, τὰ, οατὰ. πυαι. οἰδυδη ; 
ἴω Ν΄. Τ᾿ οἿἱ]Ὺ οὗἉ (δ οἰονθῃ ἀφοπῖῖοι, Μεῖι. 
χχυἱ]. 16. ἅικ. χΥὶ. 14, εἰ αἱ. 

Ἕ νδέκατος, ἡ, ον, οτάΐϊη. οἰδυεηΐδ, 
Μειι. χχ. 6, 9. . Χχὶ. 20. 

Ἐνδέχομαι, ἴ. ξομαι, Ῥτορ. ἕο ἕαζε 
ΟἹ τεςοῖνο {2, ἷ. 6. ΔΙΠΟΠΡ 8ΠΥ ὈΘΙΒΟΠΒ ΟΥ 
«δῖηρ, 0 αἰρκίς, ΤΒυς. 11. 81. Ιῃ Ν. ΤΉ. 
φες. Οη]Υ ἴῃ ἔδο ἰτροτβ. ἔοστη, ἐνδέχεται, 
ἢϊτ. “δἀτιΐεβὶ ὉΪ6, οΥ Τσσυτ Ὁ16,, μὰ. ΧΙ. 
838, απὰ οὐκ ἐνδ. δᾳυΐν. ἴο ἀνένδεκτόν 
ἔστι, χνὶϊ!. 1, “ἰξ σδῃ βοδγοοὶν ἘδρΡρΘη, 
Τυς. ἱ. 12]. Ῥετηοβίῃ. οὐκ ἐνὸ. ἄζο. 

᾿Βνδημέω, ἴ. ήσω, (ἔνδημος.) Ῥτορ. ημέω, ἴ ( ἢ 'ν Ῥ, 
ἀν δε αἸλοης οκεἰς οὐδε ρδορίε 
δοπιθ, 8ὸ ορρ. ἴο ἐκδ. οἵ ἀποὃ. 208. Απὶ. 
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ἐπ. 1]. 8, Τηοοά. Ηἱΐδι. Ε. ἱν. καὶ ἐνδη- 
μοῦντι καὶ ἐκδημοῦντι συνῆν. ἴῃ Ν, Τ΄. 
ἢρ. ἰο δὲ γοβίἀθπέ ἴθ ΔῸΥ Ῥΐβοο, τ] ΔῺΥ 

832. Ρϑύβοη, 2 Οογ. ν. 6, ἐνδ. ἐν τῷ σώματι, 
ἕο ἰἶνα ; δηὰ ν. 8, ἐνδ. πρὸς τὸν Κύριον, 
ἐο αἰτυεῖΐ, ὅδ ιυἱέᾷ. Οοταρ.. ΡΝ]. 1, 28, σὺν 
Χριστῷ εἶναι. 

Ἐνδιδύσκω, (οαυὶν. ἴο ἐνδύω οΥ ἐν- 
δύνω.) ἰο οἱοίλα απ ὁπ ἴῃ ἃ θηῖ, δηά 
τηϊά. ἐο οἰοίλα οπϑϑεὶβ ἘΒΈσθυ ἢ, ἐο ἰδέαν ; 
[01]. ὉΥ δοο. ἴ[μι. νἱῖ]:. 27, ἱμάτιον οὐκ ἐ. 
διὰ χυὶί, 19, ἐνεὸ. πορφύραν. ϑερί. δὰ 
δύ 1} ἰχ. 1. 

"Ἔνδικος, ου, ὃ, ἡ, οὐ]. 110. “ ἀρτο6 8] 
ἴο τρις δηὰ 7δοο,᾽ ὁ ἐν δίκῃ ὦν, " τἱχιΐ 
δηὰ }υ8ι.᾽ Αποη. 8Ρ. ϑυϊά. ἔνδικος ἦν ἔα. 
σίλεως, ορρ. ἴο ἔκδικος, ϑορἢ. Α].] 
Απΐδο). ἀν '. 2106, τὰ μῆνδικα. ἴῃ 
Ν. Το ἀρρ!οὰ ομ]γ ἴἰο ρωπέρἠπιοπίβ, Βου,. 
᾿ἰϊ. 8, ὧν τὸ κρίμα ἔνδ. ἐστι. Ἠϑοῦ. ἰΪ, 2, 
ἔνδ. μισθαποδοσίαν. Οοιρ. Ῥο]]υχ, ἔν- 
δικος κόλασις : δῃὰ Εγρίχτ. Λαοδίκη λαοῖς 
ἔνδικα τιννυμένη. 

Ἐνδόμησις, εως, ἧ, (ἐνδομέω,) Ῥγορ. 
ϑογηοίδιπρ δὰέ ἴῃ, αἩ ἐπί οΥἹ οῦ δἰγεσίγο, 85 
ΟΡΡ. ἴο 8ῃ ΟΧ ΟΣ υ ὁη6. ἴῃ Ν. Τὶ 8ε]ὰ οὗ 
α ξἰγμοίωγε σεπον. ον. χχὶ. 18, ἡ ἐνδόμη- 
σις τοῦ τείχους, δὶ Ἰθδ8ῖ δοοογάϊηρ ἴο {ῃΠ6 
Ἰη οχργοίδιίου οὐὗὁἨ ἁ Οὐοτωτηθηϊδίοσθ. ΤΠ6 
ἴοστῃ, ΒΟΥ ΟΣ, δἰ τ ῆςβ, ποῖ δέγμσίμγο, Ὀυὶ 
ϑωρεγϑίγμοίμγθ, 85. Ὁ ὌΡΟῚ ἀποίμιον ἰμδὶ 
ἔογταβ [86 ἑουηδεξίοῃ. ὅο8. Απί. χνυ. 
9, θ,, ϑροακίηρ οὗἩ (6 τη0]6, ΟΓ Βυροσβίσυο- 
ἴατο, Ὀ8110 ἴπ ἐοστηϊηρ [Π6 ἀΥ ΟΠ ο18] ΠΑΡ ΟΣ 
οὗ Ομβαγθα, βᾶγβ, ἡ δὲ ἐνδόμησις ὅσην 
ἐνεβάλετο κατὰ τῆς θαλάττης. ΤῊΪΒ 
ἐνδόμησις, ἰπάθοά, τγᾶ8 [Π6 δυγρογβίσα οί το 
ταἰϊβθα Οἢ 8 [σοῦ βἰγυςσίυχο, ἢ ἔοχτηοὰ 
[86 χγουπααξίοη οὗ ἴΠπ0 ἸΟΥΥ ἀπὰ ναϑί ν.81]8 
οὗ ἴ6 οὐϊῆςο, δηὰ νὰβ ἱπάοοὰ ἐΐα «αἱ 
ἐέθοῖ 88 ἷδ ἤοτο ᾿πιρ]]ϊοὰ. 80 Ἡοτσοάοί. 1. 
179, ἀθβου δηρ [πΠ6 τηοάδ οὗἉ δυϊ]άϊηρ [ἢ 6 
εἰν νγ8}} οὗ ΒδΌΥ]ΟΙ, βᾶγβ, (ἢδί "ἴον ἀϊχ- 
αἷπᾳ ἴῃ6 ἀϊοῖ, (ΠΟΥ τηδάθ ὀγίοζβ οὗἨ 1}0 
βασι τσονσῃ ὑΡ, δηὰ Ὀυτχηΐ πότ ἴῃ ἴω;- 
Ὠδ0Θ8, 8π4 ἸΑγηρ ἸΏΧΘΘ ΟΟΌΓΒ65 οὗἁὨ Ὀτίοκ- 
γοτκ, ἔδειμαν πρῶτα μὲν τῆς τάφρου 
τὰ χείλεα, Ὧο. Τῇ ἴδίτῃ ἐνδόμησις 18 
γ0}1} δὐαρίοα ἴο ΟΧΡΓΟδ8 {ἢ 6 δῦονθ Β6Ώ8Β6, 
βίποο ἐνδέμω δΔῃηὰ ἐνδείμασθαι ἅτ ἴοττηβ 
υϑοὰ οὗὨ {πὸ Ὀυ]]ἀϊηρ οὗὨ γγν4}18 {Π|οῃθαῖνοβ 
δηὰ {ηὴ6 ἐν [88 Γϑίδσθποθ ἴῸ ἴπ6 αὐοΐ οἡ 
1π6 Ὀδηκ οὗ σοι [86 Ὅ)Ὃ}} γγὰβ ογοοιϑά. 
δοο ΤΈις. ἱν. 90, 2. 

᾿Ἐνδοξάζω, ἴ. άσω, (ἔνδοξος.) ἰο 
ψἰοτῦ, 1ιῖ, ὁἴο οάυδθ ἴο Ὀ6 ἴῃ ΩΙΟΥΥ͂ ΟΥὉ 
ΟΠΟΌΓ :᾽ ὁ606. ἴπ Ρ888. ΟΥ πιὰ. 2 ΤΉΘΒ8. Ἰ. 

10, 12, ψῆθγο οὔβοσνο {πὸ ἔοσγαιϊα ἐνδο- 
ξύσθηναι ἔν τινι : 5᾽ χη  ἔγίηρ, “ ἴο χοὶ φΊοΟΥΥ 

ὍΣ) 8 ΠΟΙ ΠΟΥ 5 ροοᾶ ΟΥ ΟΥ̓], 8ο {μα ὁπ6 
ΤΏΔΥ ὉΘ ῬΓαϊβοὰ 88 118 Δ ΓΠοΥ ; δῖ ΠοΙὸ ἀθ- 
ποίη, ὁ ἰμδὲ αΟα ΤΔΥ̓ ραΐῃ ΠΟΙ ὈΥ τῆ 
οἴου δὶ ἈΔΡΡΙΠ 685 " Αὐοον 1.0 Ὑ111 σαὶβθ 
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μο] ονοτβ.᾽ Οορ. Εἰχοά, χίν. 4. Εζεῖς. 
χΧΥΊ, 22. 
Ἔνδοξος, οἔυ, ὃ, ἡ, δὰ]. (ἐν, δόξα.) ὑτορ. 

ἴον ἐν δόξη ὦν, ἀπὰ υεοᾶ, 1. οὗ ΡΕΒΒΟΝΒ 
λοποιτγεά, 1 Οον. ἱν. 10. ϑερῖ. δπὰ Ο]δββ. 
.-11. οἵ ΤΗΙΝΟΒ, «. στ. θὰ τὰ ἔνδοξα, 
ῸΠ : ΡΤΟΓΟῈ θα λ τὰ πὰς " ἜΕΡ 

οὗ : ά͵, ἴ,.κ. νἱῖ. 25. (. 
πὰ ΟἸδρα, ΒΕ , ἐκκλησία ἔ. Ἐφ. ν. ΟΣ 
οὔ “16 ΟδΒυτοῦ δἀοτηθὰ ἱπ ρυτὸ δηά 
δρ᾿οπάϊὰ ταϊταεηὶ,, 6 ὑγάθ. Οοσαρ. ν. 25, 
δηὰ Βον. χῖχ. 7, 8. χχὶ. 9, δᾳ. 
Ἔνδυμα, ατος, τὸ, ἘΠ οἱοίδέπσ, 

Μαῖίι. νἱ. 25, 28. χχυΐ!. 8. [.ὰ. χὶϊ. 23. 
ϑορῖ, δὰ Ἰαΐοσ 6758. ϑαϊὰ οὗ [πὸ ουΐοῦ 

επί, α οἷοαΐ οἵ οδτλ6}᾽ 8 Πιδῖτ, βυο δ 88 
1ἴΠ0 δποίδηϊ ρυορμεῖβ σόσο, ἴῃ οοπίοιηρὶ οὗ 
ΘΑΓΕΪΥῪ ἀδυν, Μαῖι. ᾿ϊ. 4. ΑἸβθο α 
γοῦθ, βυσ ἢ 88 γΑὰϑ ργεβοηίθά δἱ ἔεαϑίβ ἴο 

εβί8, (βεο αςῃ. χὶν. 22. Φυάρ. χίν. 12, 
Κίηρε ν. ὅ, 22,,) Μαῖι. χχὶ!. 1], 54. 

τηοίδρἢ. Μαίί. νἱῖ. 1δ, ἐν ἐνδύμασι προ- 
βάτων. 
Ἐνδυναμόω, ἴ. ὥσω, Ῥτορ. ἐο ἐπυΐ- 

φογαΐο, ἰταρατὶ βίγθησιὶ ἴο, {Γ8}8. δπᾶ μ885. 
ΟΥ τά. ἕο μα χὰ δἰγεησίΝ, ὕδοοτθ δ γΌηΟ. 
ϑιαϊἃ Ῥσορ. οὗ ἴῃ0 Ὀοάγ, Ηδοῦ. χὶ. 84, δηά 
βγ. οἵ 186 τιϊηὰ δηὰ δου], Ασεῖβ ἰχ. 22. 
οι. ἱν. 20. Ερῃ. νἱ. 10. ΡΊ]. ἵν. 18. 
1 Τίω. 1. 12. 2 Τί. 1. 1. ἵν. 17, δῃὰ 
ϑορῖ. 
Ἐνδῦνω, οὐ Ἔ νδὕ᾽ω, ἴ. ύσω, (δύω, ἴο 

0 ἴῃ, ΟΥ ἰηἴο ; 4180 ἴο σδι180 ἴο βὸ ἱπῖο, ἴ0 
ΘΏγ6]0Ρ6,) ἴ. ἐο φὸ ἵπ, οὐ ἱπίο, 2 Τίῃ. 
᾿:. 6, δ εἰς τὰς οἰκίας. Ἠάοί. ᾿. 12]. 2, 
ἐνδύντος 5ς.}}. ἐς τὸ οἴκημα.---Ἰ1. ἰο Ῥεΐξ 
ου, Ἰἰϊ. ἴο σᾶυδθ ἴο Ρ ἰηῖο, ἐο οἰοίδα οἵ 
ἶγδβ8. ἰχϑῃβ. δηὰ [01]. ὈὉῪ ἀου] δος. οὗ 
Ρ6Ι8. δῃὰ {(πίηρ, Ρ888. ΟΥ τηϊά. ἰο 
οἰοίιδα!, οὐ ἐο οἰοΐδα οπεϑοῖ 1) Ῥγορ. Μαϊξ. 
νἱ. 256, τί ἐνδύσησθε. χχὶϊ. 11. χχνὶϊ. 8]. 
δηὰ οἵι. δῃὰ ϑδορί. δπὰ Ο]αβθβ. ϑαϊὰ οὗ 
διτηους, ἄς, οι). χἰϊ!. 12, Ερῆ. νἱ. 1], 
14.  Ἴμοδθ. ν. 8. ϑερί. δπὰ ΟἿαββ. 2) 
ταΘίΔΡὮ. Ὀοῖδ οὗἩ [ῃ6 580}], 88 ο]οι οά ἡ 
10 Ὀοάγ, 2 Οον. ν. 8, εἴγε καὶ ἐνδυσά- 
μενοι: δηά α͵8ο οὗ 8 }ογβοῆ, 88 " Ἑ]Ἱοι ϑὰ," 
Ϊ, 6. ὁπἀυοὰ, ὙΠ ΔΩΥ ΡΟΥΘ ΟΥ 4υδ)}}γ, 
ἄζο. 1... χχὶν. 49. 1 (ον. χν. δ8, ἐνὸ. 
σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, Οο]. ϊ].. 12, δηὰ 
δορί. ΑἾδο οὗ οπὸ 0 αϑϑωηι68 8 ΠΟῪ 
Θἰδγδοίοσ, ἐ. τὸν καινὸν ἄνθρωπον, ἘφὮ. 
ἷν. 24, Οὐ]. ᾿ϊ. 10. ἐνὸ, τὸν ΚΚύρ. “ἴο 6 
οηδυοὰ νῖτ ἃ δρὶτις κ6 18. Βοτα, χὶϊὶ. 
14. 6α]. 111. 27, διιὰ ΟἸΔ88. 
Ἔνδνσις, εως, ἡ, (ἐνδύω.) α ραξίπρ 

ΟἾ,, ΟΥ̓ τοοαγίηρ ΟΓ ΠΝ ] τ αυ ἢ 8. 

᾿Ενέδρα, ας, ἡ, (ἐν, ἕδρα.) α ἰγίπσ-ἕη- 
διιβοααίθ τοαῖΐ, Ῥτορ. ἴῃ 8, απ απὶ . ϑορί. 

δὰ ΟἾδβεβ. [ἢ Ν. Τὶ. α ἐψίηρ-ἵη-τοαῖξ τὸ 
ΚΙ] ΔΩ οπο, Αοἰβ χχυ. ὃ. 1 Νίαδοο. 1. 86. 

Ἐνεδρεύω, ἴ. εύσω, (ἐνέδρα.) ῥτορ. 
 ἴρ ἐΐδ ἐπ απιδιιϑοαάο, ϑερῖ. δῃὰ ΟἾ688. : ἴῃ 
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Ν. Τ- ἐὸ ἰδ6- ἐμ-υραΐξ ἐο κὲϊΐ απ ὁπό, Αοῖδ 
χχῖϊ. 2] . δἷϑο ὈῪ τωρ]. ἐο ἐδ ἔπ ιεαὶϊ 707, 
ΟΥ ἷπ ΟΥΔΕΣ ἴο δῆβῃδγε ΔΗΥ͂ ὁη6 ἷπ ἰδ 
νογάβ, [λι. χὶ. δέ. ϑερί. δὰ Ο]δ88. 

Ἔ νεδρον, ον, τὸ, εασυΐν. ἴο ἐνέδρα, 
Αεἴβ5 ταίη. Ιὸ, ἰπ ἰδίον Ἑλὰ, ον {86 νυ ]ζ. 
ἐνέδρα. 

᾿Ἐνειλέω, ἴ. ήσω, ἐο τοῖδ Ὡ} ἕπῃ, οὗ 
ἼὐγὰΡ Ὡρ ἴα; [01]. ὉΥ δος. δπὰ ἀδῖ. ΜΙ. 
χυ. 4606, ἐνείλησε, κ5.1}}. αὐτὸν, τῇ σιν 
δόνι : βιὰ Ὁ [,οχὶσορταρθοιβ ποῖ (0 ὑδ 
Οἰβοοτο 80 δρρ θὰ, ὃυΐϊ ἰζ οὐουτθ ἴῃ 
Ατίοι. ἱ. 18, οἱ ἀποθνήσκοντες ἐσχισ- 
μένοις ἐνειλοῦνται ῥακέσιν. ᾿Ἐνελίσσω 
οοουγβ ἴῃ Ρ]αῖο, ὑ. 220, Β. ἐνειλεγμένων 
τοὺς πόδας εἰς πίλους. 
Ἕνειμι, Ῥτορ. ἕο δὲ ἴῃ ΔΗΥ͂ ρἴδοο, δυά 

ἤψ. ἴο 06 ἐπ οΥ υὐἱϊῇ,, ἱπ [0 βδιὴδ ῥἶδος 
ΜΠ, ΔΠΥ Ῥογβου, Χεη, Μϑα. ἱ. 2, 28. 
Ιη Ν. Τ΄ ᾿ξ οος, ἱπ [Π6 ἱταροσα. ἔοστα ἔνεστι, 
ΟΥ̓ σοη Γ. ἔνε, “ΤΠαγὸ ἴθ οὐδ ΟΥ αὖ 
6]. ἢϊ. 28, οὐκ ἕνι ες]. ἐν ὑμῖν. ΟἿ. πὶ. 
1, ὅπου οὐκ ἕνι. 24. 1. 17, παρ᾽ ᾧ οὐκ 
ἕνι. ΤΒυβ τὰ ἐνόντα, Ῥτορ. ἐλέησε τοὐϊλλα, 
ἐπα ἴ8 ὙΠ δὴ ἀπης 88 8 ψεββεὶ, 
1 Μδεοο. ν. ὅ, δῃὰ Ο]4ε5. [ἡ Ν. Τὶ. μι. 
χὶ. 4], σ. τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, 
4. 4. " Οἴἶνο [8δἱ νὐτηΐπ [86 ΟΡ 85 Αἰπιθ." 

Ἕνεκα οΥ Ἕνεκεν, ὈΓΟΡ. φονοσηίηρ ἰδὸ 
σοῖς, )ογ, οπ αοοοιπὲ οἷ. δεοαμθα οἱ, ἰγ 
γϑαϑοη ΟἿ, Μαῖϊ. ν. 10. χ. 18, ἀηὰ οἱ, ἴὰ 
2 Οον. νυἱϊ. 12. 1 ὀοσυγβ τὶ τἢ τίσ. δηά ἰω- 
βη. εἵνεκεν τοῦ φανερωθῆναι. 

᾿Ἐνέργεια, ας, ἡ. (ἐνεργὴς.) 
φπρῆυν, Ὗ' ϑόδα Ἶπ. ΛΈΣ 
ἱ,9, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους. 
δϊ, 7. ἱν. 16. Οοἱ. 1. 29. . 88 ΕΣ- 

δὲ! ἰ οἰϊθὰ ἰπ τοΐγδοϊθθ, ῬΆ1]Π. 1“. 21. Οο]. ἢ. 
ΠΝ [α180 δηὰ ργοίοπἀθὰ παίσβοϊεβ, 
2 ΤΉοβα, 11, 9: αἷδο, ὈῪ τωοϑίοη. ρυϊ ἴογ [δὲ 
τσογξα ἱλοπιροίοοα, Ὁ ΤΏΘμα. ἢ, 1], ἐνέρ- 
γειαν πλάνης. 
Ἐνεργέω, ἔ. ήσω, (ἐνεργὴς,) ἰο 

οὔεοϊϊοα οὐ ορογαῖῖνο. [1{ οοσῦ ἰῃ Ν. Τ. 
ἴῃ ἔνο 808, ἧ. ΙΝΤΈΑΝΒ. 85 βδιὰ οἵ {μίη, 
ἐο δε αοἰΐοδ, οὐ εθεοιδνο, ἐο τοογὰ, Μαῖϊ. 
χὶν. 2. ΜΚ. νἱ. 14, αἱ δυνάμεις ἐνε 
γοῦσιν ἐν αὐτῷ, "ἴὰ6 γνονοῦ οὗ τοῖγεῖο 
ψοῦΐκβ ἰῃ Βὲπλ,᾽ 1. 6. τη ΐγϑοῖοδ 816 ὙΠῸ 
ὉΥ μέτα, ΕΡΒ. 1. 20. ᾿. 2. ΡΆ]. ἰδ. ἙΝ 

ἵ,, 
ὁ ἐνεργήσας Πέτρῳ, ὶ. 6. " οἰδοοϊοὰ ἰῃ 
0886 οὗ Ῥοϊογ. Ῥτον. χχχί. 12, γυνὴ 
ἀνδρεία ἐνεργεῖ τῷ ἀνδρὶ εἰς ἀγαθὰ, 
διὰ ΟἿκεδ.. ΤΆΑΝΒ. [0]]. ὉΥ δες. οἵ 
ἐλόπσ, Ὀυΐ βαϊὰ οὗὨἨἁ ροτβοηβ, 1 Ὅν. χίϊ. δ, ὁ 
ΤΩ ὧν τὰ πάντα. . ἢ. δ. ἐν 

1}. ἢ. 18, ὁ ἽΜΡΧΟΥ, ἐν ἡμῖν 

ἕο 
Βοπι. νἱῖ. ὅ, ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν 
ἡμῶν. 2 Οοτ. ἱ. δ ἐν. 12. 6]. ν. 6. Ερὰ. 
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ἃ 20, Οὐ], 1.29, 1 Το. ἴϊ. 18. 2 ΤΆΘδα. |1χ. 4. ΤΒας, ν. 82, Χου, Ματα. ἱ, 7, 2: 
ἢ 1, ἀνὰ Ἰδοῦ Ο]αββ. Ῥαγίὶς. ἐνεργού- 
μενος ἴοῦ δὲ]. ἐνεργὴς, ΟΥ ἶο. δοῖ. 
ὑεργοῦσα (18 δά. χν. 1], ψυχὴ ἐνερ- 
γουσα). 34. ν. 16, δέησις ἐνεργουμένη. 

Ἐνέργημα, ατος, τὸ, (ἐνεργέω,) 
ϑοπεείλε , “ ΒΟΙῺ6 οἴἴἶδδοῖ ὑχὸ- 

υοοὰ ΟΥ Τρεγαϊΐοῃη ποικοὰ ουϊ,᾿ 1 ὅον. 
σῇ, 6,10, ἐνεργήματα δυναμέων, " οβοο(5 
Ὑποῦσης ὈῪ ἴ86 αἰ οὗὨἨἁ τον κίηρ ταΐγϑο]οβ.᾽ 
8.6 ΤΥ ποίθ. 
Ἔνεργὴς, ἕος, ὁ, ἡ, τἀ. (ἐν, ἔργον.) 

ααἰδοε, ἀραῖος, ΤΒυς. ἢ]. 17, νῆες ἐρεόγοὶ, 
Ηον. ἱν. 12, λόγος ἐ. 1 Ὅον. χνυὶ. 9, 
ϑυρὰ ἐ. ἱ, 6. “ ργοβοπεπρ Ορρογίυ μι ἤοσ 
στοαὶ εἰἴθοίδ." 

Ἔνι ἴον ἔνεστι, δε0 ἜἜνειμι. 
Ἐνενλογέω, ἴ. ἤσω, Ῥτορ. ἕο »γαὶ 

ΟΓ δέδες ἑῃ οὐ ἑλγουσῆ ΒΏΥ οὔθ. [Ιπ Ν. Τ. 
ΟὨΪΥ ἴῃ 0888, ἐο δὲ , ὍΣ τηϑὰθ ΒΔΡΡΥ, 
Αοὶδ ἢ, 25, ἐν τῷ σπέρματί σον ἐνευ- 
λογ. πᾶσαι αἱ πατριαί. Οἱ. (ϊ. 8, βορί. 
, Ἐνέχω, ἢ, ξω, φεποτ. ΞΞ ἐπέχω, ἕο δαῦο 
13 ΣΩΥ Ρ6Ίβοῦ ΟΥ̓ ΤΠ Ϊ τσ, ΟΥ [0 ὅδορ ΟΥ̓ ΔῺΥ 
γαπῖοα ογ (μιΐη  ᾿ ΑΟΥ. ἴο ἤαοα ἐπ οπϑϑοῖς 
91}. ὉΥ ἀαξ, οἵ ρετβ. ἐπυρι γἱπρ ἃ ἀϊδβροδὶ οι 
δ᾽ πἰπὰ ἐοισαγ8 8 Ῥεγβοῃ ΟΣ δοίΐοῃ, τ ὴη6- 
ἴδεν νουγθδὶο, (48. 7410]. Υι. γί. 6, 
ἔγέχων νοῦν πρὸς τὸ μανθάνειν,) ΟΥ υη- 
βγοαγα}]6, 88 ἴῃ Ν. 1. ΜΚ. νἱ. 19, Ἧρ. 
ἐνεῖχεν (5.1, χόλον) αὐτῷ. 1μι. χί. δ8, 
δεινὰς ἐνέχειν. ϑιορέ, ἴῃ Θδη. χἸχ, 28, 
ἐνεῖχον αὐτῷ κύριοι τε ματῶν, ΤῊΘ 
ἰδεῖν 6 βυρρ!!εὰ ἰπ Ητοάοι. ἱ, 118, 
κρύπτων τὸν οἱ ἐνείχεε χόλον, δηὰ 
Υί, 119. ἐνεῖχέ σφι δερὴν ὅλον. ΤὮυβ 
ἰὰ ἢ εφυῖν. ἰο ἐγκοτεῖν, ἐο ὕθαγ α σγμάφο 
ΤΣ δ βρίρτ τς ῬΑΒΒ. ὙΡΕ ΧΙ Ὁ 

ἴπ ὃν ΔῺΥ ἰὨϊηρ,, 88 τοραδβ, σίδ, ὅζα. 
Ῥκῦρκη, ἴμλοου. 78, ἐξ ταῖς χδεις Ηο- 
τοῖοι, ἅ, 12], 2, τῇ πάγῃ ἐνέχεσθαι: 

ἰδ βεηοΥ, τηοίδρἢ. ἐο δέ ἔῃ ΔΏΥ 
Ἰοἢ ΒαΙΏρΡΟΓΒ [86 πιά, ἀπά ἱπιροὰεβ 

ὈΟΌΓΒΟ οὗ δοίΐοῃ. ἘΤμι8 ἰζ 15 ἀρρ]ϊοὰ 
ἰο ἔασι, οτἀϊηαηςοα, ὅζο. ἴο ὙΙΟὮ τη 8ΓΘ 
τυδ)οεῖ, πβοῖ μον ΡΟ σα], 86 ῬΊυς, νὴ. 
ἡ18, ν. δόγμασι, οὐ τοἸϊρίουΒ, 856 614]. 
Υ, , ζύγῳ δουλείας ἐνέχεσθαι. 
Ἐνθάδε, κἂν. οἵ Ῥἶδοθ, 8 Ἰοηρίποποὰ 

ἴσῃ ἤοπῃ ἔνθα, ἀηὰ Ἰπιοηάοά, ἤτοι [}6 
ἴσιτο οἵ ἴμ6 δὲ, (τ Β ἢ ἰδ ϑααΐν. ὑο Οὔτ 
ἱεπηϊηδήοη τοαγα,) ἰο τηοάϊγ [ἢ)9 80:86 οὗ 

α. Τδυδ {0 τηϑδηΐπρ ἴδ οἰ ἴΠ 0, 88 βαϊὰ 
Βίδοδ ΨΗΙΤΗΞΕ, ἐλογε-ισαγα, Ἰ. 6. 

ἡ τοβέίλον, οὐ ἀίδον, Ζοδη ἷν. 15, 5ᾳ. 
ἀξία χχν, 17, δηὰ ΟἿ6ββ.; οὐ 2) οἵ ρἷδοθ 
ἼἾΝΕΕ, ; , 1. χχίν. 
Ἰ. Αεἰδ χ, 18, χυΐ. 28, οἱ αἷ. δηὰ ΟἿδδβ, 
Ἔνθεν, «ἂν, ἀδιαμοῃβίν. ἄδμοθ, 7 ηι 
" , αι, χνΐ, 20, δηὰ (888. 
,νθυμέομαι, ἔξ, ἡσομαι, ἄθρ. τωϊά. 

(ἐν, ϑυμ .) ἕο ἐαζε ἱπίο διά Ππδη ἕη {ΠῸ 
νη, ἐο ἐλῥις Ὡροη, ἰταηβ, Μαῖιὲ. ἱ. 20. 

[0]}]. ὉΥ περὶ δηὰ ρεη. ὙΥ Ἰοὰ, τἱ. 15. 

Ἐνθύμησις, εως, ἡ, (ἐνθυμέομαι,) 
1) “116 δοὶ οἵ ἰδίην δῺΥ ἰῃϊησ ῃ τοϊηά,᾿ 
ἷ. 6. ἀξ, οοσίἑαξέοη, Μαῖὶ, ἰχ. 4. χὶϊ. 25. 
ΗΦ6Ἀ. ἱν. 12, Τας. 1. 182, 2) Ὁγ ἱπιρὶ., 
85 ἴπο εἴἶδεοί οὗὨ οορϊ διίοη, ἐποοηέέοη, ἀδυὶ 
ὅτ. Αοἰἷϑ χυὶϊ!, 29, χάραγμα τέχνης και 
ἐνθυμήσεως. ᾿ 

᾿Ενιαντὸς, οὔ, ὁ, α ψέαν; 80 οΔ]]6ἀ 
θοοδυδθ ἱπ (δαὶ ρογίοὰ {Π6 δβδυβίθῃῃ οὗ 
{Πῖημβ ροθ8 οὐ γϑίυγτβ ὈΡΟῊ (861 : ἴῃ [86 
νογὰβ οὗ γ᾽ γῃ. αἴθοσχ. ἰἱ. 402, Αἐχιδ ἑῃ, δὲ 
δῶ ῬὈΑΥ υοδίἐσία οοἰοίίωγ ἀππϑ. Φοδη χί. 
49, 6]. χνῇ. 18, οἱ 8], βῶρο, ἴῃ Ν. Τ᾿. δὰ 
ΟἸ688. ; δἷδο, ὉγῪ Ηδῦσ., ρυὶ Ὸ δὴγ ἀεῆ- 
πλῖθ {ἰπ|6, 88 6 ΒΥ ὥγαὰ, ἴμα. ἰν. 19, 
ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν. 

᾿Ἐνίστημι, ΡΓῸΡ. ἕο δίαμα ἕπ οὐ Ὡρο". 
Ιῃ Ν, Το κξ. ὡς κατὰ πραΥ͂, ὧδ αἱ δακώ, 
ἐπιρενα, 2 ΤῊ, ᾿1, 2, 2 Τίτ, 1.1. 2 Μδος. 
ἷν. 48, ἀηὰ Ο]455. αγί. μεγί, ἐνεστὼς, 

,. Βοι. Υνἱϊ. 88, οὔτε ἐν. οὔτε μέλ- 
οντα. 1 Οὐν. 1. 22. νἱ!, 26. 6κ]. 1. 4. 

ΗδοὉ. ἰχ. 9, δῃά ΟἸ] 688. 

Ἐνισχύω, ἴ, θσω, ΡτοΡ. ἴο ὅδ δίγοπρ ἵν. 
Ιῃ ̓ " ΤᾺ “10 ᾿δεϑισθυίθδη Ὁ) ΤΕΣ 
ἕο δὲ ἐπυϊρογαζοα δίγοπσ, Αοἰδ ἸΧ, 
19. ϑορί: ἀπὰ ΟἾδββ. 2) ἐτδηβ. ἴῃ βορῖ. 
δῃὰ Ν, Τ, ἐο οαμδὲ ἐο ϑἰγεησίλοη, ἱπυῖ- 
ϑογαΐδ; [0]]. ὉΥ 8.6. οὗ Ρο18. ἴω. χχίϊ, 48, 
δηὰ ϑ'ορί. 

ἌἜχννατος, ἢ, ον. 
Μαῖε, χχ, ὅ, θὲ αἷ, Ὁ 
Ἐννέα, οἱ, αἱ, τὰ, εαγὰ. στ. πέμπε, 1. 

χυὶ!. 17. 
Ἐννενηκονταεννέα, οἱ, αἱ, τὰ, 

οαγά, πῦπ). πὲ πο, Μεῖι. χν]ϊ. 12, 5ᾳ. 
[μ. χυ. 4,7. 

᾿Εννεὸς, ἃ, ὁν, (οτ ̓ ᾽Ενεὸς,} ργορ. ἀωπιὸ 
ὃν παΐωγε, ἱποΆρ816 οὗ ἢ. 8.0 Ρ]αῖο 
Ῥ. 206, ὁ μὴ ἐνεὸς, ἢ κωφὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
ἍΜμο ἀρα ἀρὰ ἀμιδ, 15. Ἰνὶ. 19. Ἐν, γετ. 
41, Φοβορῇ. Απηΐ. ἵν. 8, 82. Χϑῃ. Απδῦ. 
ἵν, 6, 28. Απὰ ἢρ. δΘρεθολίε88, ἱ. 6. " ἀ6- 
Ρεϊνοὰ οὗ [Ππ6 βροόυνοσ οὗ Βρθθοὶ,᾽ ΤΌΣΩ βοσὰθ 
ΒΙΓΟΠΡ Ῥδββίοῃ, 88 ἴδασ, ψοηάον, ἄς, Αοιδ 
ΙΧ. 7, εἱστήκεισαν ἐννεοί. 

Ἐννεύω, ἴ. εὐσω, ἵππιο, ἕο ποᾶ, οΥ 
πιαΐό δἰρηϑ (ἐν) ὃν ἴἕ8)6 θεά, ΟΥ68, ΟΥ δ, 
1,. ᾿ς ἐν, ἐρένενον τῷ πατρὶ, ἱ. 6. "ἰπηδ- 
τηϊἀαιθὰ ὈΥ ποάβ ΟΣ δ᾽ μη." 

Ἔννοια, ας, ἡ, (ἐν, νοῦς.) . τολαξ 
πῃ ἐδ πιμα, (Ὦθ βὰν ̓  ἰάδα 

ογάϊῃ. δὰ]. πίηϊξ, 

»αξβ8ε8 ἐπ 
ἔοττηϑά ἰπ [86 τη Ὦγ [{π6 δεί οὗ (δἰ κίηρ, 
ἃ τηϑηΐ8] οονοδρέϊοη οὐ ποίέοη, Χο. ΟΥὙτ. 1. 
1. 1, Ἡίογ. [μδδτι. 1. 79, ἐ. καλοῦ δὶ Ἢ 
ἐλε ἐῤέηλίπρ ,οῳ. ἴὰ Ν. Τι 1. Ὁγ τὴο- 
ἴοῃ. οὗ οἴεςῖ ἴον ἀπενε ἸΤΗΘΘΘΗΤΙ ἴῃ 16 
Β6Ώ86 »ΨΡοϑ6., οομηϑοῖ, Ἡ Ὁ. ἱν. 12, κριτι- 
κὸς ἐννοιῶν καρδία-. ἸὰΝ, 1. 21] ; δῃὰ 

α 
, 

“ 
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80 νοήματα ἷπ 2 Ὅον. ἰ;. 1]. χ. ὅ.--ΠΠ. 
ΜΠ} τοῖοσ. ἴο 186 ρΡεΐτα. 9686, ΜΙΝ, ἰ. 6. 
πὐλθ ΓΕλΡὲ ΒΗῦ Ὁ πα ζοοίσυνοὶ ἰδίου απὰ 
ἸΔἸαΠΉΦΥ5 (Π|0768)., Ἰμἀβτη ἈΟἢ 85 (ΠΘΥ ργοσθϑά 
ἔτοτα {πὸ {ποι ἢ 8 δηα ἔδε]ηρβ οὔ ἢ 6 πιϊπά. 
3,60 Μαίι. χὶϊ. 84, 84. χν. 18, 19. 801 Ῥεῖ. 
ἷν. 1, τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε: 
Αἷβὸ ὙΝ184. 1]. 14, ἐγένετο ὑμῖν εἰς ἔλεγ- 
χον ἐννοιῶν ἡμῶν. 

Ἔννομος, ου, ὃ, ἡ, 54]. (ἐν, ῬΟΜΡΟῚ 
ῬτοΡ. ευὐξδέπ ἰαισ, 1. ἰοσίπιαΐο,, αρροϊπέε 
ΟΥ ϑαποίίοποα ἐγ ἴαῖσ ; ἀπά, κε παράνομος, 
πἀ)ϑοα ὈοΙἢ οὗ ̓ πρρρνν δηά (Ὠΐησβ, Ὀὰϊ εβρ66. 
1η6 ]Ἰαἰζον. Αεἰ χῖχ. 39, ἐν τῇ ἐν- 
νόμῳ ἐκκλησίᾳ. ἴμις. οπςο. ΏθοΥ, 14, 
ἐκκλησίας ἀγομένης. ῬΊ]αίο 418, Ε. πο- 
λιτεία ἔν. Ῥο]γῦ. ἰϊ. 47, ὃ, βασίλεια ξἔ. 
Βυὶ [Ὧ6 β6η86 ἰῃ {6 6 οὗ [μκὸ ἰδ 
γαίθοῦ, ὁΤἢ6 ΤΟρΌΪΔΓ ἀββοτ ὉΪΥ.᾽ ἱ. 6. ΒΟΙΏΘ 
ὉΠ6 ΟὗἨΤΠ 6 45801}0}108 ἤχοα [ῸΥ ἰγβηβδοίης 
“ΡΘ]ῖς θυ ϑ᾽η6858.---Ἴ1, 848 βαϊὰ οὗ ἃ ρϑγβοῃ | 64 
ΟὨΪΥ, ϑμδίθω (48 ορρ. ἴο ἐχΐδα), ὦ ἐλδ 
ἰαιο, 1 Οὐον. ᾿ἰχ. δ ἕννο μὰ Χριστῷ, 
« δουπὰ ἰο οὐθάϊΐϊοποο απΐο ΟἾτϑι.᾽ 

Ἔννυχος, ου, ὁ, ἡ, κα]. (ἐν, νὺξ.) ὃν 
πἰσὶ , πῦρ γ, Ηοπιοῦ δπὰ οἶμον (Ἶ888. ; ἴῃ 

. ΤῸ ΟΥ ποαυῖ, ἔννυχον ὙΠῚῈ 6110. οὗ 
κατὰ, 88 ἴῃ [Π0 ἀἀν. ὁν πίσἠΐ, ΜΚ. 1. 85, 
“πρωὶ ἔνν. λίαν, “ ὙΘΥῪ ΘΑΥΙΥ, Ὑ}116 γοῖ ἴῃ 
{Π6 ηἰριιι.᾽ ὃ Μδος. ν. ὁ. 

᾿Ενοικέω, ἴ. ήσω, Ῥτορ. ἐο ἀτοοῖϊ ἔῃ, ἐπ- 
δαδίξ ΔᾺΥ ΡΙαοα, ὙΠΘΌΠΟΓ ΘΟΘΏΓΓΥ ΟΥ ΟἸΥ, 
Χοη. Εἴς. ἵν. 18. Ιη Ν, Τ΄ πιοίδ 
ἐπ ΟΥὨ τοῖδῆ ΔῺΥ οὨΘ6, ἐο δὲ ἴῃ, βαϊα οὗ ἐδ ἕπ- 
ἀιοοϊϊέηρ οἵ ἴμ6 Ηο]γ ϑρτῖξ ἴῃ ΟἸ τί ϑιῖδη8, 
Ἑοτη. ΥἱἱΣ. 11. 2 Τί. 1. 14. 80 ἴῃ 408. 
Β6]]. νἱ. 1, 6, ἐνῴκει τις ἡρωϊκὴ ψυχὴ 
λεπτῷ σώματι. ΑἾ80 Βαϊά οἔἉ ἐδ Ζέυϊηο 
»γέϑομοθ, αἷά, απὰ δίοβοῖπσ, 2 Οον. νἱ. 16, 
ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς. Οὐτηραῖο 1 ΟἿΣ. 
1, 16, ἴδν. χχνὶ. 12, Ἐμεῖς. χχχυῖϊ. 
27. Απὰ 5ο Ρ]αίο, δὅ49, Β, βαγ8 οὗ Οαοά, 
ὃς μόνος σωτὴρ ἀρετῆς ἐνοικεῖ τῷ 
ἔχοντι. ΑἾβο, δρρ]ϑὰ ἴο [Π6 ὁ ποτὰ οἵ 
Οἰγῖβι, [)6 αοβραὶ, Ο]. 11. 6, γγυὶ ἢ ΤΩΔΥ 
80 8βε:ὰ “το ἀνγ6}} ἴῃ ἃ ρουβοῃ. ψθῃ ἰΐ 18 
ΒΌΒΟΓοα ἐο βδἰμΐ 66} ἰῃῖο [86 μοϑεί, 80 88 
ἴο ὃ6 Οἱ] ζΟΠΟΪΥ βιυάϊοα, δηὰ σδγε  Υ 
γαοϊβοά, δὅο Τοβῖ. ΧΙ. Ῥαΐγ. δ39, οὐκ 

ἐνοίκησεν ἐν αὐτῷ οὐδὲν πονηρόν. 1,51}. 
οὗἉ ΓΑ: 1} ἰὴ [6 Οο8ρε], 2 Τίτι. ἱ. ὅ, πίστις 
ἥτις ἐνῴκησε ἐν, ὅζε., πἘΐοΣ, Ὁ 18. ἴΠ 8 
Ἰπυϊπμαίοα, 158 ἀδορ- γοοίοα ἴῃ ἴἢ6 ᾿δατῖ, 88 
ἃ Ῥυϊηοἶρίο οὗ δοῦοη. 

Ἑνότης, τητος, ἡ, (εἷς,) 11. Ομ θΉ688, 
μην, ἘρΉ. ἵν. 8, 18, ἡ ἐν. τῆς πίστεως, 

πιθηΐ 88 ἴο {π6 ἀοοίϊτίποδ οὗὨ [86 Δ: 1. 
ΟἸοα. ΑἸοχ. ϑίσ. νἱ. 18, ἐν. τῆς σπί- 

στεως. 
ἜἘ νοχλέω, ἔ, ήσω, (ὀχλέω ἔτ. ὄχλος.) 

ῬΙΌΡ. ἐο ὀαοῖξθ ἐμηχοῖξ ἔα ΟΥ διμοην ΔΏΥ μοτ- 
ΒΟῺ8Β : 8ί᾽ηἀ ἤδ6η66 σοηοῦ. ἕο “ ἰϑέμγὸ 
τρραν Αὐμοῖ, πον, τῇ. ΤῊ τι ῥίζα 

- 
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7) δωνίαϊ, ὌΥ παβῃΐη 
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πικρίας ἐνοχλῇ, σίοο ἐγοωδῖε. 3. Χεη. 
Ογε. νἱ}]. 8, 9, ἔπαιον, εἴ τις ἐνοχλοίη. 

Ἔνοχος, ου, ὃ, ἡ, Δ). (ἐνέχομαι,) ουΐν. 
ἰο ρατί. ἐνεχόμενος, Ἰδὰ χε ,. δουπὰ 
ἕο, ΔΩΥ τπΐπρ, 485 Απέδο]. αν. ἐγ. 79, ἐπ᾽ 
ἀγκύρης ἔνοχον βάρος. Τὰ Ν. Τ' τηοῖερῇ. 
ϑιξ)οαί ἰο, Πῶδιο ἕο, 6. (. 7 ἄτα. ἴῃ 
ναγίοιιϑ τα! ΠοΔ ΟΉΒ, . [01]. ὃγ 
ἀαι. οὗ τ {ὐθαπα), ἴου τπ6 ᾿αηϊδμιοοπὶ 
ἀοποπποθά ὃν {πὲ ἰτθυπαὶ, ΝΜαιί. ν. 2], 
84. ἔν. τῇ κρίσει, τῷ συνεδρίῳ : 8180 22, 
ἔ. εἰς τὴν γέενναν, 5ε}]. βάλλεσθαι, 88 
ΝΌΙΩΡ. χχχνυ. 8], ἕν. ἀναιρεθῆναι. 
ἀαὶ. οοο. ἰῃ αδη. χχυ. 1], ἔν. ϑανάτῳ: 
4180 ἴῃ (7655. ἢ νόμῳ, κρίσει, γραφῇ. 
ΑἸδο τῆ ρεη. Ηοὗ. 11. 16, ἔνοχοι ὃον- 
λείας, δυδ)λοοία. οΥΥ δοπάαρε Ξ,.ο, ἴοο, οἵ 

Ὦ ἐἱ ( " ΤΗΝ: οὗἨ ἀθδί,᾽ σωΐψ οὗ (οτίπιθ ψν] ἢ 18 ὁ 
ΠΟΧΙουΒ νῆγεν ἢ ΑΝ χχυὶ. 66. ΜΚ. χίν. 

. ἴῃ. 29, ἕν. αἰωνίου κρίσεως. ρεπι. 
229. 1].---1. ἴῃ [86 βϑη86 ολαγρεαδῖε ιοἱϊ, 
σιν οὐ, [01]. Ὁ σοι. οὗ ὑπᾶὶ ἐπ, οὐ ἱπ 
τοθρθοὶ οὗ, νη οὶ [86 οὔτ 18. σομητοὶ 
1 Οον. χὶ. 27, ἔν. τοῦ σώματος καὶ αἷμα- 
τος τοῦ Κυρίου. δα. ''. 10, πάντων ἔ. 
δορί. δηὰ Ἰδίϑυ (]888. 

Ἔνταλμα, τος, τὸ, (ἐντέλλομαι,) 
αἷν. ἰο ἐντολὴ, α πιαπάαΐξξ οΥ ογαϊπαποῦ, 
αἰί. χν. 9. ΜΚ. νἱϊ. 7. Ο0]. ἰ1. 22, ἃ δορί. 

Ἐνταφιάζω, ἔ, ἄσω, (ἐντάφιος, ἔ-. 
ἐν, τάφος, ραν. τὰ ἐντάφια,) “ ἴο πιακο 

ἄυθ ργθρασβῦοη [ῸΓ Ὀυγγὶπρ 8 οοὔρθὸ, 
88 νη ηρ, Ἰαγίηρ ουἵ, δηοὶ πη, ὁπὶ 
ἴῃ, ἀδοογαίίηρ, οἱοιίησ, ὅζο. ἴῃ ἴπ6 πιδη- 
ὯΘΥ οὗ 186 ἀποϊοηίβ, ἰταηβ. Μδίι. χχυὶ. 12 
Ζοπη χὶχ. 40. ϑορι. θη. 1. 2, 8. ΡΙ]αΐ, Χ, 
188. ΑὨΐ}ο]. ατ. ἱν. ρ. 187. 

Ἐνταφιασμὸς, οὔ, ὃ, ναῖον 
22) ᾿ἰαγίῃρ οὐδ, 6π|- 

ὈαΙτΐηρ, ἄς. ΜΚ. χίν. δ. 7όμπ χίϊ. 7. 

Ἐντέλλομαι, ἔ. τελοῦμαι, ἀθΡ. τοϊὰ. 
δνδαλύε ον, οἷα ὁ εοὐἑ, ; [0}1. ὉΥ δοα. οἷἁ 
ταΐηρ, δηὰ ἀδῖ, οἵ ρ6γβ. οὔ Ὀοίί,, βοτθαμρθδ 
Ἰοῖι ἀπάοται. Μαΐι. χχνυὶ!. 20, ὅσα ἐνε- 
τειλάμην ὑμῖν, απὰ χν. 4. χυὶϊ. 9. ΜΚ. 
χ, 8. χί. 6. ΦΖολιη νἱϊ. δ, οὲ 8]. ϑορί. οὔ. 
οβορὶ. δῃηὰ ΟἾδ88. 

Ἐντεῦθεν, βάν. 11τ. δηὰ φτορ. δῸΜ 
ἄδγο, οΥ ἕδογο, ἤδηο6, οὐ ἕδεποο, Μαϊι. ΧΥΪ. 
90, ἴ.ι. ἰν. 9, οἱ αἱ. 908. δῃῃᾷ ἋἾδ88. 8 
ἐντ. καὶ ἐντ. “οη (ἢϊ8 5ἰὰθ δπὰ ἐμαί, οἵ 
ὁ ΟΏ ΘΥΨΕΓῪ 5146, 7Τοδπ χὶχ. 18. Κου. χχι, 
2, ΕἸ. οὗ ἐδθ οφαιι86 οὐ βοῦγοθ οὗ δοίοῦ, 
ἄθποο, ὅι ἷν. 1. 208. δηὰ ΟἾδδ8. 

Ἔντευξις, ἑως, ἡ, (ἐντυγχάνω!) 
ῬΓΟΡ. δηὰ ιξ ΟἸ 688. α ,υἰϊης ἴῃ ῥέυὰ πηρεί- 
ἐπ τοΐδῆ, ΔῺΥ ὁπ : 8130, αοδοβίέπα, οὐάγεῖ, 
ΘΟΉ ΕΤΟΠΟδ; Ἔδρθο. ἴον ἴπ6 ραγροβο οἵ 
οἰϊδίϊου οΥ ροϊϊἤοη. [Ι͂π Ν. Τ. γ0 
ϑωρρίἰοαίέοη, τας ἔτοτα τπδη ἰὸ Θοὐ Ἰὰ 
Ργάγογ, 1 Τίπι. ἰϊ, 1, ποιεῖσθαι ὀεήσειϑ. 
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8ο ΡΙαῖ. ΝΌμι. 14, ποιεῖσθαι τὰς πρὸς 
τὸ ϑεῖον ἐντεύξεις. 1 Τίπι. ἶν. δ. 

Ἔντϊἵμος, οὗν, ὁ, ἡ, κ(]. (ον ἐν τιμῇ 
ὧν.) Βοιἢ οΥὮὨ ῬΟΓΒΌΠΘ δηὰ ἐδιοσν 1Ὶ 
οΐ ὯΒ. ααάἑηταδὴδ , ἄοαγ, ἴμα. Υἱὶ. 2. χὶν. 
8. ῬὨΪ). 11. 29. ϑερῖ. δηὰ (7458. 2) οὗ 
(λίηρπ, ἰοαϑ8, υαἰωαδίο, 1 Ῥοῖ. 1ἱ. 4,6 : 
οὐἱὰ οὗ Α βίοπεο, ὑυΐϊ Ηρ. οἵ 8 Ρ618. ἀρ νὰ δηὰ 
σμεϑ. 6. στ. τα. Ρ. 1285, σῖτον ἔ. 

Ἐντολὴ, ἢς, ἡ, (ἐντέλλομαι.,) σόιετ. 
ὙΠΟΣΙ: οοτατηαηά, 1. ἑη)ωποίίοη, αἰγοσίϊοη, 
οἢη χ. 18. ἐντ. ἔλαβον παρὰ τοῦ ΠΠα- 

τρός μου, δα Χὶϊ. 49, 50. οἱ 4]. ϑερί. ἄς ΟἸ458. 
Αἴδο, ολαγε, οὐ ϑἀϊοῖ, ἔτοτῃι τηδρ᾽βίσαΐθϑ, 
Φοῆπη χὶ. 57. διδόναι ἐ. ϑορί. 2 ΟΠ το. 
χχχν. 16.---]. Ὁ ΟΥ ἰανν, βαϊὰ 1) οὗ 
ἔλο ἐγααϊέέονιδ οἵ ἴῃ6 ΕδΌΡίη5, Τίς. ἱ. 14, 
2) οὗ 2ἦε δηὰ αἀοοίγίηο8 οὗ Ζ7εϑ818, 
ΦοΒη χιϊ!. 84. χυ. 12. 1 ὍΟον. χίν. 87, οἵ 
ἃ]. 8) οὗ ἐλέε δηά οοπιπιαπαάπιοηΐϑ 
οἵ 1 σον. νἱῖ. 19. 1 Ζοὰ 1. 22, 54. 
εἰ α].. δπὰ ϑερῖί. οὗ. 4) οὗἁ [6 ργεοθρίβ 
οἵ τη. Μοκαΐς ἰανν ἴῃ 2016 οΥ ραγῖ, Μαῖίϊ. 
νυν. 19. χἰχ. 17. χχίϊ. 86, οἵ 4]. βθθρθ, ἀπά 
ϑερί. 5) ΟΥ̓ ΔΩΥ ῥγεσερίβ ρίνοηῃ ἴο ΟἾγ]βί- 
δῃ8 88 ἰὸ ἀοοίτίο οὐ ἀυίγ, 1 Τί. νἱ. 14, 
ΦΡεῖ. ἱϊ. 21. ἢ. 2. 

Ἐντόπιιος, ον, ὁ, ἧ, Ῥτορ. 84]. ἴοσ ὁ 
ἐντόπῳ ὧν, ἀδποίίηρ ἱπάϊζεπουβ οΥ πδῖνο, 
86 ΟρΡ. ἴο Ὡϑνν-ΠΟμαὩρ ΟΥ ἴοτοῖρῃ; ὃὺϊ ἱπ 
16 Ἰαῖος τυτίϊουβ ᾿ξ δ᾽} 168 γεδὲ ἕη, 
διά ἴ6 τὶτ ἢ [06 ἀγίϊοϊο ἃ βυιδϑέ., ἴο ἀθηοῖθ 
ἀκ ἐπλαδέξαπί οὗ α ἀκὴν Αεἰβ χχὶ. 12. Οὐοο. 
αἷδο ἴῃ ϑοΡΒ. ἀὰ ο]. 843, ἃ Ρ]αίο 848, Ὁ. 

ἘΝ τὸς, ῬΓῸΡ. δὴ δάν. (ἐν) εοὐλίη, 88 
οἴδη ἰπ ΗοιοΣ ; δηά ἰἰ 18 ζΘΏΘΓ. υϑοα ἃ8 ἃ 
Ῥγερ. Ὑ ἢ χθη. 88 [. χγ, 2], ἐντὸς ὑμῶν, 
ὁ μοδιοα ἰῃ γοῦν ποαχί δηὰ δβοιομϑ.᾽ ΤῊΘ 
Ρδταδα τὸ ἐντὸς, ἐλ6 ἐπδιάδ, οὐοιγδ 'η Μαιί. 
χχὶϊ!. 26. ϑορί. ἀπά ΟἾΔ88. 

Ἐντρέπω, ἴ. ψω, ῥγτορ. ο ἑπυετί, ἑωγᾺ 
ΔΗΥ ΟἿ6 δαοῖ; δηὰ ἢρ. ἐοὸ ἐμγ ΔΠῪ ΟΠ6 
δαοῖ Ὁροῦ δἰπιϑ0}} ὉΥ Ὀτηρίηρ Βῖπὶ ἴο 
Ἂς μρήγαμας δηἀ Πδηοο ἕο πιαζα ἡΐηι γορθηξ οἵ 

 δο 88 4086 8188, ΟΥ αὖ Ἰοδϑὶ ἐο γα 
δέπας αελαπιοα τποτοοῖ. ἴῃ Ν, Τ. 1. βοΐ. 
1 Οος. ἷν. 14, οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω 
ταῦτα. Ῥαβα. 2 ΤΉΘ88. ἢ. [4, ΤΊϊ, 11. 8, 
ϑερί., Αροεῖῦ., Ρ]αίο Οπϊ. 14.---Τ|. τοϊὰ. ἐν- 
τρέπομαι, ἰο δλαπια Ομ 6867 δο.ὉΥγ6 ατ ΟΉ6, 
ἷ. 6. ἕο γούογοη6, τοϑρεοῖ, ἰονναγάβ. 
ἴῃ Ν. Τ΄. δὰ Ἰαΐθσ υἱεῖ [01], ὉΥ δες. 
Μαῖι. χχὶ. 87. ΜΙ. χίϊ. 6. 1. χυ][ὲ. 2. 
χχ, 13. Ηοῦ. χὶ. 9: ἴῃ θαυ] ὙΥΙΘΓ5 
ὙΠ} ρθη. 

Ἐντρέφω, ἴ. ἐνθρέψω, ἰο πουτγίθἦ οἵ 
ἐγαΐ Ὡρ ἴθ ΔῊΥ ραυγδυϊῖ ; δΔηα 488. 0 δό 
ἐγαΐποά τῷ ἐπ; πὰ ὉΥ ᾿π}}}. ἰο δα ιϑοῖΐ ἔην- 
ὀκοά ιοἱιᾷ. εκεοα ἐπ, 1 Τίτα. ἵν. 6, ἐντρε- 

ὅὄμενος τοῖς λόγοις. 80 Ρ 110, Ρ. 85, 
ἐντ. νόμοις. 

Ἔνντρομος, ον; ὁ, ἡ, πα). 111, ἐπ α ἐγο- 
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πιοΌ, ἷ. 6. ἐγεπηδίίπο ἰὴ ἴδαυ : ἤθηοθ ἐντ. 
γίνεσθαι οἵ εἶναι, Αςἰβ νυ]. 82. ΗοὉ. χί!. 21]. 

ντροπὴ, ἢς, ἡ, (ἐντρέπω,) α ρεΐ- 
ἔΐπς ἰο δδωπηιο, ] ον. ε ὄ, πρὸς ἐντρο- 
πὴν ὑμῖν λέγω. χν. 84, ἀρὰ ϑερί. 

Ἐντρυφάω, ἴ. ήσω, ἰο ἴἕνα ἰμα- 
εἰγτουβῖψ, πὰ ὈΥ πη]. ἐο τουοὶ ἵπ, 2 Ῥοῖ, ἢ]. 
18, ἐ. ἐν ταῖς ἀπάταις α.. ταδδηΐηρ, ΘΙ ΓΠΘΣ 
“χϑυϑ]ἕησ, οχυ  ἰπρ ἱπ {πος οὐσ ἀδοοὶίβ, 
ἔϑο] ηρ ΡΙθαβιιγο ἴσοσὰ ἀεοοϊνίηρ ΟΥΠΟΓΒ,᾽ 
88 ἐντρ. 8 υϑοὰ ἴῃ [8. ᾿ν. 2. Ἰν1ϊ. 4, δῃὰ 
ἐγοάΐδῃ, 11}. 5, 4.) οὐ, “ὰο ὈΥ ΤηΘΔἢ8 

οὗ τμοὶν ἀδοοὶῖθ ᾿ἶνο Ἰυχυγίουδὶγ.᾽ ΤΒυδ 
ἐντρ. ἴδ ἴογ ἐν τρυφῇ διάγοντες, (᾿Ἰ6 οτἵ- 
ἶπ81] βθῆὴβ8β0 οὗ ἐντρυφάω, ἃπὰ {που 
ΠΟΠΊΡΑΓΘΟΘΙΥ ΤΆΓΘ, γοὶ ἰουπὰ ἰῃ Χρη. 
Ηἱἰδῖ. ἱν. 1, 18, ἠσχύνθη ἐντρυφῆσαι. 
Πῖο Ὁ 88. 1ὐγ4, 88, τὸν ἐν αὐτῷ (8ς. πα- 
λατίῳ) ἐντρυφήσαντα. 
Ἐντυγ χάνω, ἴ. εύξομαι, Ῥτορ. ἕο ,αἱ 

ἐπ εοἱξῆ, οὐ ἐο ἰἰρ)ιξ ὡροΉ, ΔῊΥ οὨ6 : [0]}. ὈΥῪ 
ἄἀδι. Χοη. ἀαεῖ. ἦν. ὄὅ, 19 - 4150. ἐο Θ0Ή16 ἴο 
ἐδ ϑρθοοΐ, ΟΣ ΔΏΥ οπθ, δηὰ ἑαϊξ τ Ὠΐτα, 
Χοη. Μομῃι. ᾿ϊϊ. 2, 1, οἵ 41. ἴῃ Ν. Τ΄ ἰοὸ 
αὐάγε88 οποβοῖγ, οὐ αρρίψ ἴο ΔᾺΥ ὁ δ, ἀ8ὰ- 
ΑἸ ἴπ [ῃ6 ὙΔΑΥ οὗ Τεαιιοδὶ ΟΥ ρουξίοη, 
Ἀεῖβ ΧΧΥ, 24, περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος--- 
ἐνέτυχόν μοι. 8 {“Ζοδβορῇ. Απί. χυὶ. 
6, δ, ἐνέτυχόν μοι νῦν, ὡς ὑπὸ τινῶν 
συκοφαντῶν ἐπηρεάζοιντο. ῬΊ1ο. Ὁ. 629. 
2 Μᾶοο. ἱν. 86, ΥΥ δά. νἱῖ. 21, δηὰ Ἰαΐοσ 
ΟἸ488. Ηδηςο, ἴο δάάγθββ οποβϑὶῖ ἴῃ [ἢ6 
ὙῸΥ οὗἉ ἐπέογροϑίδοη,, οΥ ἐπέθγοσβδίοι ἴῸΥ ΔΏΥ 
ΟΠ6 ὙΠ ΔΠΟΙΠΟΥ : (0]1. ὈῪ ἀαὶ. ΟΧΡΓ. ΟΥ̓ 
ἴτὴρ}].., δπὰ ὑπὲρ οΥΓὗ κατα (δοιῃηθιϊτηθβ 
οτῃἱι6 4) τ] χη. ; ἔον {Πουρὴ 1 18 σΘΏΘΓ, 
παρ] δα (παι 1Π6 ἱπτογροβί ἰοη 18 ἐπ ΤαΌΟΩΥ 
οὗ 186 ρϑύβοῃ τηϑηθ!οηδά ἴο [η6 ΟἾΘΣ, 88 
Β μι. υἹῖ]. 27, 834, ἐ. τῷ θεῷ ὑπὲρ ἁγίων, 
ὑπὲρ ἡμῶν. Ἠοῦ. νἱ!. 256. 7Ζοδερῃ. Απῖ. 
Χχὶν. 10, 18: γοῖ βοιηθίτηθβ ἀραΐηδί, 88 
Βοπι. χί. 2, ἐ. τῷ Θεῴ κατὰ τοῦ ᾿Ϊσ- 
αήλ. 1 Μδος. νἱ}]. 82. χ. 6], χὶ. 25. 2Ε]. 
γ. Η. 1. 2]. Ῥοϊγῦ. ἰν. 80, 1. 

Ἐντυλίσσω, ἴ. ἕξω, (ἐν, τύλη, σονοῖ- 
114, ἐο ὀπιῦγα οὐ βιυαίδια, ἰγᾶῃ8. «11 ἀδί. 
οὗ (πΐηρ, Ναί. χχυϊ. δ9. 1. χχὶϊ!. δ8, 
ἐ. σινδόνι : ἃ ἔΌΠΟΓΙΘΑΙ ἰδΊτη ; 80 Ηεβυ ἢ. 
ἜΧρ αἷπβ κείριαι ΌὉΥ ἐπιθανάτια ἐντετυ- 
λιγμένα. ΑἾδο ἐο 7οϊά, ιυγαρ ὠρ, οτ ἴο- 
φοῖῃον, Φοἢπ χχ. 7. 
Ἐντνπόω, ἔξ, ὦσω, (ἐν, μόμ" ἴο 

θηϑίαηιρ, ἵηιργῖπέ, ἐπιρυο88, σποῦαῦθ. ῬΡα88. 
2 ΟογΥ. ἢϊ. γ ἐντετυπωμένῃ ἐν λίθοις, 
απ Ἰδαῖον ΟἾ888. 
Ἔνυ βρίζω, ἴ. ίσω, (ἐν, ὕβρις.) ῥτορ. 

“ ἐο βἤουυ δε σ , ὉΓ ἰπ8}}Ὁ, πῃ 106 0886 ὁ 
ἃ ΡΟΙΒΟΙ," ὶ. 6. ἐο Πΐτη. Φοηκημειι . [86 
ΡΙΌΡΟΙ ΘΟΙΒίΓ, οὗἁἩ [ῃ6 νοῦὺ ἰ8 ἃ ἀδΐ, οἵ Ρ618. 
ἰο ἕ ΟΥΘΥ,, 88 ΔΙ ναγΒ ἴῃ [π6 Ο]888. ᾿ Ιη 
Ν. Τ᾿ ἴξ οος. οΗ]Υ δἱ Η οὗ. χ. 29, τὸ Πνεῦμα 
τῆς χάρ. ἐνυβρίσας, ἐ οοηέοηιπϑα ; 
88 8180 10 Ψοβερῇ. Αι. 8, 1. ν. 8, 12. 

ὄ 
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Ἐννυπνιάζω, ἴ. ἄσω, 85 -ομαι, ἀδροη. 

(ἐνύπνιον,) Ῥτορ. ἕο ἀγόαγι, 88 οἴῃ ἴῃ 
Ῥ] υἰδγοῖ, ἰηΐτϑηϑ. ; βαϊά οὗ νυἱ᾽βίοῃβ ἴῃ 
ἀγθδῖηβ, Αςοἰβ ἰΐ. 17. ἐνύπνια ἐνυπνια- 
σθήσονται. ΕἿσ. ἐνυπνιαζόμενοι, ἀτοαην- 
ΕΥ8, ῬΘΙΒΟη8 0 ΠΝ γψαὶῃ ΟΡ᾿ὨΐΟηΒ, 88 ὙΘ 
ΒΆΥ υἱδιοπαγίοβ, δ ἂς 8. 
Ἐνύπνιον, οὐυ, τὸ, ἐπϑδοπιπίμπι, 11. 

ὅραμα, εἶδος τὸ ἐν ὕπνῳ; ἴον ἐνύπνιον 
8 ῬΓῸΡ. 866. πουῖϊ. οὗὨἨἁ 1ῃ6 84]. ἐνύπνιος, 
οος. ἱη Επτρ. Ηδο. 702, ἀπά ϑαυΐν. ἴο 
ἕνυπνος. 80 ΡΊαῖ. ἀα ϑυροτθι. 166, ἐν. 

᾿ φάντασμα, ὉΥ ε]]ρ8. οὗ εἶδος, 88 8 Βιθεῖ. 
α ἄγοαηι, αὶ βαϊὰ ἴῃ Ν Τ, οἵ υἱδίοηε Ἰπ 
ἀγϑαιηβ, Αοίϑβ ἰϊ. 17, ὙΠΘΥΘ 866 ΤΩΥ ποῖθ. 

Ἐν ὠπ᾿ τον, φτοΡ. πϑαΐ. οὗ δά). ἐνώπιος, 
{ἐν, ὦψν,) θεῖ, 'ὰ 86, δ᾿ ΡΓΘρ. ρον. 1Π6 β6ῃ. 
ἴῃ ἐδθ Ἐ κἀρεύμρ οὗ, δοΐογε ; ἴουπιὰ οη]Υ ἴῃ 
Ἰδαῖον τοῖς, δπὰ αδἰπιοϑῦ Θηγοὶυ ἰπ ἰπ6 
ϑορί. δηὰ Ν. Τ΄, ψἤογο 118 ἀδοὰ 1. ῬΒΕΟΡ. 
τΩ 5} οὗ ρογϑοης, ἴλι. ἱ. 17, 19, ἵν. 7, ον. 
1. 9. ὅἐν. 10. ν. 8. χν. 4, οἱ αἱ. ; θαϊ βοιῃθ- 
Ὦτη68 οὗ ἐῤέπισδ, 188 ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου, 
Ἐεν. ἱ, 4, οἱ αἱ. ϑθρῖ. ἰῃ 208. νἱ. 4.  βαπι 
ν. 8.--Ηϊ τον, ἴοο, ᾿Υ6 ποτ τ [Δ0 Ρο- 
ΟΟ] ΔΓ 86, ΨΨΒΘΥΘΌΥ ἰδ τηλγ ΚΒ ἐδ6 ΠΙΟΉΡΘΥ, 
δη4 δβρθο. ἐΐ6 ϑἰποογίίῳ, ἴῃ τ ΐ ἢ δὴ (ΐης 
9. ἄομο, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀαοἀ δοϊῃ 
(ππ8 τοραγάοὰ 88 ργεβϑοπί, δπὰ ἃ ψ 1688 (0 
Ὑ}4ὲ ἰ8 βαϊά, Βοτη. χὶν. 22. 2 Οὐγ. ἷν. 2. 
νἱῖ. 12, απὰ ϑορί. ὅϑο ἰῃ οὐ(οβίβιϊομβ, 
δοΐογε Οοὐ, αοἂ Ὀεΐπρ 4 σἱΐποββ, 618]. 1. 

. 1 Τίμι. ν. 2]. νἱ. 18. 2 Τίπι. 1. 14. ἵν. 
1.---11. ΜΕτάρη. ἐη ἐδ6 σἱρλέ οὶ 6. “] 
186 τοϊπά, ν}}}, οὐ Ἰαάρταθηϊ οὔ᾽ ΔΏΥ ΟὨΘ, 
Τα. ἱ. θ, δίκαιοε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, δηὰ 
1δ, μέγας ἐνώπιον Κυρίον. Ἰπάθοά ἴδ6 
ΡὮγαθθ ΠΘΟαΒΒΑΙΥ ἱπαρ] 68 τϑαϊέξψ, βῖποθ 
ὙΏΟΘΥΘΥ ἴδ, ἰῃ {86 ἰρειι οὗἨἩ αοά, Ὑὰδι ἢ6 
ῥτοίδββαϑ ἴὸ ὃΘ ἴο τη8}, οδῃποῖ ὃιιῖ 06 ΓΘΔ}}Ὺ 
ΒΌΘΝ δ 86 φγοΐοββοβ. [υὰ. χνΐ. 16, Αοίβ 
Υἱἱὶ. 21. Εοτα. χὶϊ. 17. 2 Οον. υἱῇἕῇ.. 21, οἱ 
αἱ]. δῃὰ ϑορί. Ετοῖὰ ὑπὸ Ηοῦτ. ἐνώπιόν 
τινος ἰΒ υϑοὰ Ὑψἤθγο, ἴῃ ΟἾΔ88. ατθοῖκ, ἃ 
ἀδί. ἰβ οιωρίογοά, ωὰ, χν. 10, χαρὰ γίνε- 

"σαι ἐ. τῶν ἀγγέλων, “ ἴΒ6Γ9 ἷδ δ ο ἴο 1110 
Δῃ668,᾽ [Π6Υ τε)οΐοθ, δῃὰ Χχίῖν. 11. Αοἰβ νὶἱ. 
ὅ, δῃά 80 [ἴῃ ὅθι. ϑυ οἷ, δἱ Ἰθδϑί, 18. [6 
ἱπιοσργοίδεου οὗ τϑοθηΐ [μΟΧΙ σορταρῇ ΕΓΒ : 
Ὀπὲ {Πόγὸ 086 ἀϑι8] β8θ0η80, “ἷ'ῃ ἴῃ Ἰυὰρ- 
τωϑηΐ ΟἹ δβιϊτηαιΐου οὗ βϑθῃδ Ὀγοίθιβ Ὁ]6. 
ΝΥ, ρογθαρβ, [86 51] τοοτὸ Ηθογαῖο ρῆγαθο 
εὑρίσκειν χάριν ἐνώπιόν τινος, Ἰβοεπιηξ 
ἴῃ Αεἰβ νἱῖ. 46. Εχοά. χχχί!). 17. Νυ. 
χὶ. 11, οἵ 4].} πιδὺ ὉΘ 80 ΟΣρ]αἰποά, δμὰ ποῖ 
Ὀ6 τοραγ δά, νυ τ ταοϑὶ σϑύθας ἱπύθυργοίθσβ, 
ΔΒ ΒΙΠΙΡΙΥ ἴον (86 ἀεί. 
Ἐνωτίζομαι, ἴ. ίσομαι, ἀθρ. ταϊά. 

(ἐν, οὖς,) ῬτΌΡ. ἐο γϑοδῖυδ ἑπίο ἰδ οαγ', (860 
ΘΒΥΟἢ.} δῃὰ ὉΥ ἱπιρ]. ἐο σίυθ θαν᾽ ἔο, ἐἐδέϑπ 

ο, [01]. ὍΥ δος. Αοἰδ ϊ. 14. ϑερῖ. ἀπά Ἰαίοσ 
τοῖς πτί [6 18. 
“εν οἱ, αἱ, τὰ, εἰσ, Μαίί. χνὶϊ!. 1. ΜΚ. 

180 Ε ΑΓΑ 
Ἐξαγγέλλω, ἢ. λῶ, (ἐκ, ἀγγέλ- 

λω.) ἰἰτ, ἐο σίσο οἱὲ ἐπίοϊϊὲ Ὥοπι οὰς 
ῬΈΥΒΟὴ ἴο δῃοίμοσ, Χεη. Απδϑ. ἰϊ. 4, 24 - 
8180 ζΘΏΘΓ. ἐο ἐοὶΐ οΥ τὰ : παΐζε 
ἀηοιυη, οοἰοῦταΐε, 1 Ῥεῖ. ἰϊ. 9, ἐ. τας ἀρς- 
τὰς τοῦ Θεοῦ, κῃὰ ϑορί. 

᾿Ἐξαγοράζω, ἴ. άσω, (ἐκ, ἀγοράζω.) 
Ἰτ. ἐο ὅκῳ τῷ απῷ ἰδὲ 110 μΡοϑοθβϑ- 
δβἴοῃ οὐ δμοόοίδθον ὉΥ ρϑυϊην [86 ριΐςο, Ρ]ς. 
Οἴδββ. 2 ; δηὰ, 88 βαϊὰ οἵ ἃ βϑύβοῃ, {0 ἐξ 
αἷὰ ΔΏΥ οη6 ἴγοτῃ ἴῃ ροβϑθβδίοῃ. ΟΥΓΎ βοῦν 
οὗ δηοίδογ, ὈΥ ραγίηρ 8 γτδῆβοῖω. Ἐδὺδ ἴω 
Ν. Τὸ ἴ0 εἰχηῖθεβ 1. ΑΟΤ. δῃά ὑτορ. ἔο γεὲ- 
ἄθόπι, οΥ βεὶ ἔγθο ἔγοπι θοπάδρο, 64]. 11, 18, 
εκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, δρᾷ ἰν. ὅ.---ΠΠ. 
ΜΙ}. δ Βψ, ἘΡΆ. ν. 16, ἃ Οὐ]. ἱν. ὅ, ἐξαγο- 
ραζόμενοι τὸν καιρὸν, 1. 6. "ταβουληρ τ. 6 
6 ἔγοα δῦυβο, ὈΥ {πὶ 5 ΘΕΣΥ 

πἰῳ το ἀο σοοὰ. ΤῊϊ8Β Β6ῆξθ αὐῖϑεϑ 
ΠΔΙΌΓΑΙΙΥ ἔγοῃ ἰἢ6 μόρον ἱτηροτῖ, “ἴο 
Τϑάδθι ΔΩῪ ἰὨΐϊηρ 0 ΔΏΥ ΟΠἸΘἾΒ 186.᾽ Ὦγ 
τοβουϊηρ ἰδ ἔγοσῃ δῦιι86. 

Ἔξ άγω, ἔ. ἀξω, (ἐκ, ἄγω,) ἐο ἰδαὰ οΥ 
ὄγίησ γογίδ, τῷ ομψέ 9,7, ὁπ6 μ]αοο ἴο 
ΔΗ ΙΠΘΥ : [0]]. ὈῪ δοῦ. οὗὨἁ ρογβ. δῃὰ θῇ. οὗ 
ἴδοθ, ἢ ἐκ, οὐ 118 οφυΐν. ἔξω, Βἰτορὶν, 
κ. νυ]. 29, ΒΡ ἀοποίϊησ οἱ 907, δοη- 

,“βηεπιοπέ ἰο ἃ βἰαΐϑ οἱ Ἰδογὶ Ἄνα ν. 19. υἱΐ. 
86, 40. χὶ!.17. χίἢ. 17. ΗΘ, νἱϊλ. 9, δ. ὅϊερι. 
88 θη. ΧΥ. 3. ϑοιῃηθπλοδ δ᾽ ]Υ͂ ἐο ἐδαά 
,)ονιλ ἴου ὯὮΥ Ῥύγσροβϑ, οσργ. οὕ Ἰτὴρ]. ΜΚ. 
χν. 20, ἐξάγ. αὐτὸν, ἵνα σταυρώσωσιν 
αὐτόν. ἵκι. χχὶν. δθ, ἐξ. αὐτοὺς ἔξω ἕως 

Ὦ 1 εἰς Βηθ. Αεἰβ χχὶ. 88. Ηδηοο οὗ ἃ βἢἊ 
Βογὰ Ἰοδάϊηρ ἔοσι ἢ ἷβ δοοῖς τόσ {86 ζοϊάὰ 
ἴο ραδίυγαρσο, Φόῃη χ. ὃ, ἐξάγει αὐτά. 

Ἔξαιρ ἕω, ἴ. ήσω, (ἐκ, αἱρέω,) χεπετ. 
αηὰ ἰῃ ΟἾἶ888. ἐο γοπιοῦθ, ἕαζε ομξ, ἴτω. 
ἴῃ Ν. Τ. 1. ἐὸ γοηιοῦθ Τοτγοῖδίν, »ἰμοῖ οί, 
88 απ ον, Μαϊϊ, ν. 29. χυ!ϊ!. ὃ. δηὰ Ο] 453. 
--11. ἐο ἰακο ομὲ ἤγοπι δῸΥ πυταθοσ, πὰ ὃν 
ἱπηΡ}. ἐο ϑείδοὶ ἴου οῃϑβϑὶῇ, ἕο οὔμιβαε Α εἰς 
χχυΐ. 17. δορί. δῃὰ Ο]688.--- 11. ποιὰ. ΒΚ. 
“ἐο ἑαζε ομΐ οΥ ἴ6 ῬΟΨΘΥ οὗ ΔΩΥ οὔ 6. δηά 
Ἰηΐο οὨΘἶΒ ργοίθοῖοη, ἐο τέβοτιδ, λον, 
[0}}. Ὁγ δος. απὰ ἐκ, Αοίβ χὶὶ. 1]. ἐξεέλετό 
με ἐκ Χορ» Ἢρ. διὰ νἱϊ. 10, 84. 
27. Οαἰ. ἱ. 4. ϑορί. οἷ. ἃ ΟἸδδ8. 

᾿ξαίρω, ἔ. αρῶ, (ἐκ, αἴρω.) φτορ. 

Φοο 

ΣΧ ΧΤΙ,. 

ἐο ἑαλδ ὦ οὐ ἰδὲ ΔῺΥ ῬΟΙδοη οὐ ἰδΐη οἱ 
97 Δὰν ρἷδοο. ἴῃ Ν, Τ᾿ κὸ ἐοΐζο ἷἰπ 
ἴο ατσαν οἱὲ 9" οἵ ονπ, ἕο γϑγηουο, 
ὙΠ δου. οἵ Ῥοῖβ. δὰ ἐκ σὰ τρῶν. οἱ 
Ρ6ι8. 1 Οοσ. νυ. 2, 18, ἐξ. τὸν πονηρὸν ἐξ 
ὑμῶν αὐτῶν, , ἐφπουημποιπίοαζα. ὅβερι. 
δηὰ Ἰδίον ΟἾ888. 
Ἐξαιτέω, ἴ. ήσω, (ἐκ, αἱτέω.} 11: ὁ 

αϑεἷρ οἰ οὐ ὕγοηι, ἐο βοοῖς ἰο ἤασα, αιχὰ χωτὰ, ὦ 
αεἰς 7ῶν ομοϑοῖγ, ἀδιπαπά ΔᾺΥ ἐλπρ ΟΣ μεῖ- 
800 ἴο ὃ6 ἀο]νοτοὰ ὑρ ἴ0 υ8, νοι δ. ἔοι 
φοοά, ὁ. στ. οἢ, ὅζο. 88 ΘΥ. ἔπη :δὸ 
ΟἸ6δ8.: οὐ ἴον ουΐΐ, 88 ρυπιδξωθες, 1,0. 
χχίϊ. 8], ὁ Σατ. ἐξητήσατο ὑμᾶς, " ἀεεὶνο: 



ΕΦΑ 
ἰδεῖ γοῦ δου] ἃ ὃ ἀε]ἑγοτοὰ ἰοὸ μἴπ,," ἱ. 6. 
( ᾶνθ γοιι ἰῃ δΐ8 ρΟῬΟσ. 
Ἐξαίφνης, αν. (ἐκ, αἴφνης, εᾳυΐν. 

ἴο ἄφνως ΟΥ̓ ἄφνω, ,) ἩΝεχρεσί- 
οὐΐψ͵ ἍΜ. χΊ!. Ὰ Τα. “,. 18. 1χ. 89. Ας 
ἰχ. ὃ. χχίϊ. 6. ϑερί. δηὰ Ο(]αββ. 

Ἐξακολουθέω, ἴ, ήσω, (ἐκ, ἀκολ.) 
»ορ. ἐο γοϊζοιο οτεΐ, ἱ. 6. "το [0]]ΟΥΥ ΔΩΥ ροῖ- 
οὶ ΟΥ {πΐηρ," 
οἴδειβ. Ηδῆσο Ερ. ἐο οὐ 7Όγπι 0 ΔῺΥ βεῃ- 
ὕπηοηΐ, ὈΥ ΘΙ Ὀτδοῖη δηἀ δοϊϊπρ ἀροη ἱξ, 
2Ρει.1.10, ἐξ. μύθοις, (8ο 708. Αἰ. Ρτοαιμ. 
τοῖς μύθοις ἐξακολουθήσαντες,) οὗ ἴο 
ΔΠΥ ἷο6, ΌΥ ἐρείδαξίης ἰἴτ, 2 Ῥοί, ἱϊ. 2, 
ἐξ. ἀσελγείαις, ἀηὰ 1ὅ, τῇ ὁδῷ τοῦ Β. 
Απὰ εο 18. [ἵν]. 1], πάντες ταῖς ὁδοῖς 
αὐτῶν ἐξηκολούθησαν. ῬοΪ. χνὶϊ. 10, 7. 

Ἑξακόσιοι, αι, α, στα. «ἠΪ. δἦ; λων- 
ἀτοά, Ὧον. κί, 18. χίν. 0.7 
Ἐξαλείφω, ἴ. ψω, (ἐκ, ἀλείφω, 

ΜῸΡ. ἕο ἡ έμρνι ΟΥ οἱξ ἔτοιη ἬΝ εἰπε, ") 
ἴὸ νήρε ΟΥ̓́ σθῆθυ. δὲ Κι νυ. υἱῖ. 17. χχὶ. 4, 
ἐξαλ. πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 
αὐτῶν: “ἴο Ὑῖρ6 οΠ᾿ ἢ 1. 6. 88 γγὸ β8Υ, δέοί οἱ, ἫἜΞ 

τὸ ἰσαοθὰ ὁἢ ἃ τὶ ἰηρ- ὈοαΓά : 4150 
ἰ οὐὐῥεγαξδ ΔῸΥ πιτὶ της, ὙΒοῖ ἢ ον οὴ παχοὰ 
᾿ϑ]οίδ, ὈῪ ἱσέρέης οἰ, ΟΥ οὔ Ρϑγομηηθηΐϊ ὉΥ 

Ὁ οἱξέ Βον. Σϊ. ὅ, ἐξ. τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωὴς. ϑερί. ὅς 

. Βίθῃοσο ἴῃ [ἢ6 5086 ἕο , 88 
πὸ ερ 85 Εν μὰν ατϑοῖς Ογδίοσ. 
Δπά 80 ΟἹ]. ἰΐ. , τὸ χειρόγραφον, 
,, 6, “δὸ τυϊιΐθη ἰανν οὗ Μά οΣν ΨΎ:1 88 
(οεδίηρ ουἱ δοσοιηῖδ ἰῃ ἃ ᾿ϑάμος ἱπαρ] 168 
(μὲ (80 ἀοδῖ8 τὸ ρμαλὰ, 80 ἰἐ ἰ8 ἤρ. υϑοὰ αἱ 
Ἀεὶ ἢϊ, 19, οὗἨἉ οαποοϊέπσ δρὶ τὶ] ἀθδὶδ, 
(ἰ. ὁ. δὰ εἰν} ΣΝ 
ἴδοι, Απὰ δὸ ὅίορί, ἰῃ Ῥβ. 11. 1, 6. 18. χη, 
25, 761. χτῖϊ!, 23. 1,γεῖαο 106, 86. 

Ἐξάλλομαι, Ῥτορ. ἐο ἴδαρ, δργέπσ, 
τιὰ οἱ 077 δ Ρίαδϑ. ἴῃ Ν. ἘΆ ἰο ΤΡΡΪΑΡ 
βσὰ, τισὶ 7γοπι δὴν γ]δοθ τ θοτο 916 βαΐθ, 
ΟἹ γὰλ, Αοἰβ 11). 8, ἐξαλλόμενος ἔστη. 
δορί. πρὸς ΟἸδεες δο αἱ ἱπῖὲ 19 1μεχχ. 
ἸῺ ρεπογαΐ ὁ πη : δυΐ {Π6 ΟΧρΓΟβδίθη 
πιΐον ἀδὰην κα πρ Ὁ. 88 (0 ἀσηοις 189 
ἐὐφέττιο85 οὗ ᾿ποϊὶριθηΐ δοϊΐοῃ, δῃὰ (16 ἴον 
δΟΟ ΡΟ, γἱηρ ἰΐ. 
Ἐξανάστασις, εως, ἡ, (ἐξανίστημι.,) 
τς ἸΜᾺ ξ βα 

Φ 

ΤΙΠῺΡ ἪΡ ἴοπι [6 Βοογοῖ σΠδτΊ ΒΟΓ οὗ [ῃ6 
θὰ 800 90Ὁ χίν. 18,}) ὉΥ 6 γοδωγγδοίίοη 

6 ἀεδά, ΡΆῈ]]. 111.. 1]. 
Ἐξανατέλλω, ἢ. ελῶ, ῥτῸΡ. ἐο γΐϑε 

ΚΡ βοπι ΔΏΥ []δεε, 88 βαϊὰ εβρεο. οἵ ἴῃ6 
κώϊκα οΓ ρλξ, “ποῖπον οὗ τη 
ἴπ ἑηὰ τηοοπ, Οὐ βίατθ. [Ἶ|η Ν. Τὶ ἴΐ ἴδ 
πιοὰ οἵ ἐλδ σρτίησὲ 
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)ον, 1. ὙΒΑΝΒ. δὰ 1) 

ἴο {ὴ)6 Δαηάοπτηθηί οὗ 4]} 

ὀγίπο ἕο αη 

“ον, δ ̓ἱᾳ 

Ε ΞΖ Ἑ 
ΤῊΟ σψογὰ οσοῦσγε (Πγῖοο ἰη [86 ϑορί. Ὀὺϊ 
ἴῃ [Π|0 ἸΓΔΏ. Β686 ἕο οατ86 ἴο σγοῖῦ, 88 δαὶ 
οἔ Απά βὸ Αρο]]. ΒΙιοά. ἦν. 1428. 
χθονὸς ἐξανέτειλαν Ποίην. 
᾿Ἐξανίστημι, ἴ. στήσω, ἰτδῆβ. ἴο 

οαμϑαὲ ἰο τίϑα ὩΡ ΟΥἩ οπέ ΟΥ̓ 0 ταΐθε ; ἴη- 
ἸΓΔΏΒ. [0 ΣἹϑ0 ὉΡ ουἱ οὗ, ἐο γέδε, οὐ δίαπά 

ῬΓῸΡ. ἕο γαΐϑο 
0, τοῦϑα ἴο δοίίοη : 2) ἰὼ Ν,. Τ΄ δου. ]. 

, ὅο ταῖϑο ωῦ, οατ 86 ἐο αγίδε, οἵ ΕΧὶδι, 
οἵ, 88 οἤδβρείπρ ἔἴτοπι τῃ6 σοῦ, ΜΙ. 

ΧΙ. 19. 1... χχ. 28, ἐξ. σπέρμα τῷ ἀδελ- 
φ 9 α. ϑερί. ἴῃ θη. τν; 25. χὶχ. 82, 84 
ΤΌ ἸΝΥΆΑΝΒ. ἴῃ δου. 2. δεῖ, ἐο σίδο Ὁ ουΐϊ 

οὗ ἃ ῥ]αοο, ϑέαπα 7γίδ, ἴον ςΨΒΑ ΟΣ δοίΐοη, 
Αοἰβ χνυ. ὅ, ἐξανέστησαν, λέγοντες, ὅζο. 
Ἐξαπατάω, ἴ. ήσω, Ἰὶϊ. ἐο ἰραὰ ουΐ 

9, ἰδ νἱρὴδξ ταν ἰπῖο ογγοσ, ἐὸ αδοδίυε, 
ϑοάτιοο, Ἐΐοτα. Υἱϊ. 1. χυὶ. 18, ἷ Οογ. ἢΐ. 18. 
2 Οον. χὶ. ὃ. 2 ΤΏ 88. ̓ϊ. 8. 208. ἄς ΟἸΔββ. 
Ἐξάπινα, δὰν. ἀπὰ ]Ἰαΐθσ ἔοσπι [οὸτ 

δοί. 

.--- 

ἐξαπίνης οἵ ἐξαίφνης, ϑὁμαάεηΐν, ὠποα- 
»ϑοίοαϊῳ, ΜΚ. ἰχ. 8. ὰ 3 

᾿Εξαπορέομαι., οὗμαι, ἴ. ἥσομαι, ἴο 
ξ α α ἴο85 ιυδαξ ἰο ἀο, Αὐ80}. 9 Οοτ. 

ἦν. 8, ἀπορούμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξ. Ῥπ. 
Ἰχχχνί!. 16, ὅς Ἰαῖον Ο]αβθ. Ἡδθῆοο ἘῪ ἱπ}ρ]. 
ἰο ἀεϑραΐῖν, 2 Οον. ἱ. 8, ἐξ. τοῦ ζῇν, οἵ 116. 
᾿ξαποστέλλαω, ἔ. ελῶ, 111. ἐο ϑεπά ̓  

αἴσαν ομξ Ὁ ΔῸΥ Ρ]δο6 ὙὮΘΓΘ ΟΠΘ ΠΟΥ 8 : 
8180 ζΘΏΘΓ, ἐο ϑοπα ζογί. 1. ἰο ϑεμά ἀτραν, 
αἰὐδηιῖδδ, Αοἰβ χυἱΐ!. 14, δορί. δὰ ΟἾ888. 
ΑΙΒβο ἕο αὐθηιῖδ8 ΔΏΥ οπ6, τὶ [89 ἐτρ] ]οἀ 
ποίϊοῃ οὗἩ ποῖ Βανίῃρ οὐίαίποά μἷβ ρυγροθα, 
[λι. 1. δδ.ι πλουτοῦντας ἐξ. κενούς. χχ. 
10, κᾳ. ἐξ. αὐτὸν κενόν. 80 ϑερί. ἰπ 
ἄδῃ. χχχί. 42. σαί. χν. 18, Ψοῦ χχὶ!. 9. 
᾿Εξαρτίζω, ἴ. ίσω, (ἐκ, ἀρτίζω, ἔν. 

ᾶ ἢ ΡΓῸΡ. ὁ ζωϊν 88 βαϊὰ οὗ 
Αα 6. 21. ἃ θυδίηθδδ: ΟΥ. οὗ {{πη6, ἕο 

ἐπ, Αοἰδ ΣΝ. ὃ, ἐ. τὰς ἡμέ- 
ρας. Απὰ 88 διυιδίποδα ἰβ βαϊὰ ἰ9 6 θοχη- 
Ρ]οίθὰ ψσπ δοοοσωρ δηθὰ, 50 ἃ Ῥεγϑοη ἷθ 
βαϊὰ ἴὸ ὃ0 ὁ ἴοῦ ΔΩῪ ῬῈΓΡοΟΒδό 
σ δὴ Πο 8 “εγηὲ ΨΥ ἢ 411 ἐπ δἰ ἴοσ 
Ὀτϊηρίηρ ἰδ δϑουῖ, 2 ΤΊ. 111. 17, (οὗ τῆς 
Τα ΠΙϑίου οὗ 106 μάν τὶ πρὸ "πᾶν ἔργον 
ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος 908. Απί. 11}, 
2, 2, πολεμεῖν πρὸς ἀνθρώπους τοῖς 
ἅπασι καλῶς ἐξηρτισμένουςο. 
᾿Εξαστράπτω, δ. ψω, γντορ. ἐο Παεῆ, 
ξ σι τν, Ἐζ. ἢ. 4, τῷ ἐξαστρε: 

τον : ἰπες ἐὲ Βυχηϊδηθα τειν 9 Εεῖς. 1.7, 
ὡς ἐξ. χαλκὸς, Θδρ60. ψθθη πογκοὰ 
ἰπίο ΞΙδ μα ΣΝ 8. ἴῃ. Ν. Τ. Ὥμὴ 
οὗ ταϊπηθπΐ, ἀΔ 22] ἔς, οὐ οἰἰξογίπρ ἴτοτη εχ- 
ἴγϑμθ ψ ἰΐθηθδβδ, [υ. ἰχ. 29, ἱματ. λευκὸς 
ἐξαστ. 

᾿Εξαντῆς, κἂν. ᾿δϊ. Ξοπι ἐλέβ ἐΐηια, 
ἐπι ἰαίοὶν, Μκ. νἱ. 26. “Αοἰδ χ. 38. χί, 
11. χχί. 82. ῬἈἘΠ, 1. 28, δῃὰ λαῖοσ (1688. 

Ἐξεγ είρω, ἴ. ερῶ, Ῥτορ. ἐο τὐαΐε οἵ 
αγοιιϑὲ οι οὗ ΠΘΗν ἂν γΥἱὴρ 8 ταἰδίημ " 



ἘΞΖῈ 
ἕτοια ἴπ6 Ῥοδίῃγο οὗ 8]66ρ, θη. χχνὶϊ. 16, 
Ὁ.’ Ἐγονν μοι ἷῃ Ν. Τ. 1 ἐἰο γαῖα 
«» 7γοπι ἀθῶιῃ, οαυΐν. ἴο ἐγείρειν ἐκ τῶν 
νεκρῶν, 1 Ὅον. ᾿ς 14. θη. χιὶ. 2.---11, 10 
ταῖδα Ὡρ ομέ 977 ποιεῖηρ ἱπίο οχίβίθποθ, ἐο 
Θαδι86 0 οἶδέ, Βοτα. ἰχ. 17, δα Οοιμπι. 6χ- 
Ρ]αίη, θυϊ 866 ΤΥ ποίθ. 
"ἜἜξειμι, (ἐξ, εἶμι, το ρο,) ἐο φο οἱ ο᾽ 

8 ἡμκὸς Ἐπιε [01]. ὉῪ ἫΝ λαιχῇς 42, 
ἐκ τῆς συναγωγῆς, ἰο ἐβοαρο 7) πηι, ἰο σὸ 
αἰσαν, ἀορατέ ῆοπι ἃ γμῖδος, 0801. Αοίβ 
χνΐ!. 15. χχ, 7. 708. ἀῃα ΟἸδεδ, 
Ἔξειμι, βε0 Ἔξεστι. 
Ἐξελέγ χω, ἴ. ἕω, ἰο ἐδοτοιρῆϊΐῳ οοη- 

υἱοί, ΒῇοΥ ἴο ὃδ6 αυΐϊΐο τόρ, (7458. Α180 
ὉΥ ἱπιρὶ. ἐο οομάσηιη πὰ ρεηϑη, δυο 15, 
ἐξ. πάντας τοὺς ἀσεβεῖς, ἀπὰ 50 1η (1485. 
. Ἐξέλκω, ἔ. ἕω, γτορ. ἐο ἀτγαιῖῦ 
7) οι δὴ} γ ρἷδοθ. ὅθρι. ἱπ 
Ηάϊΐδη. νἱ!). 8,14. Ἰη Ν. Τ. Εγ. ἐο ἄγαῖῦ 
ομέξ οὗ τπ6΄τἱρῆι σοῦχεθ ἱπῦο γἱο0 ΟΥ ΘΙΤΟΥΙ, 
ο 8εάμοε, ἤν αἰὐαν, 94. ἱ. 14, ὑπὸ τῆς 
ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος. 28]. Ἡ. 
Αη. νὶ. 81. ὑπὸ τῆς ἡδονῆς ἑλκόμενοι. 

Ἐξέρᾶαμα, ατος, τὸ, (ἐξεράω, ἴο ο͵θεὶ 
ἔγοτῃ ξι ἐευτόϑει, ίοβο. ΡΩΣ 1. τλεε 
ὃς υοηηίοα ὕΟΥΝ 1ἴῈ6 δίοδος, α πυοηλίξ, 2 Ῥεῖ. 
Ἷ, 22. (666 τον. χχνί. 1], ψπογο ϑϑρί. δ8 
ἔμετον.) Ὠΐοβο. νἱ. 19. 
τ ξερευνάν, ἔγῆσοι " ΠΌΤῸΣ ΟΝῖ, 

δαγίογε αἰϊφεηέν, 1 Ῥει, 1, 10, ἐ. περί τι- 
νος. ϑερῖ. δηά ὁἴμο ᾿ 
᾿Εξέρχομαι, ἴ. ελεύσομαι, ἰο φὸ οΥ 

σοηῖ6 Ομ ΟἹ ΒῺΥ 806, ΟΥ̓ ἔγοτ) ΔΩΥ Ῥϑῦβοη. 
Ιῃ Ν. 1. σοὶ Ι. οὗ ΡΕΚΒΟΝΒ, δηὰ (αὶ 
1) γὑγορ. ἴο φὸ οὐ οοπῖ ὕογίδ, οἴ ν τ} 
πο μ  νῶ ἀδποῦίηρ [86 ΡὈ]δοθ οἱ οΓΓ ψ ΒΊΟΝ, 
[01]. ὉΥ μοῃ. δ Μαῖιϊ. χ, 14. Αοίϑ χνὶ. 89, 
οἵ 8]. οὐ Ὑἱ ἢ δὴ δἀΐυποὶ οὗ :}»67γ8. ουἱϊ οὗ 
ΟΓ ἤἴγοτῃ σἤοι. ὅζο. 86 οὗ [πο86 ἕτοιμη ΏΟΣΩ 
ἀοϊηοηβ ἀδραγιοῦ, ΜΚ. ἱ, 26, ϑ8ᾳ. [.ὰ. ἦν. 
85, 4]. ; οὐ οὗἉ ῃο80 ἔγοῃῃ ὙΠΟΠῚ ΒΗΥ͂ ΟΩΘ 
ὍΘ68 ἔοτί ΒΒ 1 δυϊπουλίγ, Φόπη χὶϊ!. 8, 

ἐξ. ἀπὸ Θεοῦ. ΖοΒη χνί. 27, διὰ ϑορι. 
δῸ δἷϑὸ ἐο ἀδραγί, 0οὸ ατραν, Μαῖϊ. 1χ. 
81. ΜΚ. ἢ". 12, οἵ 8]. ; οὐ ἐο ἀδραγέ ἤπι, 
ἂἃ8 ΟὯΘ ἰῃ ἀϊδίδνοιν, ἴλι:. ν. 8. ΑἾβο, 
ὙΠ δὴ δάὐυποῖ οὗἩ ρ͵δοθ ψἘλθεν, [0}}. ὈῪ 
εἰς, ἐπὶ, οΥὙ πρὸς σι ἀσουβ. οὗὨ ρΡ͵δοθ ΟΥ 

2) τηοίδρῆ. ἰὰ [8 Β0η80 ἐφ 9Ὸ 
ἢ πον, 

Μαῖιῖ. 1ϊ. 6, ἐκ σοὺ ἐξελεύσεται ἡγούμε- 
Φοδη ἱν. 2. ΑἸβο 

ἐξέρχεσθαι ἐκ τῆς ὀσφύος τινὸς, “ἴο 
σοιμα ἔογτιἢ ουἱϊ οὗἉἩ (6 ]Ἰοἷπβ οὗὨ ΔΠΥ οΠ6,᾽ 
ἐο ἀδεοσαὰ ἥοπε, ΗδὈ. νυἱῖ. δ, δηὰ ϑιορί. 
ΑἾβο ἐξ. ἐκ τῆς χειρὸς, “ἴο ἀδρατὶ οι! οὗ 
ΔΙῚ ΟἿ Θ 5 Π8Πη45 ΟΥ ρονοῦ, Φολη Χ. 89 .--- 
11. οὗ ΤΗΙΝΘΒ, ο 9φ0Ὸ ΟΥ δοτπα γογίἠ, 88 8 
νοΐςθ, τϑροῦῖ, ἀοοίτηο, 1 Οοτ. χίν. 86. 
Βδν. χυί.]7. χίχ. δ, [01], ὈῪ εἰς ψἰἢ δοουβ. 
ΟΥ ἐν ψ ΗΠ ἀδί. ; οὗ 48 ἐμοιρἢβ, ἔγοτα [ἢ 6 
μοασί, Μαεῖι. χν. 18, οἵ νψουἀβ ἔγοιῃ: {πὸ 
τῇ, 64. 1....10 ς οὗ δὴ οὐϊοῖ, ἐο δ »γτο- 
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9 
6Ὴ. ΧΧΧΥΪΙ. “Ἵ 

ἙΕΞῚ 
τ ,. ἴλι. 11. 1; οὗ 4 Βορθ, ἐο 9αϑ 
ατσαν, Αςεῖα χνὶ. 19. 
Ἔξεστι, ἱτπροτβ. (ἔτοπι ἔξειμι, ποὶ 

οἰβουνηῖβθ ἴῃ 86.) ἐξ ἐδ ροφεϊδίε, ΜΠ ΔῈ τϑίου- 
ΘΠ09 ἴο πηογα] ροββὶ 1} Ὑ ΟΥ Ῥσορτίθίγ, ἡ 9 
τζαυ »ογηιίφά, ὅς. Μαῖῖ. χιν. 4. ΜΙ. 
νἱ. 18, οἵ 8]. ; αἷθο ἐξόν, 50. ἐστι, ἴος ἔξ- 
ἐστι, 2 Οον. χΧἰϊ. 4, εἰ ἃ]. 
᾿Εξετάζω, ἴ. ἄσω, ἰο ϑεαγοῖ ονί, 

ιὶν ὀπαπιΐηδ, 88. ἴο 6 γϑϑ] γ οὐ πη οὗ 
ΔΗΥ͂ ἰπίπρ. ἴπ Ν. Τ΄ 1) ρόποσ, ἐο ἐπ- 
γ ομξ, [01]. Ὁ περὶ διὰ σοι. Ναί! ἢ. 

δι Ἰ, τίς Ἰηϊοιτος. χ. 11]. δορί. διὰ ΟἾμμβ. 
2) ΒΥ ἱτηρ]. ἔο φιρδέδοπ οΥ αϑὲ 8 ῬδΙϑοῦ, 
Φοδη χχί. 12, 
᾿Εξηγέομαι, ἴ. ήσομαι, ἀξροῃ. τοἰά, 

(ἐξ, Ἡράναι  ΡΙῸΡ. ἕο ἰμαὰ οἱὲ οὐ νὰ, 
ἷ. ἃ. ἰο ἰΔκο {π᾿ Ἰεδά, ὃ6 [86 Ἰεδάογ, ΟἾδβε, 
Ιη Ν. Τ', ἐὸ ἰραά, ὀγέπο ομέ ΔῊ Ὠδιτδίιοη, 
ἰο πιαζα ἀποιση, ἀδοίατο. Ἰ. ΘΈΝΕΒ. οἵ 
τθΐηρΒ, ἐο τϑοοιπέ, παγταΐα, [χὰ χχὶῖν. 88, 
ἐξ. τὰ ἐν τῇ ὁδῷ. ϑίτι!!. Χοη, Ερβ. 1. 
Ἰ, ἐξηγεῖται τὰ κατ᾽ αὐτόν. Αοἰδ.χ. ὃ. 
χν. 12. 14, χχί. 19. ϑερί. δινὰ Ο].βε.---]]. 
ΒΡΕΟ. οὗἩ ΡοΙθοηΒ, ἐὸ πιαζὰ ἀηοιση, 
ΦοΒη ἱ. 18, ἐξ. τὸν Θεὸν, “ ΒΔ} τεγθα]οὰ 
αοά,᾽ οἵ ἀϊδε]οβθὰ δἷβ παίιγο, δἰ (θαίεθ, 
ΜΠ}, ἄζο. Οοωρ. Μαῖι. χὶ. 27. 8. ϑορί. ἰῃ 
[ενὶϊ. χίν. 57. Χοη. οι. χὶν. 7, θ, τὰς 
τῶν θεῶν μηχανὰς ἐξηγεῖσθα. 
Ἑξήκοντα, οἱ, αἱ, τὰ, πυχη. 80). ἴα- 

ἀ66]. εἰσίν, Μαῖϊ. χ᾿Σ. 8, οἱ 4]. ἢ 
Ἑ ξῆς, δάν. (Ρτορ. ἃ ζϑῃ. ἔϑτα. ρου. νἱ]ὶ 

καθ' ον πρίν οὗ 1|6 δά]. ἑξὸς ἔτ. ἔχω, 
ἕξω, δάδιωτοο, ἰπ ογάϊπο βδϑηθοσ,) ἕβ οὐδ, 

᾿οεἶν, ϑορί. ἀηὰ ΟἾα88. [6 Ν. Τὶ 
ΟὨΪΥ ἀαϑοὰ τὴς ἀτιῖο]ο' 88 δά]. ἡ ἑξῆς κὶ. 
ἑαΐρα, ἴῃ [μι. ἰχ. 87, δι “οεορὶ. 
Απηΐ. ἱν. 8, 44: ἰηρ!]. ἴῃ [μι. νἱῖ. 11. Αὐὰ 

͵. 1. χχν. 17. χχνὶϊ. 18. Χχὶ. 1 
Ἐξηχέω, ἢ. ήσω, (ἐκ, ἠχέω,) 
Ἔν ἌΣ )ονίδ, οὐ αὐτοαά, δορί. ἀρὰ ἰδοῦ 
ΟἹαδθ, ἴῃ Ν. ὙΤ΄ μαββ. ἐοὸ δὲ φομνάρά 
αὐτοαὰ ; βαϊὰ βρ. οὗὨ πο ΟΘοβροὶ, ἄς. ὦ ὦ 
»γοοϊαϊηιοά, 1 688. 1. 8. 

Ἕξις, εως, ἡ, (ἕξω, ἔν. ἔχω,) ΡγῸΡ. 6 
καϑδ ἵν, 8. κΑρ Δα  οόϑαι πβοίβον οἵ ὁοάν, 

Ροογ. ἀθ γ᾽οῖα, Χαη. (Βα. νἱῇ. 2. ΡΙοἷο 
,Α. θὲ α].; οἵ οὗ πιέπά, (88 οἴοη ἰἃ Ρμίὰ 

δηὰ Αὐἱδίοι]8) δῃὰ {86 )ασιέέψ οδιαίποὰ ἢ 
118. 186, Εφο]υ8. ὑγὸ]. ἐν τούτοις ἱκανὴν 
ἕξιν περιποιησάμενος. Ἡεποο, ὃ ἱπιρί. 

2, 1.6. Βαθί ταδὶ ὑ86 ογ ῥτϑοίίος, Πεῦ. Υ. 
14, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια 
γεγυμνασμένα ἐχόντων. 
Ἐξίστημι, ἴ. ἐκστήσω, Ῥτορ. δ {888 

ἕο τποῦθ ΟΥ οι ο , ἕο 
4160 ἱπίτβηβ. ἐο δδ οἱ οὗ ρίαοε. ἴπ .Τ. 
ΟΠΪΥ υβοὰ ψ. 1) ἐγαπβ. ἵπ Ῥγ68, 80Γ. Ι, 
αὐὰ Ἴδιον ΡΘΙΕ, ἐο ρωΐ απῦ οπε ομέ οἵ, τη 
86], ἰ. 6. ουῖ οὗ ἐιἷ8 τοϊπὰ, ἴμυ. ΧΧΙΡ. 

ἐξέστησαν ἡμᾶς, (8.11. τοῦ φρονεῖν, ἐξ 
»γεβϑϑοὰ ἴὰ Χϑη. Μϑι. ἱ. ὃ, 12. ογ κυτων, 
Θχργοαβϑοὰ ἰη Ὠοιαθοίι. Ρ. ὅ87.) 2) ἐίγαμν 

ΗΙ 
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Ἑ Ξ 1 
ἱπρεγῖ. δηἀ δου. 2. δεῖ. δηὰ τηϊὰ. ἐο δδ δε- 
τ ἀήρ ἢ ομξ ΟΥ ομδ᾿ 5 πιϊπά, Μ.. 11. 21], 
ἐξέστη. ὃ Οογ. ν. 18, ἐξέστημεν. ὅερι. 
Τρ. δπὰ Ο]888. : σῆοσα, βοναυοσ, τῶν 
φρενῶν ἰβ ΖΘΏΘΓ. ἘΧρτεββθά. Ηδηςθ βαὶα, 
ὃν ἃ βου οὗ ρορυ]ὰσ δχαρσοσαίίομ, 1ῃ [Π6 
Β6π86 0 ὅδ ατραξοά, Μαῖϊ. χὶ;. 25, ἐξίσ- 
ταυτὸ πάντες οἱ ὄχλοι. ΜΙ. ἰϊ. 12. ν. 
42. τἱ, 8]. 1.ὰ. ἴϊ. 417. γ}. δθ. Αοἰίϑ 11. 7, 
εἰ ἃ], βερῖ. ἃἀπὰ ΟἸ]αβ8. 
Ἐξισχύ ὦ, ἔ. ὕσσω, ἰο δὲ ἐπ Μμϊ 

,. ἔο δὰ φιῖίε αὐίο, [01]. ὉΥ Βοῖῃθ 
νοῦ ἢ ἱπδη. Εὑρὶι. 111. 18, ἐξ. καταλαβέοσ- 
θαι. ΖΕ] αη,, ϑιναῦο, δῃὰ οὔθον Ἰδῖθ Ἡτ [6 ΓΒ. 

Ἔξοδος, ον, ἡ, (ἐκ, ὁδὸς.) Ῥτορ. |1|κθ 
ἰδιΐη ὀασίδωθ, απ οὐἰἱοί, ΟΥ ΜΑΥ Οαυΐ, 88 
Τῆς. ᾿. 106, καὶ οὐκ ἦν ἔξοδος. ἴῃ Ν. Τ 
υὑὰ ]) ῥγορ. οὗ οεγποψίησ οἱδ, ἀἐ- 
φατίαγο ὕγοπι, ἩΘὉ. χὶ. 22. ϑορῖ.. «08 
ληδ (1255,ο, 2) ἢρ. οὗ ἀεραγίωγε 
ἄθοραϑε., 1.α. ἰχ. 81. 2 Ῥοῖ. 1. 1δ. ὙΥ18ά. νἱ. 
θ, 705. Απί. ἰν. 8, 2, ἐπ᾽ ἐξόδου τοῦ ζῆν. 
Ἐξολοθρεύω, ἔ-. εύὐσω, ἰο εἰἰογίψ 

ἄἀργου, Ρ8858. [01]. ὈῪ ἐκ τοῦ λαοῦ, Αοῖβ 
ἴι, 28, ἠρρι. δηἃ Δοδβορὶι. 
᾿Εξομολοῦ ἕω, ἴ. ήσω, φτῖπι. ὅς ῥτῸΡ. 

(0 φροαῖξ ομδ τ᾿ βδτὴθ {πίη μ8 88 δποίῃογ; 
ὙβΙΟΝ, 88 ἴῃ [τίη ΘΟΠΠΘΟΥ͂, μὲς “10 ΒΆΥ 
ΜΡ} πὰρ] 168. 8. [1] δοκηομ]θαάρτηθηιϊ οὗ 
ΔῺΥ ταΐησ (80. ΟΥ̓ υ8δθ0, 8ἃ οοηΐξοδδβίοῃ οὗ 
Με. ἧς Ιυῖ. Αηἰ. ὅϑ, ἐξ. τὴν ἀλή- 
θειαν. 1π Ν, Τ΄. υβοά 1. ἴῃ ΑΟΥ. δηὰ ΜΙ0. 
πὶ 1) ἐο “θεοῖν αοἰποιοίδασο, ἔα}}γ οοη- 
ἴδε : 6. γ1. τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, Μαῖϊ. 
ἰᾶ, 6. γἶν. ἱ. δ. Αοῖβ χῖχ. 18, 2724. ν. 16. 
δορὶ. οἷ, 7205. ΑἿι. νἱῖ!. 4, 6. Β6}]]. ν. 10, 
ὃ, 2) ἴῃ 1Π6 Ῥυΐῃι. 856 η86, ἴο ἰράφο, 
ΡΠ], ἃ... 11. ον. 1. ὅ. Ἠδποθ ὅ) ὦ 
παῖε αοὐποιυϊοασιποηξ 707 δοηθῇξδβ, 1. 6. ἴο 
φῖσε ἰλαπῖε, Ῥγαΐδε; [0]]. ὈὉῪ ἀδί. οὗἁὨ Ρ6Γ8. ᾽»Γ 
Μαι, χὶ. 25. 1,ὰ. χ, 2]. Βοτῃ. χἷν. 1], 
χν, 9, ἀπά οὔι. ἴῃ βορῖ. : αἷδο Ῥμ1]ο, Ρ. 
1108..--11. ἀοι. ἔτ. 1.6 ῬΥῖπ.. 8686, ἕο ϑὰν 
(λὲ φαπιὸ ἰλίησ τοί αποίλον, ἡιεϊϊῳ αϑϑθηΐ, 
ἔπι ἰο ψμδῖ ἕ ἘΠΡΤΘΣ, ι. ΣῈ 6, 
ἐξωμολόγησε, (80 ὁμολογέω ἴῃ Τδυς. ἱ. 
|09}]. Χεω. Ἡΐδι. ἢ. 2, 10, ἃς 8, 8,) οὐ, ὉΥ 
ἴω]. ἰο ἴθ6, ἃ8 ὁμολ. ἴῃ Ζοβορῇ. Απί, 
τὶ, 8, δ ἀκ 8, ἃς 4, 8. Χοη. Αηδ5. νἱὶ. 4, 18. 

Ἐξὸν, 566 ΓἝ ξεστι. 
Ἐξορκίζω, ἴ. ίσω, ἰο ριιὰ αν ὁπ6 ἴο 

αῃ ΚΡ ΩΝ λΐπι ἐν Ζῶ, κούβθμν αηῃ 
οαἰδ ὕγοπι ἀΐπι, Μαῖϊ. χχυΐ. 68. ϑορῖ. ἰῃ 
ἄεη. χχίν. 8, ἀπά (]α88. 
Ἐξορκιστὴς, οὔ, ὁ, (ἐξορκίζω,) απ 

ἐχογοιδί, Ἰϊ, “ογ6 80 ὈΪϊπά8. δῃοίθος ὈΥ 
οοἱὴ -᾿ Ὀυΐϊ, ἴῃ 186. “ὁη6 γχ)0 ὈΥ 84} δ 10. 
δη Ἰησαηςαιίου ΡΓΟΐδ8868 ἴ0 ἜΧροὶ ἀθιβοῃβ," 
ἀεὶ χίχ, 18, ὙψΏΘΙΘ 866 ΤᾺΥ̓ Ποῖθ. 

᾿Βξορύσσω, ἴ. ἕω, Ῥτορ. ἕο αἷς ομξ, 88 
ἀν τς ἃ δὰ Ἐν: ̓  παπιρος : τὴ 
ἸἘ τότο, αὐσσέησ,, ἐο 8000} οτ. Νῖκ. 1. 4, 
ἐξορύξαντες 5εϊϊ. τὴν στέγην, ψῆθτο, ὈΥ 
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τ γα [1]. 86 

ΕΖ Ο 
ἃ τοἰχίατο οὗ ἐν γχο βῆ 868, ἰξ ΤΏ ΘΒΉΒ, ὁ Βαυΐπρ 
ἄυρ [Πτουρἢ δηὰ βοοοροά οὐ ἐἶπ τοοῆηρ. 
ϑοβορῆ. Απί. χὶν. 1δ, 12, τοὺς ὀρόφους 
τῶν οἴκων ἀνασκάπτων. 8)0 8180 64]. ἱν. 
16, ἐξ. τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν, 8 δίτοῃρ οχ- 
Γθϑϑίοη, ἔουηα ἰῃ {π0 δοδϑί Ο]888. ἩΧΙΘΙΣΒ, 
ὉΓ μοί! οἱ. 

᾿Εξουδενόω, ἴ. ὦσω, (ἐκ ἰηΐθη8. δηὰ 
οὐδ.) ἐο 8σὲ εἰἰξογίψ αὐ ποισὴΐξ, φιωΐξδ σοη. 
ἐθηῖ; 4180, ὉῪ ἴτρ}]. ἐο τε)οσέ τοϊξῇ, ὁ0η» 
ἑεπιρί, ΜΙ. ἰχ. 12, βερῖ. Αροοῦ. δηά Ἰδίδγ 
ΟΥὐθοκ νυ υιΐουβ. 

᾽Ε ξουθενέω, ἴ. ήσω, (ἐξ, οὐθ.) ἐο 86ὲ 
φωϊΐία αἱ ποιοἧξ, οοπέθηιη, ἐγοαΐ τοϊἱῇ “6, 
ἴγϑῃβ. ἴμ. ΧΥΪ, 9. χχί!. 1]. Βοη,. χίν. 8, 
10. 1 σον. νἱ. 4. χνὶ. 11. 6.4]. ἵν. 14. 1 ΤΉ εβϑβ. 

.}γν. 20. Ηθποο, ] Οον. 1. 28, ἄς 2 Οον. χ. 10, 
ἐξουθενημένος, οοπέοπιρεϊδίο, υἱΐό, ϑιαρῖ. 
Αἶδο, ὈΥ 10]. ἐο τελεοσέ υοἱξἠ, δοογη, Αοἴβ 1ν. 

. Βορῖ. 1 β4πι. Υ]}]. 7, ἀπὰ Αροογ. 

ἜἘ ξουσία, ας, ἡ, (ἔξεστι.) ροιυεν, Ἷ. 6. 
Ι. “ἴθ ροτοῖ οὗ ἀοίη ΔΩΥ͂ {ΠῚ 6, αδεϊέξῳ, 
͵)αοωϊν, Μαῖι. ἰχ. 8. ὅοἢπ χίχ. 1]. Αοἰβ 
ΥἹ]. 19. ον. χῖν!. 12. ; βοῃῃθίμηθ8 [0]]. ὉΥ͂ 
ζθῃ. οὗἉἍ Χ{πΐηρ ἴἰο Ὀ6 ἄοπο, ἰπ {π6 1πῆπι. ῥγθϑ. 
ΟΥ 80Υ. [μὰ. Χ. 9, οἱ 4]. ἀηά Ο]488. ἴῃ 106 
ΒΘΏ80 ϑ8έγοησίἠ, 6 ,. σον. ἴχ. 8, 19. 
50 ἐν ἐξουσίᾳ, ἴον 84]. ροισογγμὶ, Τ1,α. ἷν. 
82, ἄς.----11. ροιυον, 580] -ἀοτγῖνεά, 1, 6. οὗὨ 
ἀοϊπρ οΥ ποῖ ἀοίηρ δὴν 1μὶπρ, ἐΐοδπϑε, 
ἐϊδογίψ, 7γδε ολοῖοο, Αεἰθ 1. 7. ν. 4. Βο. 
ἶχ. 21]. 1 Ὅον. νυἱϊὶ. 87. οἵ 4]. δπὰ ΟἾδβδ. 
--ΙΠ. ,. ΘηϊΓυϑίοα ἔγτομη 800 (ΠῈΣ, 
οομεηιίβοιοη, αἰὐδλογίψ, Μαῖῖ. χχὶ. 28, ἐν 
ποίᾳ ἐξ. ταῦτα ποιεῖς . Μῖκ. ἰ1. 1δ, χὶ, 
28, β8ᾳ. ἴ,.. χΧχ. 2. Φοδη 1. 12, οἱ 4]. 
205. δηὰ Ἰδαῖος (]488.---ἰ Υ. ροιυϑϑῦ, ΟΥΘΣ 

τθοηβ ἀπὰ {ΠπίπρΒ, ἀοηιέπέοη, αμίλοτὼν, 
 ΡΓῸΡ. δῃὰ σϑῆβν. Μαίί(. χχυ δὶ. 18, ἐδόθη 

μοι πᾶσα ἐξουσία. ἴχι. νἱῖ. 8, ὑπὸ ἐξου- 
σίαν. ΜΙ. χὶϊ!. 84, τὴν ἐξ. Φυάο 25. 
Βον. χἱὶνὶ, 2, 4, οἵ 4]. ϑιορί. δηὰ Ἰδαίου Ο]888. 
8.0 δἷϑὸ ψ θὴ [0]}]. Ὁγ φεῆ. οὗ μὰν ἴο ὙΠΟΙΩ 
186 ρονοθῦ ὈΘΙοηρΒ, μὰ. χχ. 20, ἡ ἐξ. τοῦ 
ἡγεμόνος. Ἀν. χὶ!. 20, ἡ ἐξ. τοῦ Χρ. αὐ. 
Αεἰβ χχυΐ. 18. Ο.]. ἱ. 18. δοιμθύϊθβ Ὀγθ- 
ςοὐρὰ Ὀγ ἐπὶ, »οιυθν' οὐεν, Βον. 1,. 26, ἐξ. 
ἐπὶ τῶν ἐθνῶν. χὶ.6. χὶν.18. χχ.θ : οΥ ἐπὶ 
ΣΝ δοο. ἦι [Π6 Βα 1η6 8686, [ω1.. ͵χ. 1. Βον. 
Υἱ. 8. ΧΙ]. 7. χνἱ. 9,41. 2) πιείοη. ρυΐ οἰζποῦ 
ἴοσς ψῃδὶ 8 βυθδ᾽εοοι ἴο τυ]6, ἀοπεπίοη, ἴ.ὰ. 
ἦν. 6. χχῖϊ!. 7, ἐκ τῆς ἐξ. Ἡρώδου. ϑερί. 
δηὰ Ἰδαίου Ο]α88.: οὐ ἴῃ 1ῃ6 ρῥίυγ. (Π0]]6οῖ.) 
ἀεποιίησ “ἴΠο86 Ἰηνεδίθα Ἡ ἢ ροννοΣ, 88 ἴῃ 
ΤΠμαἰΐπ ροΐοϑέαξε8, ἀτιὰ ἰη ΕἸ ]]8ἢ ἐδ6 ροιτοῦ8: 
ἔον τυΐοῖβ, τιδρ᾽ϑίγαῖοθ, [.. χὶϊ, 11. Βομι. 
ΧΙ, 1, 86ᾳᾳ. ΤΙῖ, 1.1. ΑἸ8ο ἔος ροέεη- 
ἐαΐο8, ὈοΤῊ σα] εβι14] (ἀπσθ]8 δη ἃ δυο ἤδη ραΪδβ, 
Ἐρῆ. 1. 21. ἢ]. 10. Ὁ]. 1.16. ἡ,.10..} Ῥεῖ. 
1, 22.) δπὰ ἐπγοτπαὶ, Ἐξρἢ. νἱ. 12, Οὐ]. ἢ]. 
1δ. ἘρΏἢ. ἰ). 2. 80 αἱ 1 Οοσ. χὶ. 10, ὀφείλει 
ἡ γυνὴ ἐξ. ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφ. Ἰἴ Β66πὶ8 Ὁ 
ἀδηοίθ ἃ νοΐ οὐ Κουο ίοε ον τ6 Πεδά, 80 
(“16 ὰ. 8366 τμογθ ἴῃ ΣῪ ποίθ ἰῇ 106. 



ἙΞ0Ο 
᾿Εξονσιάζω, ἴ. άσω, (ἐξουσία,) ἴῃ 
ΠΑ Ὰ ΩΣ ΠΣ »ουὐθγ, 

ἐν ; αἷδο, ἐο ἐπονγοῖϑα τὸ, ἴῃ Ν. Τ', 1 18 
θοὰ 1) ἰη {0 βθη86 ἕο λαῦθ ἰθαῦο, ἰο δ6 

ἐξ εα, 1 Οὐοτ. νἱὶ]. 4, τοῦ ἰδίου σώμα- 
τος οὐκ ἐξουσιάζει. 422) ἰο ἐχογοῖθε ατλο- 
πὸ τ γπις 1... χχὶϊ. 25, οἱ ἐξ. 
τυ τϑ,᾽ δηά ἀρῆς Ῥαβϑ. ο ὅδ ΟΌΘΥ ὄν, 
ἧ. ὁ. ἐσ δὲ ὡπάᾶδν' ἰδ ροισον οὗ, Βᾳ. 1 Οὐοτ. 
νἱ. 12. 
᾿Εξοχὴ, ἣς, ἡ, (ἐξέχω, ἴο ͵υῖ ουΐ, τῖδο 

δῦονε,) 1) Ῥτορ. ργοπιέμθηοθ, οὐ Ῥγο͵θοϊϊοη 
ἴο ἃ Ροϊηϊ, Φοῦ χχίχ. 28, 2) τηοίδρῇ. δηιῖ- 
η6Ήη06, αὐἱδίϊηοίίοπ, Αὐοἰϑ χχν. 28, ἄνδρες οἱ 
κατ᾽ ἐξοχὴν ὄντες, “τῆδῃ οὗὨ αἰδιϊποίίοη,᾽ 
88 οἱ ἔξοχοι ἄνδρες, 88 ἤομῃι. 1]. ἰϊ. 188. 

Ἐξυπνίζω, ἴ. ίσω, (ἐξ, ὕπνος,} Ῥτορ. 
ἕο Κλ νὰ οι Ὁ 8ἴδορ, ἰτϑηβ. 88 ἴῃ δε ̓ 
αηά Ἰδαῖον (]488. ἴον [86 ϑδυ ον ἀφυπν. ἴὰ 
Ν. Τ΄ὸ οἷν ἢρ. ἐο ταῖϑο ὕγοπι ἰδα ἀδαά, 
Φόδη χὶ. 11. 
Ἔξυπνος, ου, ὁ, ἡ, 84]. 1, ομέ οὗ 

φίϑορ, ατσαΐε, ΑςἰΒ χνὶ. 22. Τμὸ νογὰ 
ΟἾΪΥ οσουγβ Οἰϑοογο ἰῃ Ματο. Απϊ. νἱ. 
8]. χ. 18, δὰ Τεβί. χιῖ. Ῥαίτ. 

Ἔξω, εἂν. οὗὨ ρΐεοο, (ἐξ,) αἷ8δο Ῥσϑρ. 
ὙΠῚ} Ξε; ομξ, εὐἱιλοιί. δηὰ ὭΣ ἴῃ ἡ. ἃ 
Ι. 977 Ῥίαοθ ὙΗΕΒΈ, τοἱϊδοιέ, οὐ ΟἿ ἄοοτϑ, 
ΔΙ͂ΟΣ γογὺβ ἐπα ρ] γιηρ πιοΐοη, 88 ἑστάναι, 
δα. Ζοδη χυ]. 16, εἱστήκει ἔξω. Μεῖ!. 
χὶϊ, 46, εᾳ. χχυϊ. 69. ΜΙ. 111. 81; ᾳ. 80 
ἄθηογ. “ουϊδίάθ οὗὨ ΒΗΥ͂ ΟἿ ΟΥ Ηἶδοθ,᾽ 

, ΜΚ. 1. 45, ἔξω ἐν ἐρήμοις τό- 
ποις. ἴκἱ. '. 10. ον. χχίὶϊ. 1ὅ. ἴ. δηὰ 
ΟἸαβθ. 80 τῖϊι [86 ἀΓῖ. ἴον δὰ). οαύογπαΐ, 
)ονείσα, Αοἰθ χχνὶ. 11, εἰς τὰς ἔξω πό- 
λεις. ϑερῖ. δὰ (1288. ΑἾβοὸ ἢρ. οὗ ἰῃοβθ 
ουέ Ὰ ΟΠ Θ᾽ βοοϊδίῃ, ἄζε. 6. ρτ. ἰῃ Ν, Τ΄ ομέ 
Ὁ ἰδε Οἠωνοῖ, 1. 6. ποη- Οὐ γβέϊαπδ, 1 Οὐν. 
ν. 12,24. Οὐ]. ἱν. ὅ. 1 Το. ἷν. 12: οὗ 
ποὲ 9. ἐδ αροδίϊο5, Μ1κ. ἵν. 1]. ΕἌΓΙΠΟΥ, 
ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος, " οὐγ ουϊνεαγὰ ροῖ- 
80ῃ.,᾽ “[86 Ὀοάν,, 2 Οογ. ἷν. 16 ; 85 ἃ Ῥγϑρ. 
ἢ ρθη. οὐέϑίαο οΥ,, ἴμα. χὶὶ!. 88, ΗΘὉ. ΧΙ]. 
11, 864ᾳ4ᾳ. δὰ ΟἾ488.----11. οὐ ρίαοθ. ΜῊ1- 
ΤΉΕΚᾺ, οἱξ, οἱ οΥ ἄοογϑ, αἴτοτ θυ Ὁ8 ΡΤ 
ἰπῃρ τηοϊΐοη οὐ αϊτθοϊΐοη, 85 ἄγω, μέλλω, 
ἔρχομαι, ὅς. Μεῖϊ. ν. 18. χί!. 48. Ιλ. 
χίν, 85. Φοιπ χίχ. 4, οἱ 4]. βῶρϑ απὰ 
ΟἸ688. ΑἾδβο 85 ργορ. στ σε. Ναί. ΧΧΊ. 
17, ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως, οἱ α]. 

Ἔξωθεν, αἂν. οὗ ρἴδοο, (ἔξω, ὅθεν,) 
7) οηι ιυϊδοιί, ομξιυαγάϑ, ἩΓΕ, . 88 
εν. Μαίι. χχίϊ, 27. βᾳ. [λι. χὶ. 89, 2 Οου. 
γἱϊ. δ. ϑερί. δηὰ Οἷδββ. ϑδο τ γί. ὁ, 
ἡ, τὸ, ἴον δά]. οὐἰδισαγά, 1 Ῥεῖ, ϊ. 8. Κὸν. 
χὶ. 2. τὸ ἔξωθεν, ἐδε ομἰείάο., Μαῖϊ. χχἸ]]. 
25. ἴλι. χὶ. 40. οἱ ἔξ. ποη-Οἠγιδἰϊαηϑ, 1 
Τίμ. ἐἰϊ, 7. Ο]Δ88.----11.. 8 ἀρ λυρν ἤδη. 
οχυΐν. ἴο ἔξω, ουὲ οὐ, ιυὐλοωέ, Μ1κ. νἱῖ. 15, 
ϑορί. δηὰ Ο]888. 

Ἔ ξωθέω, ἔ. σω, ἰο ἰδγεδέ οἰ, ἀγίθο 
ἄρ 8 ρίασα. ]) ῬΓῸΡ. 88 βαϊά οὗ :εῖ- 
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80,8, ἴο ἔχοτη 8ὴῪ δβοσὶο(γ ; Οὗ οὗ! 
πδιίοῃ, ΠΣ οὔ οὔ {πεῖν ὐῤι κω Ἀεὲ 
ΥἹ]. 46. ϑορι. ἰπ Ποαῖ. χη. δ. ὅοτ. νἱ!ν]. ὃ 
δηἀ (]848558. 2) βρεο. οἵ ἐλέησε, ἴο ἀγῖνε : 
Βῃϊρ ἔτουι ϑοαναγά οἡ βἤογο, ἐὸ δέγακπά ἴἱ 
Αοἴϑ χχυῖ, 39, ἐξ. τὸ πλοῖον. ΤΈυς. ἰἱ 

᾿Εξώτερος, α, ον, 4]. σοτηρᾶσ. ἔτ. ἔξω 
ομΐον, Ἐχχοὶς. χ, ὃ. χὶ. ὧν, Δ ΩΣ δῆς, 
ομξενηιοϑί, Εχοὰ. χχνῖ. 4, δῃὰ οἵϊ., οὐ κί 
ηιοδί, ᾿ἰϊκοὸ οὺσ εἰΐσγγποδὶ ἴον τπιοεί, Με 
ὙΠ]. ΟΣ τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, Ἶ. ο. “ἴδε 
[αυι Βοϑὶ τοταοῖθ ἔγοτα ἴμ0 ᾿ς δηὰ βρ] θη: 
ἄουγ οἵὗἉ {86 ἔδαβί τὶ ΐη :᾽ 1 4] ]υϑῖοπ ἴο 
ἰδο Ταγίαγμδ οὐ ἀφ μθηηδ, {πὸ ἀατὶκ δϑοίς 
αϑδεϊστιοὰ ἴο ἐῃοβο ὀὁχοϊυἀϑά ἔγοτῃ ἤθάνεῃ. 
ἩἙορτάζω, ἴ. άσω, (ἑορτὴ.) ἰο ἧδε α 

᾿ληθῳ , ὅδορ λοίίάαν, Ὅσον. ν. 8. ϑορὶ, ἃ 

Ἑορτὴ, ἧς, ἡ, 1) φοιοῦ. α ,επέοαὶ, 
λοϊέάαν, Οο]. 11. 16. ἑορτῆς ἢ νουμηνίας. 
Αοί χυῆ!. 21. Φοδη ν. 1. ϑδρί. δηᾷ ΟἸδδ. 
2) 8066. βαϊὰ οὗἩ ἴῃ Σαδϑβοῦον,, δπὰ [0 [εδεὶ 
οὗ υη]εανοηϑά Ὀτοδὰ οοπποοῖθα ψ]τ ἷξ, ἴδε 
»αβολδαὲ γδεἰέοαϊ, οἰὮΘΥ δἰ ρΙν, δι. χχυὶ. 
ὅ, οἱ 4]. δῶρο. οὐ ὈΥ̓͂ (ῃ6 δααϊτοη οὗἉ τοὺ 
πάσχα; ΟΓΥ τῶν ἀζύμων, Ιλ. ἰϊ. 4], κπά 
χχὶϊ. 1. Ζοδη 11. 28. χὶϊ!, 1. 
Ἐπαγγελία, ας, ἡ, (ἐπαγγέλλω,) 

απ αππομηοθηιδηΐ, ποίὲ 16 Ν. Τ. 
Ι. ΡΒΟΡ. 1 Φόδη 1. ὄὅ. ϑορί. ἀὐοὰ Οἴει. 
--11. ΒΥ ΙΜΡΙΠΟΑΤΙΟΝ, πιαμααίε, οὐαὶ, 
Αςῖδ χχίϊ. 2]. οὶ]. ἰχ. 88, 2.--1Π. ᾿ 
ἐπα ρ σα ιίοη, »γοηεῖθδα, ἰπ ἴνγο βθηδϑθ: 1 
8 ῬΓΟΠΙδίηζ, ΟΥὁ ἀεοϊαγαϊίοῃ, δδδυτγίηρ (δὲ 
ῬΙΟΠ βο9 οὗ βουθ Ὀθπϑῆς ἴο 6 οοπίαιτοῦ 
ὍΡΟΩ Ἦΐπ), δπὰ 88 ἱΐ ψ το ]Ἰουεηρ 1ὲ βῸ 
([δι. πεθη8) Ὀεϊοτομβαηὰ ΤῊΝ , δηὰ ἰδεὶ 
ΟἰΓΒΟΥ φΈΜΟΥ. 88 2 Οὐογ. ἱ. 20. τὶ τὶ. 2. 
] Τί τι. ἦν. 8. 2 Ρεῖ. ᾿Ϊϊ. 4, 9. ὅοριί. τὲ 
ΟἿαβ8. : οὐ: οὗ δρθοϊαὶ ργοταίβθ, Αοἱϑ υἱ! 17. 
Βοπι. ἰν. 20. Ηοῦ. νἱ. 1δ. νἱϊ. 6. οι! ΙΧ. 
9. οἱ ξῷῶρ9 ἃ]. Νοίθ ἴπθ ρϑευ δῦ ρμγ5Ο 
Ὁγ Ηοῦτ., ΕΒ. ;. 18, τῷ Πνεύματι τῆς 
ἐπαγγελίας, (80 βρίτίς ῥσοτωϊεθὰ, 81 
ΗΘ. χί. 9, ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας, "δὲ 
Ῥγοτβοά να ὴ 2) τηϑίοῃ. ἴον ἐδ6 Ἢ 

ϑε(,, ἴκὸ ἴῃ6 1,Δίΐη ργοημοθμηι, ἢ 
ὶ,. 88, τὴν ἐπ. τοῦ Πν. “186 Ῥγοπεῖνοά 
Θθιβίοη οὗ 1μ6 Ξρί τίς τ᾿ δὰ ἱ. 4. 6. 1,14, 
Ηδ65. ἱν. 1. νἱ, 12, χ, 86. χί. 18, 88, 89. 
᾿Ἐπαγγέλλα, ἴ. ελῶ, (ἐπὶ, ἀγγξν 

λω,) 1ἴξ. ἐο ὀγίμσ τοογὰ ἴο, ἴο 
ηιαΐε ᾿ποιση, 

Ἰν: Ὁ ΠΡ μνονείμ, τ, ἐο ἀφοίατο ἴ0 18] 
ΟΠ6, 88 ἴ0 8ΠΥ {διΐηρ, ἴο Ῥγομηΐβο ἰδ ἴ0 δἰ; 
8 ῬΓοτηΐδο θείης α αδοϊαγαξίοη εοἱὴ αθθι}" 
απο οὗ βοσηθι ἰπρ ἐΠΟΓΘΌΥ οηραροὰ Ὁ μι 
ἄοηθ. ἴὴ Ν. Τ| 1 16 Ι. θκνε. Κ' 
»τγοριῖθα, ψὶτὮ δος. οὗ (δίηρ ΟΥ̓ δοίοπ, 
ἀαξ, οὗ ροτδ. οἰξμοσ Ἔχρζ, οἵ ἱπιρὶ, βοπι ἷν' 



ἘΠΑᾺΑ 

21, Τίς. ;. 2. Ηεοῦ. νἱ. 18. 48. ;. 12, 11, ὅ. 
ὭΡει, 1,. 19. 1 2ο)ιη 11. 25, οἵ 4]. βορί. 
δοὰ (Ἰωδο. ΑἾβδο ρμδ88. ἱπῖροσδ. νἱἢ ἀδί. 
Οε]. πὶ. 19, ᾧ ἐπήγγελται, " ἴο Ὑπό} {λιε | ὁ 
Ῥτοτἶθθ ὑσῶ8 τηβϑάο.".--ἰ1. ΒΡΕΟ. ἴῃ [0 δ6 86 
ὅο »γοζῶββ. ἱ. 6. ταῦῖζο Ὀγοΐθαδίοῃ οἷς ζ0]]. 
ὉΥ δος. 85 ϑεοσέβειαν, 1 ΤίτΩ. 1Ϊ. 10, γνῶ- 
σιν. νἱ. 2]. Ὑα. 1ἰ. 18, ἐπιγνῶσιν 
ἔχειν Θεοῦ. Χεη. Με. ἱ. 2, 7, ἀρετὴν 
ἐπ. Ἰοῖορ. Τ1Δδτι. χὶΐ. ρτο. σωφρο- 
σύνην. Ἔβοι. Ερῖδι. 97, ἐπιείκειαν καὶ 
φιλανθρωπίαν. 
Ἐπααάγγελμα, ατος, τὸ, α »γὈηεῖρα, 

ΖΡει. 1. ΧΝ. 8, ἀπὰ ΟἸ888. 
Ἐπάγω, ἔ. ξω, 1) ἰο ἰραά ὠ ἰο ἃ 

ῥα δος ΠΤ ῚΞ Σ 2) ἰὸ ὀνίπσ ὠροη, 
85 δλιὰ οὗ ἐδπίηρο, ὙΠῸ τοΐθγθησο ἴῸὸ ἄγρα 
Τῆς 24 εἰχηϊῆ. 15 δοπο ἴουῃά ἴῃ ἴπο Ν. Τ. 
1) φεποσ. 88 2 οί. ἰϊ. 1, ἐπ. ἑαντοῖς ἀπώ- 
λειαν., δηὰ ν. ὅ, ἐπ. κατακλυσμὸν κόσμῳ 
ἀσεβῶν. ϑὅδερι. 6οη. νἱ. 17. Εχοά. χί, 1. 
δν. χχυὶ. 2δ. Ῥμὶϊο 1018, κίνδυνον ἐπ. 
διὰ (1225. 2) δρϑο. 7011. ὉῪ ἐπὶ δηὰ δου. 
Αεῖδ ν. 28, ἐπ. ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα, “ἰο 
ὑτησ ὦ 8. ἴο Ππαριΐθ [0 ὺ8 ἴΠ6 συϊὶὶ 
οἵ 1Πὶ8 ἰδυρῆίοτ.᾽ ΕΙΣ ἄϑθη. χχ. 9. Εχοὰ. 
χχχῖν. 7. Ἄθω. δ, 4. 
Ἐξπαγωνίζομαι, ἴ. ίσομαι, ἰο οοη- 

ἱεπὰὶ αδοιμέ οΥ ΧῸΡ δγΥ (Ὠΐηρ, {πἀο ὃ, ἐπ. τῇ 
πίστει. 80 ὕΪυϊ. Νύμι. 8, ἔπ. τῇ σοφίᾳ. 
Ἔπχαθρθιῖα, ἔ. οίἰσω, ἰο οοἴἶϊεοΐ ἰο- 

φαίλεν., ἵκι. χὶ. 29, τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροι- 
ἀμ τῇ 1 ΟὨΪΥ οσουγδ ΘἸΒΘΎΘΙΘ ἴῃ 
Ἰὰς. Μάατο. Απὶ. 44, πολὺ πλείονες ἐπη- 

θροίζοντο. ἴὰὶ ἷἰ5 ποί, 858 ἴ80 ἴοχχ. δηὰ 
Ἐχο δλτοιν Β8Υ, Ραΐ ἔοσ [89 δ πρὶ ἀθροίζω, 
ΔΩΥ τογο ἴπδη ἐπαγείρω ἰδ ἴον ἀγείρω, 
τοῦ Η. ϑίερβ. Αὐ τωνα ἴι, βυθῆοο ἴτ ἴο 
τοῖοσ ἴο Ηομ. Οἀ. χὶ. 681], 'ΑΛλλα πρὶν 
ἐπὶ ἔθνε᾽’ ἀγείρετο μύρια νεκρῶν, κῃρὰ 
ΡΙπὰ. Ῥγίβ. ἰχ. δ ἐπὶ λαὸν ἀγείρας Να- 
σιώταν ὄχθον ἐς ᾿Αμφ. ΤΠ 
186 νεσὺ 15" ἐο οοἰϊδοΐ ἐορείλον 
ΥΑΙΙΟΌ 5 αὐδτίεσϑ ἴ0 006 ΡΪΔ66. 
᾿Ἐσπαινέω, ἴ. ἔσω, (ἐπὶ δι αἷνος,) ἰο 

δεείοιο »γαΐδο " αδβογὶδα μηΐο, 
οοτπηιοηπα, ῥπρ πάϑῃ 1χι. χνὶ. ἐ Ἰ Οον. χὶ. 
2. 17, 22. ναυῖ ἴῃ [16 ὕνο Ἰαδὶ 8 ὍΘ 
ΔΙῸ ἴο ποίΐοθ {πὸ ἰάϊοπι ἩΠΘΙΘΌΥ οὐκ ἐπαι- 
νῷ ἰδ εοἰά, Ὁγ ἃ ταἱ]Ἱὰ τπιοάθ οὗ ἜὌχργεβδίοη, 
ἴον 7 ὀίαπιδ, ἃ5 οἴνδῃῃ ἴπ [80 ὃδοεὶ ατθοῖς 
τὰῦϊῖϊεῖβθ. ἴω Βοῃ. χν. 1], ἐπαιγέσατε 
αὑτὸν, ἴμ6 εχρτγοβοίοῃ, 88 βαίὰ οἵ Οοά, 
ἦδ ἴο 06 οἀ 88 δῃ δδογρίοῃ οὐ ργαΐβϑ, 
"οοοδχαῖθ γ8 ἢἷ8 ργαΐβα,᾽ δ ἢ} 88 ἷ8 ἑουπά 
ἴῃ ΤΩΒΩΥ͂ ΡΑδδαρ68 οὗ ἴ8ο Ο. Τ. 
"Ἔπαινος, ουὅ, ὁ, (ἐπὶ, αἶνος.) 1) ΕΡ 
τς, ἘγῈ.1.6,12,}4, ὁ ζον. ν".18, ῬΆΗ. 

οἰγεσί οὔ Ῥγαῖοο, 
. 8180 

.. 11. 1 Ῥοῖ. ἱ. 7. 2) πιοΐοη. 
ὁ οΔΟἸὨϊηρ Ῥτγαϊβονόσίῃγ, ῬΉ]]. ἱν. 
ϑερί. ἀπά αι. 1η Βουῃ. ἰϊ. 29, οὗ ὁ ἔπ. 
οὐκ ἐξ ἀνθρ. ἀπὰ χίϊ!. ὃ, 10 18 βαἰὰ οἵ ἀοά, 
88 Ἦ 1.4. χν. 19 : ἴῃ βιιοῦ; 6886, 11 Β6ΘΏ18 ἴ0 
ἀεποίο ἐδ γεισαφαὦ ἃ5 Ὑ6]] 85 ρΓαΐδο οὗ νυἱγ- 

86η86 οὗ 
ΓΒΟΏΒ ἔγοῸ 
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ἴυ6, 88 δὲ 1 οὶ, ἰϊ. 14, εἰς ἔπαινον ἀγαθο- 
“ποιῶν, διὰ ϑοτησίίπηο5 ἴῃ ἴῃ Ο]δ88. 80 
4180 [86 γνεσῦ ἐπαινέω. ἴη 1] ΟὐοΥ. ἱν. ὅ, 

ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ, ἷξ τηθδηβ 
(45 θεΐπρ 8 νοτὰ οὗὨ τη] 4419 βισηϊδβοδεοη) 
γαίγιδιιξίοπ, ἩΠΙΘΊΠΟΥ ΤῸ ροοά οὐ οΥ]], 
᾿Ἐπαίρω, ἴ. αρῶ, (ἐπὶ, αἰῤ9) ἐναρῖ 

ἕο γαΐϑο ὩΡ ἴῃ ΔΌΥ ὙΆΥ, ἴΓδη8. ἴῃ Ν. Τ. 
ἴξ ἰδ υδεὰ, 1, ΑΟΤ. δἀηὰ 1) ΠΡ: οὔκα 681}, 
ἕο λοϊδέ ερ, Αοἰδ χχνὶϊ. 40, 288. Ῥαβ8. 
ἕο δ ΜΉ, δόογηθ ὡρισαγά, Αςίϑ ὶ, 9: 
8150 οὗ ἐλὲ λαπάϑ, ἰο {ἰὲ ὡρ, 88 ἰὴ ῬΓΑΥΟΣ 
διὰ ῥγαΐδο, [,.υ. χχῖὶν. ὅ0. 1 Τίμι. ἴἃ, 8 
ϑερί. δηά ΟἿα88, 2) ἢγ. ἐο ἢ ὠρ, )ὲ 
βιὰ οὗ [86 ογο68, ἕο ἰοοξ τροη, Μαῖϊ. χνὶϊ, 
8. [,ὰ. νἱ. 20, οὐ αἱ. ββθρο, δηὰ ἴ, ; οὗ 
186 νοΐοθ, ἐο ονἦν οιμέ, 1,ὰ. χὶ. 27. Αςίδ ὶϊ. 
14. χῖν. 11, χχίϊ. 22. ϑορί. ᾿οιβοδίῃ. 
δηὰ ῬὨΠ]οδίσ. : οὗ [Π6 Ποδά, ἐο ἑαΐα οοὼ- 
γαρό, ἴλι. χχὶ. 28. Α]δοὸ ἐπ. τὴν πτέρναν 
ἐπί τινα, ἷ. 6. ἰπ [ῃ6 ΨΔΥ οὗὨ δἰίδοϊς, Φομπ 
ΧΙ, 18.----11. ΜΙ. ἐπαίρομαι, 1) Ῥτορ. ἕο 
β Μ» μΟΜ ἕο τίϑο ὠρ, [01]. Ὁγ κατὰ, 2 

ΟΓ. Χ. ὅ, ἐπ. κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ 
Θεοῦ. ϑ'ορί. 2) πιοίδρὶν. ἐο ὅδ ΠΕΣ μ, 
εἰαίεά, 2 Οον. χὶ. 20. ἔρρι. δηὰ Ο]888. 
Ἐπαισχύνομαι, ἔ,. οὗῦμαι, ἐο ὅδε 

αελαπιδά ο7) οζ αἱ, ἴ011. Ὁγ δος. ΜῈ. νυἱὴ[})ε 88. 
μι. ἰχ. 206. Βοιι. ;. 16. 2 Τίμ. ἱ. 8, 16. 
Ἠοῦ. χί. 16. 2 Τί. ἰ. 12. βερί. ὅς ΟἸδ668. : 
ΌΥ ἐπὶ ν|0ἢ ἀδι, Βοπι. νἱ. 2]. 

Ι΄. χχίϊ. δ98, 

Ἔ;“πακολουθέω, ἴ, ήσω, 1. ΡΈΟΡ. ἴο 
“)οἰίοιυ ὠρορ οὐ δίνεν ; α]δὸ ἐο αοοοτηραῆῳ, 
ΜΙκ. χυὶ. 20, διὰ τῶν ἐπ. σημείων. Ὑ 
ἀαί. 1 Τίτη. νυ. 24, τισὶ δὲ ἐπακολουθοῦ- 
σιν, 5ο]]. αἱ ἁμαρτίαι α. ἷ. 6. " ἃτο τηδῃΐ- 
ἔδοϊ ὉΠ] αἰογνγαγάβ." ϑορὶ. δπὰ ΟἿδδβ.--- 
Π|. ΜΕΤΑΡΗ. 1 ΡὈοὶ. 1ϊ. 4], ἵνα ἐπ. τοῖς 
ἴχνεσιν αὐτοῦ, " ἴ0]]ονν Βἷβ Ἔχ} 16.᾽ ῬὨ110 
Ρ. 88, 44. 1 Τίμ). ν. 10, παντὶ ἔργῳ ἀγ. 
π᾿ "ὯδΔ5 [0] ονεὰ Ὁρ, Ὀθοη βιπάΐουθ οὗ," 

530 ἴμυο. Ῥαγαδ. 8, ἐπ. ταῖς τέχναις. 
Ἐπακούω, ἴ. ούσω, ἴὰϊ. ἐο ἄφαν' ἴο, 

ἐξίδη, ἀεαγζοπ; ἰ.ς ἐπὶ ἀθποιηρς ἰδαΐ (Π0 
ΒΘΆΓΘΥ ΤΌΓΠΒ 8 ΟΣ ἑοισαγαάβ τῃ6 ΒρΘδΚΟΥ : 
δηὰ (δμαῖ, ἡξεῖπ, ἐπ} 1168. ἃ ρστδηιϊηρ οὗ [6 
Τοαυοβῖ. ἴῃ Ν, Τ΄ “ἴο ΠΘῸΣ δῃἀ δῆθιοσ 
ῬτΑγοτ,᾿ ἢ σοη. οὗὨ ρεῖβ. 2 Ὅν. νἱ. 2, 
πήκουσά σον. 8.0 ὅορι. οἷ. ὅς ΟἾΔ88. 68 

1λις. Οοαῖϊ. 14, ὁ Ζεὺς ταῦτα ἐπήκουσέ 
σον. Τίηοη, 9, ἐπ. τῶν εὐχῶν. Ῥτοπι. 20, 
ἐπ. τῶν εὐχῶν. 
᾿Επακροάομαι, ἀδροη. τηϊά, ἐο λδαγ, 

ἐξδίομ ἰο, ἴο1}. ὉΥ σε. Αςῖδ χνὶ, 2. 
Ἐπὰν, οοπη]. ἔοτ ἐπεὶ ὧν, τυλοηεῦΌο» α8, 

αϑ 8005 αϑ, Μαῖϊ. ἰϊ. 8, ἐπὰν δὲ εὕρητε. 
κι. χὶ. 22, 84. 708. αηὰ Ο]688. 
᾿ἘπάναγκεςἌ, αἂν. (ἔτοτι ποτ. ΠΘΌΪΟΓ 
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οὔ οὗπο]. δ]. ἐπανάγκης, δἀηὰ ({αἰ [ῸΓ 
ἐπ᾽ δηά ἀναγκης, " ὉΥ ποοά,᾽) πεοοδραγίϊῳ, 
85 ἴῃ 1π6 Ὀαοδὶ ΟἾἶαδθ. : Ὀυὶ υἱ ἢ (ἢ αἀτί, ᾿ἰ 
ἴΔκΚοβ, ΌΥ͂ δη 6ἱ]ρβ. οὗ [86 ραγίϊο. οὗ εἰμὶ, 
[Π:0 τηδδηΐπσ οὗἨ [Π0 δὰ]. Τῆυθ τὰ ἐπά- 
ναΎκες, 86. ὄντα, Αδίϑ χνὶ. 1]. δηὰ βοτηθ- 
{ἴπ|θ8 ἴῃ 888. τη θδὴβ " ΤὨΐηρ8 Ἡ ΒΣΘὮ ἀΓὸ οὗἁ 
ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ, ̓  πδοθδβανψ. 
Ἔπανάγω, ἴ. ἄξω, 1. ῬΒΟΡ. δὰ φεῃ. 

ἕο δνέμρ δαοῖ ἰοισαγ 8. οατιϑο ἐο ταί, ἴτϑπι8. 
Ηάΐδη. νἱ. 6, 4. νἱΐ. 6, 7. 1η Ν. Τ΄. ἰπίγδῃβ. 
ἔἐο γεΐωγ ἰο, 6. χτ. εἰς τὴν πόλιν, Μαῖϊ. 
χχὶ, 18. 2 Μδος. ἰχ. 2], δπὰ ἰδἴον ασϑοῖ 
ὙΠ 0612.---ΠΠ. ΒΡΕΟ. υοὰ 88 ἃ πδιυ οι) ἴογτῃ, 
20 ἑαζο [ἃ 5}}1]} 97) ἐο [866]. [λι. ν. 8, ἀπὸ 
τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν, 5ε]]. ναῦν, δἀηὰ 4, 
ἐπ. εἰς τὸ βάθος. Χοη, Ἡϊει. ἱ. 6, 40. 
3,09 δ ἀνάγω. 
Ἑπαναμιμνήσκω, ἴ. ήσω, (ἀνὰ, 

μιεμ. ) ῬΓῸΡ. ἕο οαἷΐ δαοῖξ [[Π6 ταὶπὰ] ἴο ΔῊ 
8 ]6οἱ οἵ ῥτενίσυθ ἐμβουρῆϊ, ἐο γδηιῖμα ΒΩΥ 
οη6, Βοπι. χν. 1ὅ, ἐπ. ὑμᾶς. Ἡοπιοβίῃ. Ρ. 
714, ἕκαστον ὑμῶν ἐπαναμ. βούλομαι. 
Ρ]αῖίο, Ρ. 688. 
᾿Ἐπαναπιαύω, ἴ. αύὐσω, Ῥτορ. ἐο οατι86 

ἐο τοϑέ ὩροΉ,, ταϊὰ. ἐο τοϑέ οποϑο μροη, ἰδαῃ 
ὡροη, ϑερί. ἱπ 2 Κ. υἱΐῖ. 2, 17, ἐπ. ἐπὶ τὴν 
χεῖρα διὰ τῇ χ. ΗἨάΐδη. ἰϊ. 1, ὃ, ἐπανε- 
παύοντο ταῖς χερσί. ἴη Ν. Τ᾿. ΟἿΪΥ τπηο- 
ἱδρἢ. ]) ἐο γεβὲ ὠροη, αδίάδ εοἱϊά, 1,ν. χ. 6, 
ἐπαναπαύσεται ἐπ᾽’ αὐτὸν ἡ εἰρήνη 
ὑμῶν. 8. βορί. Νατα. χὶ. 2ὅ. 2 Κὶ 11, 1. 
2) ἐο γεϑέ ἕη, ὶ. 6. οὐοηῆαα ἵπ, τοῖν μροπ; [0]}. 
ὉΥ ἀαι. Βοαι. ἰ,. 17. ἐπαναπαύῃ τῷ νό- 
μῳ. 1 Μδος. νἱϊ!. 12, ἐπ. αὐτοῖς. Αττ. 
Ἐρὶοῖ. 1. 9, 9, ἄλλοις ϑαῤῥοῦντα καὶ ἐπ. 
ὙΠ ἐπέ τινα, Νὶς. 11}. 1]. 
᾿Επανέρχομαι, δογ. 2. ἐπανῆλθον, 

ἐο ΘΟ 6 ἕο, γεξμγ ἴο, ΒῺΥ Ῥ͵αοθ ΟἢΘ 
Βαὰ Ἰοῦς, Τ νας. ἱν. 185, 48 ομϑ᾽βονη δοιι86, 
ΟΥ̓ ΔΩΥ μΪ]806 οὗ δοϊουτῃ. ϑερί. διὰ 6]488. : 
σοηοσ. [0]]. ὈΥ Ῥγορ. ὙΠῸ δοα. οὗὨ φίδοθ, 
ΒΟΙΩΘΙΪΠπ|68 ἃ ῬΓΟΡΟΙ Ὡδη6. ἴΙ͂η Ν, 7᾿. 2Ὁ- 
80]. ; 186 ῬΙαςθ δοίης ᾿πρ] θὰ ἰῃ {}6 οοη- 
τοχὶ, ἴμλι. χ. 88. χίχ. 18. 
᾿Ἐπανίστημι, ἴ. ήσω, ἰο ταΐϑε τ, 

ΟΧΟΙΘ ἴο ορροδιοη. [1η Ν. Τ'. ΟἹ]Υ πιὰ. 
ἑπκανίσταμαι, ἴ. στήσομαι, ἰο τίϑε τρ 
αραΐηδέ ομ6 ἴῃ [Π6 ὙΑΥ οὗὨ Βοβι ] γ, Μαῖὶ. 
χ. 2]. ΜΚ. χίϊ!. 12, δορί. ἀπά Ο]688. 
Ἐπανόρθωσις, εως, ἡ, (ἐπανορ- 

θόω, ἴο τονοτῖ,} ρτορ. ἃ ϑοεξέπρ ὡρτίρλΐ τοδαΐ 
1τοαϑ Οὐογί γοιση, οἵ ἃ εἰγαϊσλξοπῖησ ΜἈαὶ τγὰ8 
οτοοκοᾶὰ; δηὰ ἢχ. ἃ βοι[(ἰὴρ ἴο τρδῖβ μὲ 
Ὑ88 ὙΓΟΩρ, ΟἰΠΟΡ ὉΥ τοίογια οὗ αν δηά 
Ἡδοας 1πδιϊ τυ οη8, (908. Αηϊ. ἱ. 11], δ. 

διλοβίι. 707, ἐπαν. τῶν νόμων,}) οΥ΄ ὉΥ 
σοΥγθοίίοῃ 8πὰ τοξογσιαδοη οὗ δὲ 18 σγοησ 
ἴῃ ̓ Ἰβνκον Ἰδ Ὀοίνγθθη δὴ δηὰ τηδη, Ὁ 
τοάγθβϑβθ οὔ ἱΏ)Όγν, δῃά δπηοηἀπηρηΐ οὗἁὨ 116 
πὰ οοηάαοί, 2 ΐ. 11}. 16. ὠφέλ. πρὸς 
ἐπανόρθωσιν. ὃο Χοη. Ερίβι. 1. ὅ, εἰς 
ἐπανόρθωσιν, ᾿φ΄ὰ οπιοπάδηἀοβ τποΓαϑ8." 
1μυο. Ηεγῃ. 8. ῬοΪγῦ. ἱ, 85,1, πρὸς ἐπαν- 
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όὄρθωσιν τοῦ ἀνθρώπων βίον. Αττ. Ὦλει 
Ἐρ. 1. 2], 1δ. ῬΆ]]ο, νυ. 319, Β. ἐπ. τοὶ 
βίον. Ῥ]αῖο 10], Α. ἐπὶ τῇ τῆς ψυχῆ 
ἐπανορθώσει ταχθεῖσαι ὑπὸ ϑεὼν τ 
καὶ νόμων. 
Ἔπανω, Ῥτον. δὴ δᾶν. (ἐπὲὶ, ἄνω.) νὰ 

ἴῃ 180 ἃ ῬΓΘΡ. τ σθη, ἰὰ [86 Β6Ώ0 
αὗουε, ἱ, 6. ΟΥ̓ΕΥ δῦονο, οΝ ἀέσἧ ; βοῃ)γοίϊ πα 
φρο. ἴω Ν. Τ' 1 ἰδ υδοά, 1. δΒ 8ὴ ΑϑΥῦ 
Οἱ ΠΟΥ οὗ ρΐδοθ, αὖουε, οὐαν, Μαῖϊ. ἰ᾿. 9 
1μὰ. χὶ. 44, ΟΓ Ὡυτηῦοῦ, ΠΟΤῈ Με 
χὶν. δ. 1] Οογ. χυ. 6. ϑερί. διὰ Ο]2με{.--1] 
88. ῬΒΕΡ. ὙΠῸ ρεη. οὗ μἷαοθ, 1) αδοῦξ 
οὐυεν, Μαῖί. χχνυὶ!. 87. ἐ. τῆς κεφαλῆς. ἴκι, 
ἷν. 89. Βον. Χχ. ὃ, ἀηὰ ϑβορί. 2) ψὄῥ}ον, 
Μαῖί. ν. 14, ἐπάνω ὄρους κειμένη. ΧχΙ; 
7. χχὶϊ!. 18, 1. ϑορί. δηὰ (]688.; βδδὰ οἱ 
ἀϊρηΐίγ, οὐεν, ἴωὰ. χίχ. 17, 19, γίνου ἐπ. 
“πἔντε πόλεων. Ζοδη 11}. 8ἷ, ἐπ. πάντων. 
ἙἘπαρκέω, ἴ. ἐσω, (ἐπὶ, ἀρκέω,) ῥτορ. 

ἐο λοίά δασῖ, ον ιυαγὰ οΥ᾽ [ον] σοταίης ΟῚ 
ΒΔΏΥ ΟΠ6] ὉΥ ἱπιογροβίηρ δὴ ἰπάγαηοο : (0]]. 
ὈΥ 8δοο. δὰ ἀεὶ. Ηοπι. 1]. 11. 878. [ὰ 
Ν Τὶ ὈΥ ἱπιρὶ. ἐο αἰά, τοϊξδυε, [01]. Ὁγ ἀδι. 
Ι Τί. ν. 10, ἐπ. ϑλιβομένοις, τιὰ 16, 
δὰ 80 ΟἾΪ888. 
Ἐπαρχία,ας, ἡ (ἔπαρχος, ταίεείυ,), 

Αοἰθ χχίϊ. 84, χχν. 1]. ἰδοίμγο ὍΔ 
(16 πδίωθ μίγη ἴο (86 ἰδῦζου Ῥγονίποο οἵ 
186 Εοιϊαδη ϑπιρῖγα, ἴὸ ὑοῦ Ῥεοοοῃϑυὶε, 
οΥ Ῥτοργβύοσβ, ΘΓ βεης: Ἡ}81}6 [8:6 8:08 }1εῦ 
ΟὯΘ8 Ψ6͵ΓΘ ἰοιτηθὰ ἐπετροπαὶ, δηὰ {με 
βονθυποῖβ ἐπίτροποι. 
Ἔπανλις, εως, ἡ, (ἐπαυλίζομαι, Ὁ 

Ρἰοἢ 4 ἰθηΐ, ἴο ἰδπΐ, οοπίγ, ἔγ. ἐπαύλι- 
σις.) Ργΐα. δηὰ ΒΡ. α ἑδηΐ, οὐ ἀαί, ἴοῖ 
(ΘΠ ΡΟΥΆΓΥ δθοὰθ, Ναμ. χχχίϊ. 16, ογ δὲ 
μογάβ τθηῖ; 8]80 ὦ οοἰέαφα οὐ τυδίϊο ἀμῈ}}- 
ἴῃᾳ. 88. ἰπ ἰδίον αὖ. υτιοτβ. [}π Ν, Τ. ὁ 
ἀαλαίίοη ἄθηθυ. Αοίθ ἱ. 20. 80 Ζυδι 
1]. 8. Ῥτον. 111, 88. 
Ἐπαύριον, δὰν. οἵὗὨἁ (ἰτηο, (ἐπὶ, αὖ- 

ριον,) οἡ ἰδα πιογτοισ. Ηδθηοο ἰῃ Ν, 1.η 
ἐπαύριον, 580ὶ}]. ἡμέρα, “τὸ ποχὺ ἀλ7, 
Μαῖιὶ. χχυῖϊ. 62, οἱ βξθρθ ἃ]. δηὰ ϑορί. 
Ἐπαφρίζω, ἴ. ίσω, ἰο ὕῶαιπι νυ, 

Μοεςῖ. 1ἀ. ν. ὅ, εἰ δὲ ϑάλασσα κυρτὸν 
(ευτνοὰ]γ) ἐπαφρίζῃ. 830 Ζυάο 18, κῦ' 
ματα ἄγρια ϑαλαάσσης ἐπαφρίζοντα, 
ἄχς. " (οδιηΐπρῦ ᾧΡ ἀροη [186 8016}. 86 
ψΔΊο Κη. οἢ (μι ἴω. 209. Ψαοοῦθ οὐ Ἀπ 
180]. Οἵ. ἰχ. 228. τὰ 
᾿Ἐπεγείρω, ἴ. ερῶ. ΤΙΝ τὸ 

ἅτο ἀϊδιϊποὶ αιῦος, δοοογάϊηρ ἰο {δ ἔοτοῦ 
δϑδϊρηεα ἴο 6 ἐπί. [.. ΡΓΟΡ. ἐο τΌΜθ6 887 
ὁπ6 ἤτοι 566} ἐο ψνδίς}] 688, 88 Ἠοπιῖ, 
Αὐἡδβίορῃ. Χοη. οἱ Α]. ; οὐ ψ. ἔτοτι [820΄ 
ΕἸ ἴο δοῦοι : [μυοἶδῃ ἀ6 δα] 1. 8, ἐπε 
γείρουσα τὴν διάνοιαν πρὸς ἕκαστα 
τῶν δρωμένων : αἶδβο, νι δὴ ἱπερ]]οὰ πο’ 
ἐἴοη οὗἩἨ Ποβε γ, ἐο ἀαοίίδ ἀραΐηδί απ ΟΝ, 
οὗ δοιγβο [01]. Ὁγ εὐ βί. οὗ μεγβ. σῖτα ΡΡ 
ἐβρθς. 800. οὗ μοῖβ. σἱτἢ ἐπὲ, 88 οἷν. ἃ 
βορί, 6. στ. [6. χὶ. 17, ἐπεγείρω υμῖ! 
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τοὺς Μ, χίχ. 2, ἐπεγερθήσονται Αἰγύπ- 
σιοι ἐτ᾿ Αἰγνπτ. 8.0 Αοἴβ χῖν. 2, ἐπή- 

ἐραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς Ψψυχὰς τῶν ἀδ. 
Ὀοά, δία. χίν. δ2, ἐπηγείροντο 

ταῖς Ψυχαῖς. ΝοΥ ἰδ {{18 Ἰάΐοτι σοπβηρὰ 
ἴο 186 Αἰοχαητίδη τυτίϊοτβ, 1 θοΐησ ουπά 
ἰὼ Ηοπιει, 1]. ἰν. 8562, Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱππο- 
δάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν ᾿Αρῆα. Ρ]αῖο, 
Ρ. 657, Ὁ. ἡμᾶς εἰς τὴν νεότητα ἔπε- 
γείρειν. Νοῦ 15 1ἴξ ἀποχδιρ] ἃ π᾿ ΟἿΓ οοΥ- 
Τεβροπάοηϊ ἰοττὰ ἕο γοιιϑ6 : 80 ΒΔ ΚΒΡΘΩΓΟ 
δλγ5, " Οοοὐ {πΠηρ8 οὗ ἀδὺ Ὀερίη ἴο ἀτοορ 
ἀϑὰ ἄτονβο, ἮΝ ἰϊθ πὶρθ εἶδ ὈΪΔΟΚ ἀρεπίδ ἴὉ 
(δεῖν Ῥσὲγ ἀο τοιϑθ.᾽ ἴπι Αοὶϑ χὶνὶ. 50, ἐπή- 
γειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον, ἴΠ6Γ6 ἴδ 
δὴ 8] υδίοη ἰο ἀοττηδηῖ 1}1- ν}} Ὀεΐπρ τοιυβοὰ 
ἴο δεῖνϑ δημγ. Οομρ. ϑοριι. (Εἀ. Ο. 5810, 
τὸ πάλαι κείμενον ἐπεγείρειν κακόν. 
Ἐπεὶ, οοη)ιποίῖ, (ἐπὶ...) αϑ, 56) 4 Ὀο(ἢ οὗἉ 

ἅπιθ, δῃ ἃ ἐδυδα ΟΓ τηοίίνο, 1) ΟΥ̓ΤΙΜΕ, αἀϑ, 
κι, αὐἴον (δαί, [01]. ὉΥ δον. ἱπάϊς. 1,υ. 
γῇ, 1, ἔπεὶ δὲ ἐπλήρωσε. ϑϑορῖί. ἃ ΟἾΔ488. 
2) οἵ ΟΑΟΒΕ, ΟΥ πιοῖϊϊνο, αϑ8. ϑέῶοο, δθοαιιδε, 
ὑπαεπιμοῖ α8, Μαῖϊ, χυ]!. 82, ἐπεὶ παρε- 
κάλεσάς με. Μῖκ. χν. 42. [μκ. ἰ. 84, οἱ 8]. 
Ἐπεὶ οὖν, εἴποι ἑΐδη, οὐ ἴῃ {})80 σα56. 1 Οὐου. 
τ ]0θ. ΗδθὉ. ἱν. 6, Ηδπορ, Ὀεοΐοσο 4ι68- 
ὅσπδ ἱ γἱηρ 6 παραὶ. δηὰ ὈΘΙΌΓΘ δἰ τη] γ 
᾿γροιβοιῖοαὶ οἰδαβαβ, 1ζ δἰρτιίξ. 7207, '. 6. Ὁ 
ἴὩρ]. ὃν ἑδδη, 70 ̓ 96, Βοτα. 1]. 6, 
ἐτεὶὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τὸν κόσμον: 
Ἰ (οσ. χίν. 16. χνυ, 29. Ηδθῦ. χ. 2. 80 
σπι, χί, 6, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται 
χάρις. Ἠοὗ. ἰχ. 26. βορί. δὰ ΟἸ]688. 

᾿'Βπει δὴ, σοπ)υποῖ., ῥΓῸΡ. δπὰ ἴῃ ΟἾδββ. 
αι ὑκλοοά, α5 ποιῦ, Ὀυΐ ἴῃ Ν. Τ΄. υδοὰ οὗ 
τς οΥΓ τηοίϊνο, ϑέποθ ποῖσ, ἐπαδηχμοῖ, α8, 

χχί. 46. ἴλι. χὶ. 6, δῃὰ οἷ, 
᾿Ἐπειδήπερ, οσοπ͵αηςῖ. (ἐπειδὴ, περ.) 

πος ποῖῦ, ΟΥ̓ , ἡπαϑηχμοἦ αδ, ἴμα. ἷ. Ι. 
Ἔσπεϊδον, (πδοά 85 ΔοΥ. ἴοτα ἐφοράω,) 

Ῥορ. ἐο δελοίά, Ὀὰὶ ἰῃ Ν. Τ. 16 1,δ, τοβρὶ- 
ατο, ἃ οὔτ τεραγά, ἐο δελοία ἴον φοοά, υἱἷδιυ 
τὰ κέάπεθο, 1κι. ἱ. 25, ἐν ἡμέραις αἷς 
ἐπεῖδεν ὑμῷ με) ἀφελεῖν, χε. δηά 50 
Ἐχοὰ, ἢ. 25. Ῥβ. χχχὶ. 7, ἐπεῖδες τὴν τα- 
κείνωσίν μου, ἀπὰ χχτν. 18. Οοαρ. ΡΒ. 
αἱχ. 182, ἐπίβλεψον ἐπ᾽ ἐμὲ, καὶ ἐλέ- 
σόν με: 4160 ἴοΥ ουΐΐ (πιὰ ἀϊδίανουτ) 
0}. γ ἐπὶ τῖϊ δος. Αοίϑ ἱν. 29, ἔπιδε 
ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν : δὴ ΘΧΡΓαδδίοη 
ἰοπηοὰ οῃ ἴθοβο 68. οὗ {μ6 Ο. Τ. 
θοτο σὰ ἰβ βαϊὰ ἴο ἰοοῖ οπ, θη ἰῃ ΟΣ 
Ἡ ἀδηο οὐ πηοάϊϊαϊοά, ἴῃ οὐδ [0 ψαγὰ 
οἵ ἤοπι 1ῃ6 ἀρρτίονθά ρασίυ, δηὰ ἴυγῃ ἰΐ 
ὁῃ 186 ἰῃ)υτοτ. ΤῊΐδ ἷβ ζεπογ. ἰϑίς τὸ ὃ6 

, 88 ΓΟ, δηὰ δἱ ὅδῃ. χχχὶ. 49. 
χοὰ, γ, 2]. Ὀὰϊ δοτηθϑιξτηθϑ , 88 
Ἰοἴποη. χὶ!, 17, ἴδοι ὁ Θεὸς καὶ ἔλεγξαι. 
Ἔπειμι (ἐπὶ, εἶμι, ἴο δοτιθ, ΟἹ βο,) 

ἢ σμο οη ; βαϊὰ οἱ Ῥϑξοῃβ, ἕο αρργοαοῖ, 
ΟΓ δδοκ , οὗἩ τΐηρα, ἴο Θοη16 ἰο Ὀα88, 88 
δ δ ὉΓ ὀνοηία - αἶβὸ οὐ (πη, ἐο ὁοπι6 ΟΉ, 
ὩΡοροῖ, Ἀπά κο ἰῃ Ν, Τὶ (86 ρμαγί. 
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ἐπιοῦσα, ἴτοτῃη ἐπιὼν, ἰδ δαὶ οὗἉ ἐλα 7οϊοιυ- 
ἔπο ἄαγ, Αοἰϑ νἱῖ. 26. χυϊ. 1]. χχ. 1δ. χχί. 
1, οΥ εἰμὶ, Αςοἴβ ΧχΙ. 1]. ὅορι, ὅς (488. 
᾿Ἐπείπερ, εοη]. (ἐπεὶ, περ.) ϑέποο 

ἑπαερά, δίποο ποιῦ, οτη, 111. 80, δὰ Ο]6βδ. 
Ἐπεισαγω γὴ, ἣς, ἡ, Ἰἰῖ, ἃ δγεηρσὲ 

ἐπ οὗ βοτηϑίθτηρς ἐπ αὐαίδοη ἰο ᾿μαὶ ἀνα 
οχὶβιθὰ, ὙῃοῖθοΣ ἃ {πίηρ, ΤὨυο. υἱῖ!. 92, 
ἐπεισαγωγὰς τῶν πολ. ΟΓ ΡεΙΒ. 208. 
Αμί. χὶ. 6, 2, ἑτέρας, ἰἱ. 6. νἱΐο, ἐπεισαγ.- 
Ι͂η Ν, Το Βγᾳ. οὗ εΐηρε, Ηδοῦ. νἱὶ. 19, 
ἐπεισ. κρείττονος ἐλπίδος. 

- Ἔπειτα, δὰν. (ἐπὶ, εἶτα,) τολτκίηρ 
ΒισοΟβδίοῃ οὗ ἰἰπ|0ὸ δηὰ ογάενγ, ἐῤουθωρον, 
ἐλογθα ον, ποσί. ΑΒ βαϊὰ οὗ (ἴπη6, ἐλογθωροΉ,, 
ΜΚ. νἱΐ. δ. 1... χυὶ. 7, ἔπ. ἑτέρῳ εἶπεν. 
64]. 1. 2]. 754. ἴν. 14. βορί. δπὰ Ο]αβδ. 
3.0, τοης ὙΠ ἃ ΤΏΟΓΘ Ργθ6130 ποίϊδίίοῃ οὗ 
ἔπηο, Φοῆη χὶ. 7, ἔπ. μετὰ τοῦτο. 6]. ἱ. 
18. ΑἸ8ο, ἰῃ οπωπιογαΐίοηϑ, Ὦδὴ [9 ἔοτο- 
βοῖης οἰδυβθ οοηϊαΐῃβ 1 ονν86 ἃ ποίδίΐομ 
οὗ (ἴπη6, δῃὰ [πὶ ὈΟΪἢ ζΈΠΟΓ. ἃ8 1 (ον. χὶϊ. 
28. χνυ. 6, 7, 28. δ. νἱῖ. 27. ἀῃιὰ βρεο. 8ϑ 
ἴῃ [89 ἔοστηιΐα πρῶτον---ἔπειτα, δια. ἢγδέ 

ΟΥ ποαί, ἄχο. 1 Οογ. χν. 46. 1 ΤΊ 688. 
ἷν. 17, Ηοῦ. νἱῖ. 2. 54. 1. 17, «ηἀ ΟἸα88. 
Ἐπέκεινα, ῬΙῸΡ. δάν. (ἐπ᾽ ἐκεῖνα, 

8011, μέρη.) Ὀαπΐ, ἴπ 860, 8 Ῥγδρ. τὶ σεη. 
Βυβροπαθὰ οἡ μέρη υπάετειοοά, ὀδεψοκά, 
Αοίδ νἱΐ. 48, ἐπὶ βαβ. ϑερῦ. δηὰ Ο]288. 
Ἐπεκτείνω, ἴ. ενῶ, ἐο εἰγοίοῦ, οἱ 

ἰοισαγαϑ; τοϊὰ, ἰὸ «ἰγαίολ, ὑπερ γϑαοσῖΐ 
)7ονίλ ἱουυαγάβ ; [0]]. ὉΥ ἀαΐ, Ῥμὶ,, “,. 14, 
τοῖς ἔμπροσθεν ἐπ. ; ΜΙ οΓΟ, ὈΥ 8 τηϑίδρῃ. 
(Δ Κ6ὴ ἤτοιῃ ὦ οδαγίοίοον, ἰΒ ἀοποιοα 
ὀαγηδδίμοδ8 δὶ ἀτάουγ : 80 Νίαχ. Τγγ. υἹἱἿ. 2, 
εὐθὺ τοῦ οὐρανοῦ ἀνατεινομένου τῇ Ψυχῇ. 
Ἔπενδύτης, ου, ὁ, (ἐπενδύω,) ἰδὲ ὦρ- 

}ὲγ σαγπιθηΐ, ἱμπῖο, Αἰς χιτὼν, 50 (Δ]]οὰ 
1ὴ ἀἸβ ποθ ἤγτοτω [Π6 ΠΥ οης, [6 ὑπο- 
δύτης, οΥ χιτωνίσκος, ΦοΒη χχίὶ. 7, ὅς Βορί. 
Ἔπενδύω, οὐ ύνω, ἴ. ὕσω, ἰο Ο; 

ΟΌΘΥ͂, ἰτ8}8. 08. Απί, ν. 1, 12, ἐπενδύντες 
σάκκους ταῖς͵ στολαῖς. Ρ]αΐ, Ῥεϊορ. 2]. 
Ιη Ν, Τ. ἴῃ πηϊὰ, ἐο ρμέ οη ΟΦ οὐ". 6᾽8 ΟἿΟΣ 
ΕΡΠΉΘΠΗῚ βαϊὰ ἢρ. οὗ [Π6 δρί τί 8] Ὀοὰγ 
οδιποα ἴογ {πΠ6 Ὀ]εΒβοὰ ἴῃ ἢδανθη, 2 Οὐ. 

Υ. 2, 4, ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες. 

᾿Ἐπέρχομαι, ἴ. ἐλεύσομαι, Ῥχΐπλ. 0 
90 ΟΥ ΘΟηϊθΘ ὩΡΟΉ ΟΥ ΟΥ̓ αἱ ἀοδ., 88 
ἄγρον, Ἦοτα. Οἀ. χνὶ. 272. [πῃ Ν. Τ. ἰὸ 
ΟΟΉι6 ΟΉ., ὩΡΟΉ, ἴ0 ΔᾺΥ ὈΪΔΟΘ ΟΥ ῬΕσβοη. ἴ. 
οὗ ῬΊΚΑΟΕ, ἴο σοηιθ ἕο, αγγίϑο, Αοἰϑ χὶν, 19. 
δερί. δῃὰ ΟἾ4888.---"1. οὗ ΡΕΒΒ. ο οοηιδ 
προη, αἰξαοῖ, ἴλι. χὶ. 22. ϑερί. διὰ ΟἿδβ8. 
οἷϊ, 8 οἵἉ 6Υ1]8, ἢρ. ἐο σοπιὸ τροη, δοίαϊ ; 
[01]. ὈΥ ἐπὶ ὙΠ δος. 1... χχὶ. 85, Αοἰβ 
ἢ, 24, χ, 40. βερι. δπὰ 6]αβθβ. ΑἸβο 
βαϊὰ οἵ [86 111ὰρ80 οἵ [86 Ηοΐγ ϑρίτὶϊ, 88 
γεδίϊησ ὠροη, ἀπιὰ Ορογαϊ προ ἰἱπ ἃ Ρροσβοῦ, 
[κι. 1. 88. Αςἰβ 1. 8. 1 βατη. χὶ. 7, δῃὰ οἷ, 
ἴῃ Βορί.---Ἴ|. ρατὶ, ἐπερχόμενος, εα4 οὗ 
ΤΙΜΕ, ὅτο. σοπιῖηρ ὁπ, ἱπιροπαΐησ, ἘΡΆ. 1], 
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7, ἐν τοῖς αἰῶσι ἐπ. 1μι, χχὶ. 26, 94.γ.}. 
ϑερί. δὰ 6685. 
Ἐπερωτάωυ, ἴ. ήσω, ἰο αϑἷξ αἶ, ἐπγμῖγε 

οΟΥ 1. ΘΕΝΕΚ. δηὰ Ὑὐτ δος. οὗ ΡΕΓδ. διά 

ἴηγ, ΜΙκ. χί. 29, ἐπερωτήσω ΕΣ ἕνα 

λόγον. ἴλι. χχ. 40. Ρ αηὰ (285. οὕ 

δες. οὔ Ρετβ. πίῃ σεη. οὗ ἱμίηρ, δηά περὶ, 

ΜΚ. νἱΐ. 17, αὐ νὰ Οὕἴαββ. οἵ δοὺ. οὗ ροῦβ. διὰ 
λέγων, Μαῖι. χ!!. 10. ΜΕ. ν. 9. [κι 1]. 10, 

αἱ. ϑερί. δπὰ ΟἿδ88. 830 αἷβο, ἴῃ ἃ μά οίαί 
86186, ἴο ἔ πἰιἢ δοο. οὗὨ Ρ618. δπὰ 

τοΐησ, σόπη συ πὶ. 2]. οΥ δεῦ. οἵ ροῖβ8. δῃηὰ 

λέγων, Μαῖϊ. χχνΐ. 1]. ἴμι. χΧΙϊ. 6. 
Αεῖβυ. 22. Ετοὰ ἴμ6 Ηδοῦ. ἐπερωτάω 

τὸν Θεὸν, ἰο αεἷε αἴίεν Οοά, ἰο 8εεἰς αοά, 

Βοαι. χ. 20.---Ἴ1. ΒΡΕΟ, ἴῃ ἴΠ6 Β6η86 ἐο αεἰς 
οὐ ρβδῖγο, στ δος. οὗ ρεῖ8. δηὰ ἱπῆῃ. 

Μαῖΐι. χυὶ. 1, ἐπηρώτησαν (" τοφυοοίοὰ ο[) 
αὐτὸν σημεῖον ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 

Ἐπερώτημα, τος, τὸ, ζΘΠΟΓ. ὦ φμθ8- 
ἐΐοπ, ἐπφωῖγῳ, 1ἴτ. “ ϑοιπϑι μιηρ δακοὰ. [π 
Ν. Τ᾿ υδοά ἴῃ ἃ ρϑοῦ ας βεῆβε, 1 Ῥεῖ. 11, 
9], βάπτισμα, συνειδήσεως ἀγ. ἔπερ. 
εἰς Θεὸν, ψΒοΓο, ἸΒουρὰ ΒΟΥ 86 ποῖ 
δρτοθὰ οἱ ἴθ Ἔδχδοῖ βθῆβθ, ἴδ 6 ἴθστω 18 δθδὶ 
οχρἰαϊποὰ απ ἀπϑισετ, Ἰϊϊ. [6 ῥγο δββίοη, ΟΣ 

Θηραροτηθηΐ, τηϑὰθ ἴῃ ΔΏΒΥΟΙ ἴο ἃ ᾳυοϑίίοῃ. 
ϑοῖὰ πὰ ΔἸ]υδίοι το 186 αποβοῃβ δηά 
ΦΏΔΥΟΙΒ υϑοὰ αἱ Ὀαρίδιαι,, πιεῖ Το] δη 

(8118 ϑροηπδίοπεπε ϑαϊια ; ὅς ἴῃ τοῦ. ἴο 186 
Ῥτοδθηϊ μαββαρθ, 84 Υ8, [86 500] 18. Π0η86- 
οχδίοά ποὶ Ὀγ νδβδαίησ, δαὶ ὈΥ ἀπϑισοτίηρ.ἢ 
᾿Ἐπέχω, ἴ. ἐφέξω, Ῥτορ. ο λαῦε οΥ 
δοϊά ἀὰγ ἰπΐπρ ὠρον, ἰο δοιὰ ομέ δὴν τμΐῃ 
ἐοισαγάς. ἴῃ. Ν. Τ'. ἴὲ 18 υϑοΐ, 1. ΕἸΘ. 88 58] 
οἵ 186 πεέμα, ἰο λοι οὐ ἢ ἰδδ πιὲμά ὠροπ, 
ἰο αἰδεπάὰ ἴο, ὉΥ ἃ τοθίδρῃ. ἰβδίκοῃ ἴγοτῃ 
δῖοιογ. 80. Ριπὰ. ΟἹ. ᾿. 160, τόξον 
σκόπῳ ἐπέχειν: ἴ0}]. ὉΥ ἀαΐ. δῃηὰ νοῦν 
ἦταρ]: Αςἰᾳ 1, ὅ, ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς. 
1 Τίηι. ἰν. 16: (0}1. Ὁγ πῶς, ἴμα. χὶν. 7, 
δὰ Ο]6ε8. Τῇ 6}}1}0Ρ. 18 αἱ 
ΤἸμποίδη ΑἸοχ. 4, τοῖς μεγίστοις ἐπέχειν 
τὸν νοῦν.---11. 25 ἐπέχειν τινὰ εἰρηῆεβ 
ἴῃ 106 θοβὶ (]δβδ. 6. στ. Τνυς. 1. 9. Ηαϊΐδη. 
νἱ. δ, 18, ἐο δοϊά δαοῖ, ἀδίαϊη ΔΏΥ ΟΠ6 ; 80 
ἰπ ΝΟ Τ. Αεἰβ χὶίχ. 22, αὐτὸς ἐπέσχε 

ὄνον εἷς τὴν ᾿Ασίαν, ἰτ ταρδη8, ΟΥ̓ Δἢ 
61}1ρ. οὗ ἑαντὸν, ἐο λοίά οπεϑοῖ ἐν 
γοιπαΐη, 88 ἷῃ ϑερί. 2 ΟἾγ. χυῇ!. ὅ, 14. 
ὅσα. νἱῖΐ. 10) 2 Μδεο. νυν. 26. ῬΈ)]ο, Ῥ' 
1029. ΤΆας. ἱϊ. 101. Χοη. Ογτ. ἱν. 2, 0. 
ν. 4, 38; δπὰ εο Ρ]υϊ. νἱ. δ74, ὃ, οὐ πο- 
λὺν χρόνον ἐπισχών : ἃ 5εη80 ΜΈΪΟΙ 
δρεπρθ ἔτοτα (86 ῬΓΙΏΔΙΥ ὁπ6 0 ἀοίά, οἵ 
ζδερ οπ οἵ ὃψ 800 ἰμΐπρ. Αὐ ΡΆ]]. ᾿,. 16, 
λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, δοτ!0 Θππεπὶ 
Ἐχροβίζοσβ βρροβα [86 8686 ἴο ὃ6, “ Ῥ6Γ- 
βονοσίῃς ἴῃ {86 Κπον]εάρσο δὰ ῥγασῖος οὗ 
1:6 νοτὰ οἵ ἴ6.᾽ Βυὶϊ ἘΠ υυκ βιυρροτίοα 
ὉΥ Ηδεν. ἱν. 14. χ, 28, ἴξ ἴδ ἀραϊπδὶ [με 
οοπίοχι: νος ταῖν τεαυῖτοϑ [86 8636 
ΘΟΏΘΓΆΪΙΙΥ δβείρτιοὰ, “" ἀπὰς Ὁ ἢ Τουῖι,᾽ οΥ 
ΧΆ ΒοΡ “ουἱ, ἱ. 6. ἐοιοατάβ, ᾿ἴκὸ 1[Δἷ. }ογ- 
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γίσογα. ΤὨΒ πρὸ οὗ ἐπέχειν ἔοΣ παρέχει 
ΠΟνΘΥΟΥ τατο, ἰδ Τουπὰ ἴῃ οι. Οἀ. ΧΥ͂ϊ. 
444, κρέας ὀπτὸν Ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν, 
ἐπέσχέ τε οἶνον ἐρυθρόν : απὰ βοπιοίμπις 
ἶ ἴὰ ἴὰ ἴθ6 ρῆγαθβεα μαζὸν ἐπισχεῖν, 
σι ϊοῖ οος. ἴῃ Ηοαι. Ῥαυδδη. ἄς οἰἶιοτα, 4150 
ἐπέχω πιεῖν Αὐἱδίορῃ. Ναν. 1382, οἱ εἱ. 

Ἐπηρεάζω, ἴ. άσω, (ἐπήρεια, ἱπαυὶ! 
ΟΥ ἴπγοαῖ: 868 ΣΩΥ͂ ποίθ οὐ Τδυς. ἱ, 20,} 
ἔθπογ. ο πιαϊίτοαξ, εἰϊιος Ὁ ἀθοάβ, ἐὺ ἐ-- 
δ, ἴτδβ. Μαῖϊὶ. νυ. 44. 1κι. νἱ. 28; υἱὰ- 
ἀαι. ῬΏΣ]ο, Ρ. 972. Χεη. Μεπι. 111. ὅ, 16; 
ΟΥ ΥΣ πογάβ, ἐοὸ ἰγαάμοε, ἑαΐε, σὰ 
86ο. 1 Ροί. 1. 16, ἀπὰ Ο]488. 

Ἐπὶ, Ῥγερ. φονοσγηίης 86 φεηΐ. ἐλ. 
δηὰ δοοιβ. τῖτ (Π6 ὈΓΪΠΙΆΓΥ 5 ΚΠ]. ὁκ οἵ 
ὠφροη. 1. πὰ τ[ῃς ΘΕΝΙΤ. αὐὰ 1. οἵἉ ρίαα, 
ἴῃ ἃ ΨΑΙΙΟΙΥ οἵ ταἸδίοηδ, ΘΟΠΙρτο- 
Ββομάδά ἀπᾶσς (9 ἔνο Ἰεδάϊην ἰάσδ, οἵ 
ΒΕΒΤ ΨΡΟΆ, ὁπ, οὐ ἐπ, δῃὰ οὗ ΜΟΤΙΟΝ προς, 
ο, ἐοισαγάε, 1) οἵ νἷδοο τολεγα,, αἴνες ποτέ. 
᾿τρ γὴν τοδὶ Μ ὁπ. ἴπ, ὅχο. διὰ ἰδὲὶ 
Ὀοΐῃ ρόποῦ. τ τ ρει. οὗἩ ρίαοε, δὲ Ναί. 
ἵν. 6, ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, τηὰ ἰχ. 2, ὕ. 
χνΐ. 19, εἰ 8]. ξθρο; αἷδο δ. Μαίι. χυῃὶ. 16, 
ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν 
ὅταῦῃ πᾶν ῥῆμα, "ου 186 ἰεδεταοηγ, ἈΚ. 
χὶ!, 20, ἐπὶ τῆς βάτου, Ἰ. 6. "αἱ {μὲ ϑοσῦοα 
(811.ὁὰ {π6 Ὀυδὴ,᾽ Αοίδ χχὶ. 23, εὐχὴν 
ἔχοντες ἐφ᾽ ἑαυτῶν, απὰ δροα. ἴῃ ἃ 706 
οἶδ] βθῆβθ, οογαἼλ, ἄρνα, [Ὶ - ὠμά 
Μαῖϊ. χχυὶ, 14. Αοῖβ χὶχ. 20, στάντο:, 

ν ἐπὶ τοῦ συνεὸδρίον. χχνϊ. 2, ἀπο: 
λογεῖσθαι ἐπὶ σου. 1 Ὅος. γτἱ. 1, δ. 
1 Τα. νὶ. 18, δὰ ϑοιηδίπιεβ τοϊδοι 5 
)αυάϊεϊαὶ 4]] δίοπ, 2 Οον. υἱὶ. 14, ἡ καύχτ' 
σις ἡ ἐπὶ Τίτου, 4150 ἰῃ ΟἸα58. 2) οἵ ρίδα 
«οἰκεέλον, αἴτες ππογὰβ ἱπαρ  γίπς τηοὔοη οἵ 
ἀϊγθοιίοι ὠροη, ἔο, ἐοιοαταῖε, δε. «ἰϊὰ ευν- 
βϑαυθηΐ χϑδὲ ὑροη, Μαῖϊ. χχυὶ. 12. Νΐ, 
ἷν. 26. ἰχ. 20. χὶν. 856. 1. νἱῖ!. 16. χχί. 
40. Ζοδιη νἱ. 2, οἱ δὶ. ββθρο, δῃὰ (]κδι.---Π. 
οὗ ΤΙΜῈ τοΐδ, ἱ. 6. ὁπ, αἴ, οὐ ἀμγίπρ, Ἠεδ, 
ἱ. 2. 2 Ροι. 11. 8; οἵ ὕτηθ, 88 οἀ ̓Υ΄ 
ΘΟΠΙΘΙΏΡΟΓΑΙΥ͂ ονεπίβ, αὐ, Μεῖϊ. 1. 1], ἐστὶ 
τῆς μετοικεσίας Βαβ. Α-ςίϑ χὶ. 28, “τυ: 
ἀετ, ἐπὶ Κλαυδίου. ΜΚ. ᾿(. 26. [κἱ. ἢϊ. 2 
ἦν. "ΠῚ δὰ οὗἨ δείοῃβ ἃ8 Ἰγίης ὕπο, 
8. ὅτ. ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, " ἀυτὶ 
ΟΥ ἴῃ, ΤΩΥ͂ εἰδμ εὐ λέδίς; '. Ἰό. Ἐριμὶ Ιὲ 
ῬΆΣ]ΘΙη.  4.----ἰιι. σ. 85 βαϊὰ 1) οὗ ἀν 
οΓὁ ϑδυϊπουγ, ἀροη, οὐεν, Μαῖϊ. ἴ. 
βασιλεύει ἦτ τῆς Ιουδαίας. οι. ἵ. 

ἘρἈ. ἵν. 6, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων θεῦϊ. 
Αοἱϑ νὴ. 27. χίϊ. 20. Βον. ἢ. 28. ἰχ. 1], 
δηὰ (7485. 2) οἵ α 5μὀῥεοί οἵ ἀϊϑοσυπε, 
ΟΝ, ΟἿΣ ΟὨΪΥ αἴογ νοτὺβ οἵ δβρελκίμ, 
στίθπρ, ἄς. 64]. 11. 16, οὐ λέγει ὡς ἐπι 
πολλῶν, δῃά ΟἾ18. 8) οἵ πιαππεν, σίας 
ἐπὶ πῖϊὰ χεη. ἤοττωβ 8 ρῆγαθθ [Ὁ 88 δ(γ. 
6. στ. ἐπ᾽ ἀληθείας, " οὗ ἃ ἰγυῖι, ἴῃ {π| 
ἐγών, ΜΙ. χί!. 14, 32. [κα. ἰν. 256. Δεῦ 
ἷν. ὅ7. χ. 84, ἀπά ϑερὶ. 80 ἱπ ἴδε (μι. 
ἐφ᾽ ἡσυχίας ἴον ἡσύχως, ἃις.--Ἰ|. πὰ 



ἘΠῚ 
{6 ἈΤΙΤΕ, δηὰ 1. οὗ ρίαοε, ἴῃ [ἢ ξΕδῃιθ 
κηϑ 88 ἐπὶ ὙΠ} σεη. 1) οὗἨ ρἾδοθ τοῆδγο, 
ἴον πορὰβ ἐπ ρ  γιηρ᾽ τοδί τροη, ὁπ, ἵπ, ὅτε. 
τὲ (δαὶ θΟΪΝ ῬτῸΡ. 88 ὙΝ χίν. 8,1], 
Ἀπ ἃ, 4. ἵν. 88 
εἰν μιΟχ πο γ,, αέ, οἶοδ6 ὄν, Μαίι. χχιν. 88. 
ὅρη ἵν. 6, ν. 2, Αοἷα ἐπ. 10. ν. 9. Βον. 

20. χνΐ. 26, 
ἐὰν νἱ, 16. Οο], Πϊ. 14. ΡΒΠ. ἢ. 27. 
εὖ, γῇ, 1, δῃὰ ΟἸαβ8. 8) 88 ἰμαΐ ρου 

ΔῺγ (ΠΡ Τοδίβ ἃ8 ἃ γουπααζίοη οΥ 
Ὑ ΡΟΝ ἴα αυΐουε βρθοϊβοιίίοηϑ, ΒΤ βοπον, 
αἰδς ἵν. 4, 1... ἵν. 4, δι ἴον γογὰβ ἱρ]γ- 
ἰὰᾷ βορα, ἱταδῖ, οὐ εοηῆάδθηςθ τὸ ΟΥ ἔπ 
07 μεῖβοῦ οὗ {πίηρ, ΜΚ. χ. 24. ἴα χί. 22. 
ἤρα, χν, 12. 1] Ἰω. νἱ. 17, οἱ 8]. ; 4180 
Ἰὰ ἴδ6 ρῆταδο κατασκην. ἐπ᾽ ἐλπίδι, ΑοἰΒ 
ἢ δὴ, δὲ αἱ, ἐπὶ τῷ ὀνόματί τινος, "ο( 
ὧὲ που οὗ Ηἰβ Ὡδιηθ.,᾽ ἅς. Αοἰβ ἰν. 17, 
το ὅς [μ, χχίν, 17, οἱ 4]. δηὰ (7459. ΑἾ8ὸ 
οτῆς κι δ]οοὶ οὗἉ δὴ δοιίοη, οὐ ἀΐβεουγβα, ἐπ 
τμέτοκοα ἴο, οὐ σοποογπέησ, Μὶκ. νἱ. δ2. 
ἴα, χχίῃ, 88, Ζομπ χῇ. 16. ΗΒ. χί. 4. 
Βογ, χ, 1], δηὰ ΟἿαδ8. : οὗ ἃ ουπά ίοη οΣ 
Κιοβοπ, ἀηάοῦ ΒΟ ΔΗ (Ὠἱπρ ἰαἸκθα 
ἕο, 1 ον. ἰχ. 10, ἐπ᾽ ἐλπίδι ἀροτριᾷν. 

ὃ. τῇ, 11, νἱΐ, 6, ἐπὲ κρείττοσιν 
ἐλίαις. ἰχ. 17. χ, 28, ἀπὰ ΟἾδ648. 

ὁ σγουμα οἵ τηοῖϊνο οὗὨ δΔὴγ δοιίοῃ, 
αἱ, ἷ, 6. ΟΝ, ἀοοοιπέ ΟἹ δδσαιϑε οἵ᾽ 

ἰ χχ, 9, μὴ ἐπὶ πορνείᾳ. [κι. ἰϊ. 20, 
τες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν. τ. ὅ. 

ἀκῖς ἢ, 16, ἵν. 2], δὲ αἱ. δῃᾷὰ ΟἸδββδ. : οὗ 
οὐδαϑοη, ΡΟΝ ψΠΟὮ ΔΩΥ ἰμίηρ ἰαἶκο8 
ἘΡΟΝ, αἱ, ΟΌΘΥ͂,, ΔΊΟΥ σοτάβ ἀθηοιπρ 

δ ξηοιίοη οἵ [6 ταϊπὰ, 88 ἾΟγ, ΒοΙΤΟΥ͂,, 
το, ἃς, Μαῖί, χυῖ!. 18, χαίρει ἐπ᾽ 
αὐτῳ, ἴα, ἰ, 11, 47, οἵ αἱ. “βῶρε απὰ 

ὑ οὗ ἰλ0 οὐγροί οΥ ϑωγροϑὲ οὗ δΔῊγῪ 

ἐπ 
0 
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ἄς οι. ; δῃὰ 88 ἱαρσίηᾳ »ϊαοϑδ. 

1] χσὶϊ, 9. χχίν. 16, οἱ ἃ]. βαρ; διὰ 

ῥοϑία68. ] αοϊάΐϊησ ἃ ὃ ἢ ̓ 
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δοϊΐοῃ, ὥροη, πηΐίο, γῶν, 641. ν. 18, ἐπ᾽ 
ἐλευθερίᾳ ΗΝ 1 ΤΠοββ. ἱν. 7. 
Ἐρβ. 1. 1. 2. Τῆι. 1). 14. ῬᾺ]]. ἢ, 12, οἱ 
8]. δι! Ο]88.----Ἴ11. 11} [π6 Αοοῦϑ. 1. οὗ 

, 8πὰ 1) 88 ἱπιρ  υἱπρ τϑϑῦ δῃὰ σχηοίΐοη 
σου Ὀἱποάὰ, ἴῃ ἢ, 6886 Σἴ τη 8 δργοδά- 
ἵπρ' οὐ ὮΡΟῚ ΟΥ ΟΥ̓ΟΡ ΔΗΥ͂ [ΐπρ, ἴπ ψΑΣΟυ8 
ἀϊγοοομβ. Ηθηοθ ῥσορ. αἰοπο μΡοΉ, 
ΟΌΘΥ,, ἀὐῤθς μεν ΟΥ δἰ ΠΡ ὠροη, οΌὔοΥ, αἕ, 
απιοης ; δηα {πᾶ οί] σέηόν. 85 Μαῖί. χχνὶ!. 
48, σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, 
ἃπὰ χ. 84. χιν. 19, 26. χν. 8δ. χυ]!!. 12, 

860. 
ΠΟΙ ἴῃ τηοϊΐοῃ ἰβ «ἰἰγθοϊθα ἴο ἃ ΒΣΠΟΥ 
ΡἾΪδοο, ΨΡ ὕροπ, ὡρ ἴο, Μαῖϊ. ἷν. ὄὅ, ἵστησιν 
αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ. χὶϊὶ. 
48, ἀναβιβ. ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν, δὲ χχὶ. ὅ, 
ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον, οἱ 8]. ξερὸ ὅς (888. 
80 οὗ 8 γοκθ οὐ δυτάθῃ ἰἈίκθῃ ὉΡ, οὗ ρ]δεθὰ 

α Ὡροὰ ΔΔΥ οπθ, Μαῖϊ. χὶ. 29, χχῃ[ 4. 
Αοίϑ χν. 10: δπὰ ταοΐίδρῃ. βαϊὰ οὗ ἔδασ, 
κυϊδ, οὐ Ῥυηίδῃτηθηί, το σόα ὉΡΟῚ, 
ΔΩΥ͂ ΟὯΘ 886 8 Ὀυγάύδη ]Ἰδἰὰ Ὁροη ΐπὰ ἰο 
ὕὑοδν, Μαῖϊ. χχὶϊ. 85, 9ᾳ. ἴμι. 1. 12, χχί. 
84, βᾳ. Φοδη ἰἱ]. 86, ἐρῶν 426 οὗ σοοά, 
ὅς. Μαῖϊ. χ. 18. μι. χ. 6. 6.!. ν!. 16, 

ἷν, [ ὅζο.; πιθοῦ [6 το 0 8 (0 8 ζοιυ6 ΗΪδοθ, 
Μαῖι. χ. 29, ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται 
ἐπὶ τὴν γῆν : πὰ χίϊ!. ὅ, 7. χχὶ. 44. 
Ασοἰβ 1. 8. ον. νἱῖϊ. 10. χνὶ. 2, δῃὰ Ο]αββ. 
ΕἸχ. οὗἨ 10 Ηο]γ ϑϑρίτίι ἀδβοθπαϊηρ δηά 

Π ΔΩΥ οΟη60, Μαείϊ. 1, 16, χίϊ, 
18. ΡΙδοθ τολίξλον, ᾿ταρ᾿ γἱπρ τιοιοῃ 
ὩΡΟΉ, ἕο, ἰοισαγάβι ΔΌΥ ῬΪδΔ0Θ Οἵ ΟὐὈ]θοῖ, 88 ἃ 
Ἰϊπλϊξ, αἴτη, ϑηὰ, Ῥγορ. δῃὰ θη. 6. 51. αἴϊον 
πίπτω διὰ ἐκπίπτω, Μαῖϊι. χχνὶ. 839. 
μι. ν. 12, οἵ 4]. 8.0 δῇεασ νοσὺβ οἵ ρμοϊῃηρ, 
σοτηΐηρ, σοπαυοσάπῃρ, ὅς. δαυΐν. ἴο δαὶ 
᾿ς Δ 8.0, Μαίι. 11. 18. χὶϊ. 28, οἱ αἱ]. 

ἵχ. οὗὨ τιϑᾶβυτο, οχιθηΐ, μρορ, ὠπίο, ἷ. ὁ. 
ΜΡ ἕο, αδοωξ, Ἀν. χχὶ. 10, ἐμέτρησε τὴν 
πόλιν ἐπὶ σταδίους δώδ. χιλ. δηά ΟἸΔ88. 
80 αἷβο ἐφ᾽ ὅσον, ἕπ 80 7,7 αϑ, ἐπαϑηχιοῖ, 
α8, Μαῖι. χχν. 40. Ἐοῃ. χὶ. 18, ἐπὶ 
πλεῖον, γωγίλεν, (6 πιογε, Αοἱθ ἷν. 17. 
2 Τί. 1]. 16. 1]. 9, ἀπά (]488.---. οὗ 
ἐΐηιο, }) {ἶπ|6 ἰοῦ ον, ἀυτίησ, ͵ ,)ῶν, ἴλι. 
ἵν, 25, ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἔπὶ ἔτη τρία, 
δηἋ ΧΙ. 81. χν]ϊ. 20. χίχ. 8, 10ὅ. Ηϑθθῦ. 
χὶ. 80, δῃὰ ΟἾαρ8. 80 α]8ο ἐπὶ χρόνον; 7 
ἃ ἐέγιε. ἵχλι. χυὶ!. 4, ἐφ᾽ ὅσον, 56. χρόνον, 
80 ἴοπο αϑ, Μαῖιῖ. χῖχ. 1δ. ἐφ᾽ ἱκανὸν 561}. 
Χρόνον, α ἴοπο ιυὐλέϊε, Αοῖδ χχ. 11, δηὰ 
νοῦ ἐπὶ πολὺ δηὰ ἐπὶ πλεῖον, ΑοἱΒ 

ΧΧΥΪ. 6. χχ. 8. 2) ἱπρὶ γἱηρ ἃ ἔδρα ΟΥ 
ἐϊπιΐξ οἵ (ἰπηθ, προ ἐπ οοπηΐηρ οὗ ψμϊοἢ 
ΔῺΥ {πίηρ ἰδ ἀοῃο, ὠροη, αἱ, αδουέ, ΜΙ. 
χν. 1, ἐπὶ τὸ πρωΐ. Τμι. χ. 35. ἐπὶ τὴν 
αὔριον. Αοἷδ ἰϊϊ. 1, ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς 
προσευχῆς, δηἃ ΟἾ488. : ̓οποὰ στ δὴ 

ν. ἴῃ ἰδίου υὑϑαρθ, ἐπὶ τρὶς, Αςῖβ χ. 16. 
χὶ. 10, δῃὰ ΟἸδββ.----"1. ἢσ. δ βαϊά οὗ 
ΡΟΥΘΥ ΟΥ ΔΌΪΠΟΥΪῪ ΟΥ̓́ΣΣ, ΟΥ ΟΆΓΘ ΟΥ̓ΘΥ, 
τροη, οΌΟΥ, Τ1,α. ἱ. 88, βασιλεύσει ἐπὶ τὸν 
οἶκον Ἴακ. δῃὰ ἰχ. 1. χ, 19. Αεἰο νἱὶ. 10. 
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πύαὸν 14, οἱ 4]. δπὰ Οἴδεβ. : ἃ8 βαἰὰ οἵ 
8δη. οὐἦοεῖ, οΥ ατουπὰ ᾿ροῆ, ΟΌΘΥ, ΟΥ ἐπ γὸ- 
τιν 97 ΠΥΡῚ ΔΏΥ {ρ ἰδ ἄοπα, οΥ [ε]ῖ, 
) οὗ 186 5ι0]6εῖ οὗὨἨἁ δὴ δοίοῃ, οὔδῦ, ἐπ γὸ- 

ϑροοΐ ἰο, ΜΙκ. χν. 24. βάλλοντες κλῆρον : 
οἵ οὗ αὐδοοιγϑο, ὅζο. ησ, ΜΙκ. ἰχ. 12. 
Ἐουι. ἐν. 9. 1 Τί. ἱ. 18. ΗσΌ. νἱϊ. 18, 
ϑιορῦ. ἀπά Ἰδαῖον (1888. 2) οὗ μδῇ ου ὩΣ 
186 τὰ δηὰ μοατί 816 βοῖ, οἰϊμογ ἴη Ἰεἰπά- 
6865 ἰονψαγάβ, μροη, οὐεν,͵ Μαῖϊ. χὶν. 14, 
ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς. χν. 82. ἴμι. 
Ε δ} Εου,. ἰχ. Ὡν 22. 
ἸΟΒΈ γ, ἐπεί, Μαῖῖ, χὶ. 20, ἐφ᾽ ἑαυ- 
τὴν ἐμερίσθη. ΜΚ. 11. 26. ἡ Ἢ 17. 

18. Υἱῖ. δά, δηὰ ΟΪ458.ὡ Ηρησο 4180 83 
ἴμι6 οὐλεοί οὗ ὮορΘ δῃηὰ ἰγυδί, Μαιι. χχνὶϊ. 
48, πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν. Αοἰδ ἰχ. 42, 
οἵ αἱ. ΑἸο οἵ Π6 οσσαδίοη ΟΥ οὗεσί, οΥ ΟΥ 
Οὐδ ὙΏΪΟΙ ἸΟΥ ΟΥ̓ Ά ΒΟΓΓΟῊῪ 18 [6]1, Βον. 
χυΐ. 20, εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτήν. 1Τικ. 
ΧχΊϊ. 28, μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ. ον. ἱ. 7, 
κόψονται ἐπ’ αὑτόν. Α50 85 ἀδηοίίηρ ρὺ- 
μὴ" οὗ δοϊίοῃ, ὠροη, ζῶν, Μαῖϊ. 111. 7, ἐρχ. 
«α«ὶ τὸ βάπτισμα αὐ. "ἴο ὃὉθ θαρΖοὰ -:" ΝᾺ 

Σχνὶ. δῦ, ἐπὶ ληστήν. ἴχι. Υἱῖ. 44. χν. 4. 
ΧΧΊΙ. 48, απὰ Ο]458. [ἢ οοπιροδίτοη, ἐπὶ ἱτα- 
ἀν 1) τηοΐοη φροη, ἐοισατάβ, ἰηϑέ, 88 
πάγω, ἐπέρχομαι, ὅζτο. 2) τοϑὲ ὩροΉ, 

οὔδῦ, αἱ, 145 ἐπέχω, ἐπαναπαύω, ἄχε. 
8) δεεθεβϑίοη, 8δ8 ἐπισυνάγω, ἑπαιτέω. 
4) ϑυοοσοβδίοη, 88 ἔπειμι, ἐπιτάσσω. δῚ 
τ ρου ΟΠ. ΟΥ ΓΟΏΘΤΑΙ, 85 ἐπανόρθωσις. 

Ἐπιβαίνω, ἔ. ἥσομαι, Ῥτορ. ἕο 90 
ἜΡΟΝι ἐγεαά, οπ, 88 Ὠααΐ, ἱ. 856, δΔηά 
Οἰβονῃογθ 'π ϑορί. δηὰ Χοῆ. Ογγ. 11}. ὃ, 
27. Ἰηάεοά, ἔγοτῃ δι ἢ 5. 85 ΕἸ Ρ. 
ἘΠ]οοῖ. 94, τειχέων---ἐντὸς οὐ βαίνω πόδα, 
ἴ.. 8 μ]δίη (δὶ [Π6 ῬΓΪΠΊΔΤΥ δἰ ρηϊβοδίίοη 
Ψα8, ἴο 8δοέ γ0οέ ρου. Τὰ ἴῃ Ν, Τ᾿ ἴἰ 
δἰχηῖ 1. ἐο 8εὲ 70οἐ οπ, ο οὐπι6 ἱπίο, αγτίθο 
ἴῃ ἃ συμ ΤΥ, Αοἰδ χχ. 18, εἰς τὴν ᾿Ασίαν, 
δης χχν. 1, τῇ ἐπαρχίᾳ.---Ἰ1. ἐο 8εέ 70οὲ 
ΡΟΝ, δη4 ὈΥ ἱπι|ρ0}]. ἐο πιοιπέ, Οἱ ΠΟΙ ΟἹ 
16 Ὁδοῖκ οὗ ἃ ἤΟΙΒ6., ΟΥΓ 858, Μαῖίί. χχὶ. ὅ: 
ΟΥ οἢ Ὀδοατά δβ[ϊρ, ἐ. ἐπιδαγᾷ, Αοἰδ χχὶ. 6, 
εἰς τὸ πλοῖον, δπηὰ χχνίϊ. 2, πλοίῳ, 
αὖ80}]. χχὶ. 2. ϑορί. δηὰ Οἷδββ. 

Ἐσπιβάλλω, ἴ. βαλῶ, ἰο οαϑβέ, ἑἐἄγοιυν, 
οΥ αν δῸΥ {πΐηρ ὠροπ δηοῖθοῦ ἰμϊηρ, οΥ 
Ῥογβοῦ. ἴω Ν, Τ΄ ἴτ ἷβ υϑοά, 1. ΤΒΑΝΒ. 
ῬτῸρΡ. δηὰ [0]]. Ὀγ ἀδὶ. Μ]κ. χὶ. 7, ἔπ. αὐτῷ 
τὰ ἱμάτια, οἵϊ. ἰῃ ΟἾ4886. 1 ον. υἱῖ, 85, 
βρόχον ὑμῖν ἐς. 8.0. Χοπορῇ. γεπαῖ. χ. 7, 
ἐπιβάλλοντα τοὺς βρόχους ἐπὶ ἀπο- 

αλιδώματα. 366 ΠΟΙ ἴῃ ΤΥ ποῖθ οἢ 
1 ὕοτ, ἴπ [δὸ β6η80 ἴο οἷα ΟΉ, 88 βαϊά οὗἉ 
8 Ραϊοἢ, Μαίι, ἰχ. 16. 1... ν. 86. [π (86 
ῬὮταθο ἐπιβάλλειν τὴν χεῖρα, ΟΥ τὰς 
εἴρας, ἴο!]. ὕὉγ ἐπί τινα, οἵ ἃ ἀδῖ. ἐο ἴαν 

᾿γάυτα προ, ἴῃ ἴνγο δ6 868, 1) 10 βεῖζθ, ἃ 
βαϊὰ οἵ ἃ ρούβοη, Μαίί. χχνυΐ. δ0. ΜΙ. χὶν. 
46. 1.ὰ. χχ. 19. χχὶ. 12. Φόμη νυἱῖ. 80, 44, 
Αςἰϑ ν. 18. χχὶ, 27. ϑδρί, δῃά ΟἿδββ. 2) 
ἔφ ἰαψ λοίά οἱ, υπαογίαζα; 88 καἰὰ οὗ ἃ 
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(ΐηρ, υυ. 1χ. 62, ἐπ. τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ 
ἄροτρον. ϑερῖ. ἱπ Ὠσυϊ. χὶϊ!. 7, 18.-.-Π 
ΙΝΤΆΑΝΒ. ὙΠῚ} ἑαυτὸν ἱπαρ]ϊοὰ, ἰο οας 

“ [011. ὉΥ εἰς ἀπὰ δος. Μ|ς. ἷν 
87, τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον 
Δ 0801. χὶν, 72, καὶ ἐπιβαλὼν, " τυρδίηι 
οὐϊ οὗἉ ἰδ 4}}." ἔκλαιε. Ηδποο, ἰωρεῖς 
ο γαἱ ἐοισαγάϑ, ἐο γ,αϊξ ἰο, ἐπ 0 δ] 
οὔθ, ὰ. χν. 12, τὸ ἐπιβάλλον (μοι͵ 
μέρος. 1 Μδοο. χ, 80, δΔηὰ (]188. οἷϊ. 

᾿Ἐπιβαρέω, ἴ. ἥσω, ῬτῸΡ. ἕο δδ α ἐπ᾽ 
᾿ σὴ ἀν ἸΣ Ν. Τ. οἱ) (ἀρ: 

τηϑίδρῃ. ἐὸ ὅθ δωγάδηβοηι ἕο, ἴῃ ἃ 
ὨΪΑΤΥ͂ 8686, ἕο δὲ οἦα ἕο, ἴ μοι 
11. 9. 2 ΤΊιθββ. 1}. 8, πρὸς τὸ μὴ ἐτι- 
β γῆ τοι τινα. 80 Ὠίοη. Ηα]. 668, 8. 
θ88, 8. [π 2 Οὐον. ἱἱ. ὃ, ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ, 

{π6 ττογὰβ τῆλ οἰἴποῦ ὕθ οοπείγυο πὴ 
ναι [Ὁ]]ονγβ, τηδδηὶπρ ὁ ἰμαὺ 1 ΤΩΔΥ ποῖ 
δας ἴοο δΒαγὰ οἡ γοῖι 811" ἴπι ΠΥ Τοδηδῃτο; 
ΟΥ δ0 ἰΔΚθὴ 85 ρμαγϑηϊποῖίο, ἴῃ [86 ββῆμο, 
δαῖ 1 τῶν ποῖ Ὁθ ἴοο δβανογο, μια 
ὑμῖν ΤῊΔΥ ὃὉθ δυρρ]ϊοὰ ἔγουι ὑμᾶς : 28 5 
Αρρίΐδῃ, νο]. ἰϊ. ρ. 41δ, 7). Ββοινν. μὴ ἐπε 
βαρεῖν. 
᾿Επιβιβάζω, ἔ. ἄσω, ἰο οαμ ὦ 

Ἴηοιπέ, ἰδ 8Β. 88 ἃ Ὀδαβί [Ὁ τἱ ἀϊηρ, [μ. Χ, 
84, ἐπιβ. αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνοι: 
στ ἐπὶ ἱπιρ]. ωυ, χίχ. 8δ. Αοἰδ χχίν. 2,4. 
ϑορῦ. δηὰ Οἷδββ. 
Ἐπιβλέπω, ἴ. ψω, Ῥτορ. ἐο οὐ (δε 

Θγε8. τροη, ἴοοῖ ὠροπ, 1μα6. ἱ. 197, ἐπ. τὸ 
πρόσωπον τοῦ νοσοῦντος, διὰ εοἰδονα. 
ψΠ ἢ δοο. : δυῖ ἴῃ βερί, [0]]. τίει δοῦ. δορά, 
ἐπί, Ιη Ν. Τ΄ οη]γ ἔχ. ἐο ἰοοῖ ἷ, 6. 
ὈΥ ἱπαρ]. ψῖτἢ τοβρθοῖ, 74. “1. 8, ἐπιβ. ἐπὶ 
τὸν φοροῦντα, δις.; ΟΥ βοποΓ, 11} ἔτ εγ. 
δὰ Κίιηάηοδεβ, 1μι. ἱ, 48, ἐπέβλεψεν ἐτι᾿ 
τὸν υἱόν μον : δῃά 8ο οὔ. ἴῃ ϑερί. 
᾿ ᾿Ἐπίβλημα, ατος, τὸ, (ἐπιβάλλωϊ 
ἱϊ, απῷ ἐλὲπο Ῥιιὲ ὁ", ὃἃδ α ραΐίολ, Μεῖι τ. 
16. Μι. ὶϊ, ἀμ νυ. 86. [πὶ 9008}. ἰχ, ὃ, 
ϑγτατη. [86 δῆοο5 οὗ [86 Αἰ δοοηίίεα, πὰ 
μά νατίουβ ρίθοθβ οὐ δἰάθ βουγεὰ ἴο ἐβεῖι, 
ΔΙῸ δαϊὰ ἴ0 βανὸ ἐπιβλήματα. Το νοτὲ 
αἶδο οσουγδ ἴῃ 8. 1.1. 20, ϑερί. δὐὰ Αἰπιῖβ 
γι, 2]. νἱ. 29, 8, Ὀυϊ οὐἷγ οἵἁ ἰΔρε517, 
Ὑἱτἢ γοΐθγθηοθ ἴο ἰῃ9 ἤχυχοβ ττουρηὶ υροῦ 
ἴΠ6 στοιηά. 
᾿Ἐπιβοάω, ἴ. ἥσω, ἰο 

[0}]. Ὁ τινι, Τῆς. ν. θὅ. 88. τῇ, 
Ῥοϊ. χ' 12, 5. ΤῈ ψογὰ οδουγε δὐμοὶ, (9 
ἿΣ Τπυς. πὰς ἌΝ αἱ Αοἰϑ χχν. Ὁ 

ὥντες μὴ δεῖν ζῇν αὐτὸν, ογγὶνα 
ἐποίαπιαηΐεβ: μοι 18 ἴο ὃ6 γ8 ἤναι 
[6 ργεοϑάϊηρ. Οοωρ. ΤΏυς. νἱῖ, 32, ἐξ. 
μὴ ἀπολέσαι τὴν πατρίδα. 
᾿Ἐπιβουλὴ, ἣς, ἡ, α »χτολοοῖ οὐ ἄρθρα 

ἀραϊπδί ΠΥ οη6, α ρίοί, Αοῖξ ἰχ. 24. ΧΣ. 
8, 19. χχίἢ. 80. ϑορι. δπὰ Οἴδε. οὔ. 

Ἐπιγαμβρεύω, ἴ. εὐσω, (ἐπὶ, γαμ’ 
βρεύω.) Ῥτορ. ἐο σαν τὰ ̓ 
τηδετίασο, ἰο ἐπίσγηεανγν τοὰδ " ναὶ ἰδ Ν. Ἰ. 



ἘΠῚ 

Ὁ ἩΗῪΝ τοοηιαπ 
αὶ ταῦ, ὅς, 85 βαϊά οἵ 1Π0 ΤηδΙΥΔσ6 ὁ 
ἃ μι οὙ 8 πύον, δοοοσάϊηρ ἴο [80 Ψ νυ δ 
ἐν, ἤθαΐ, χχν. ὃ. 

Ἐπίγειος, ον, ὁ, ἧ, ἊΨ ἴοτ 116 
ῥέππρο ἐπὶ γῆς, (γείας,) θαγίδψ, Ὀοϊοηρ- 

ἴ 16 ολγ, δ σώματα ἐπίγεια, 
} ὕοτ, χν. 40. 2 ον. νυ. 1; οἵ 8, 
ΡΠ. 10. Τιοίδηῃ Ἰοᾶτν, 2, Π)]οά. δ᾽6. 1. 18, 
ἰ)!.: ὅ20 οἵ ἐῤέπρο, τὰ ἐπίγ. “ (πΐηρβ 
εσγρκὰ τὸ 1Π15 116.᾽ ἢ. 6. ΟὨ]γ.,] δπὰ 50 

] το υμαδῃ οαραβοί(ΐς6, Φοη ἰ]. 12. 
ῬᾺ]. 1,19. σοφία ἐπίγειος, οαγίλίν, ἀπά 
ἐγ πρὶ. ὑμροτζοοί, πιθαπ, 14. ἸῊ, 18. 

Ἐπιγίγνομαι, ἴο αγίϑα ὩΡΟΉ, ΟΟἾϊ6 
σι; δ. οὗ Δ πὶηά, ἐοὸ φργίησ ὡ}, Αοῖβ 
Σατ]π, 18, ἐπιγενομένον νότου. ὃο Τῆυο. 
ἡ 80, πνεύματος ἐπιγενομένου, διὰ 11]. 

Ἐπιγινώσκω, ἔ. γνώσομαι. ΤΠε 
ἱ ΒΟΏδ6 θ601ὴ8 ἴ0 ὺὃθ {πεῖ οὗὁὨ [ἢ 
ἔῃ ἀρποβοὺ (ααφηοξοοῚ, Ἰἰϊ. ἐο ἄποιο αἱ, 

ἰε, "ἴο Κπονν ὈΥ μὐμόις τὰ ΔΏΥ ῬΘΙΒΟῚ ΟΓ 
ϑΐηρ, Ηοῃῃ. Οἀ, χνίϊὶ. Ηδῆσςα 6651} 
ἀΠὸ (ἢ 6 νεόρθας 86 η868, 0 αϑοογίαϊῃ, (ἰ. τ 

οὐδοτναϊίοη,) ρογοοῖθθ, γδοορηΐϑο ; 81 
κᾺ ὉΥ ἴωρ!. ἐο αοἰποιυσίοασο 88 ἴτιιθ. 

8}} οὐοὺΣ ἰη Ν, Τ΄, δηὰ 8Γ6 80 ο] βϑὶν 
τπποοίοῦ, (πδὶ 1 15 δοτηθίΐπηοθ αἰ ἤο}} τὸ 
ἣχ (ἢ ἐχαοὶ βθῦϑθ ἴο Ὁ06 ἴῃ ρβγι ]]αν. 
Βοιονοτ, (μ6 δοιΐου (οὗ Κπονήηβ) [8 δουπμθ- 
ἴπηθ8 ΤορΙθβοηϊθα 88 "ὍΘ. ΟΥ ἵπ »γῸ- 
πο δηά αἱ οἴδοῦθ 88 Ο07ὶ Ὀγ 

Κπον]οάσο. 1. ΙΝΟΗΟΑΤΙΨΕ, δηὰ ]Ὶ 
ΚΉΕ, ἐὺ οὐηιδ ἕο ἕπου, " Ὀδοοτη 6 δοαυδἰηϊοα 
πῆ, ἤοι οὐδοτναίίοη οὗ {μΐησα, ἴκι. ἱ. 4, 
ὧκ ἐπιγνῷς τὴν ἀσφάλειαν. Αοἰϑ χχίϊ. 
Ἅ, ἐφὲ: ἃ ΟἸαβ8. ; υἱτ δος. οὗἁ Ρεγβ. 
δι χὶ, 27, ἐπ. τὸν ὙΥἹἱὸν---τὸν Πατέρα. 
ὃο νι ἀπό τινος, " ἴο ΚΟΥ ἔγοτῃ οὕ ὈῪ 
ἃ ἰδΐην" Μαῖι. υἱῖ. 16. 2) ἐο αϑοογίαϊπ 
ἴοαι οὐϑεγνδίίοη, 401]. ὉῪ ὅτι, [μι. υἱ!, 87, 
ἐπιγγοῦσα ὅτι ἀνάκειται, δὰ χχὶΙί!!. 7. 
(δ χίχ, 84, χχὶϊ. 29: αὖβο]. ἰχ. 80. 

ὃ) ἰκ 1ῃ9 ϑεηβ8 ἐο ρογοεῖϑδ, δὃ6 τοεῖ! αἰσαγε 
ν ἍΠῚ δος. 10, ν. 22, ἐπιγνοὺς τοὺς 
ἰαλογισμοὺς αὐ. ΝΙκ. ν. 80 : [0]]. Ὁγ ὅτι, 
Μὰ ἢ, 8, 1μι. ἱ. 22, 4)) ἐο γοοοσπῖδό, ἱ. 6. 
ἰρ ποι ὧν οἰρῆξ, ἀθιὰ ρεγοοῖνε ἃ βϑύβυῃ ΟΥ 
(δἰ ἰο θ6 οὔθ ψἤοτα ψὸ ἴανθ Ὀοίουθ Β66Ὲ : 

Ῥεγηη, Μαϊῖ, χχὶν. 85. ΝΜ. νἱ. 88, δ4. 
ἴα, χχίν. 16, 31. Αοίϑ Πὲ, 10. ἵν. 18; οἵ 

, Αοἱδ χὶ!, 14. ἐπ. τὴν φωνήν τινος, 
τρὰ χχγί, 39, τὴν γῆν. ϑβερί. ἀπά ΟἾα58. 
ΣΙ, ἴπ ἃ ΟΟΜΡΙΙΕΤΙΨῈ β6η86, ἕο δαῦς α 

οἵ, ἄς. 1) φζθῃογ. δηά [0]]. 
ὃγ τος, οἵ (Ὠΐηρ, Εοτ. ἱ. 82, τὸ δικαίωμα 
τὸν θεοὺ ἐπιγνόντες. Ο]. ἱ. 6 : ὈΥ αδο. 
οἴ μετ, 2 Οὐν. χἰδὶ, ὅ - δθδο], Αςοἰβ χχν. 
10: χω. 1 Οον. χἕ. 12, καὶ ἐπεγνώσθην. 
ἡ ὅϑεο, ἰη (6 δοῆβο ἕο αοἰποιοίδάσε,, 88 

Ὧξ ΝὨδὶ ΟΠΘ δ ΟΥ Ὀτοΐδββθθ ἴο ὃ6, Μαίί. 
ἁτ, 12. ̓ Ἡλίας ἤδη ἦλθε, καὶ οὐκ ἐπέ- 
Ἴνασαν αὐτόν. 2 Οὐοτ. ἰ. 14 ; 50 οὗἉ Ὀπίτιρϑ, 
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ὃν τίριε οὗ αβίκὰν, 

νυ, οδονίρἢ, 011. ὈΥ δες. ἢ 

»ογϑβογίρίϊοη οὐ ἴη8 

ἘΠῚ 
ἀοοίτίποα, δη ορίδι]ο, ὅζο. ν, 18. 8) ἔτοιι 
1π6 Ηδεῦτ., ἃ νὐἢ 186 ἰάθα οὗ σοοὰ-Ὑ1}}, ἕο 
ἄποιο απᾶάὰ ΑΡΡΆΟΨΕ, αὐἰποιοϊοῦρο απὰ οαγϑ 

οΓ. χνὶ. 18, 
ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους, δπὰ 
ϑορί. Ναπ)Ὁ. χνὶ. ὅ. 
Ἐπίγνωσις, εως, ἡ, οοττεβρομ δ ἴο 

1,Αἱϊ. οοσηϊίίο, ἀδποῖπα ἴ. ΒυΒ5ΕΟΤΙΝΕΓΙΥ, 
{Π6 δοὶ οὗ ουπΐηρ ἴο ἃ 1} Κπον]εάρε οὗ 
ΔΩΥ {πίη ἀπὰ 118 γϑϑι 8, αοἰποιοίδασηιοπέ, 
9. ὅτ. τῆς ἀληθείας, 1 Τί. ᾿. 4. ὅ ΤΊ). 
ἱ!. ὅξ, ἱ:. 7. Τῖς. ἡ. ; ἀγαθοῦ, Ῥμήϊοια. 6 
τοῦ Κυρίου, 2 Ῥοῖ. 1. 8. 11. 20 ; ἁμαρτίας, 
Βου. ἰϊ:. 20, ἃ Ο]1688.---11. ΟΒΙΕΟΤΙΝΕΚΥ, 
[86 ἈΚπον]θάχο 80 δοαυϊγεὰ, γι ζποιῖσ- 

; βεϊὰ ἱπ Ν, Τ΄. οὗ ταὶ 18 Κπονσὶ 
ἴῃ ϑδογίριατο οὗὁἩ Οοά, ΟὨγτίδί, ἀΐνίπο τΠπΐηρθ, 
ὅς. Βοῃ,. ἱ. 28, τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπι- 
γνώσει, δπὰ χΧ. 2. ΕΗ. ἱ. 17. ἵν. 18. ῬἈᾺ]]. 
ἰ, 9. Οο]. ἱ. 9. 11. 2. 11..10. 2 Ῥοί. ἡ. 2, ὃ. 

᾿Επιγραφὴ, ἀρ ἀρ αν ταν αὐτῆ 
Ἰοπ, 6. ὅτ. οἢ ἃ οσοἴῃ 

εν, αχῇ, 20. ΜΚ χἥ! 16. Τα, χα. 94, 
ΑἾδο {πᾶ μ]δοθὰ οἡ ἴῃ 6 Ὀγοαβδῖ, οὕ ΟΥ̓ΟῚ {110 
Πορά οὗ 8 οὐ πιῆ] δϑουςξ ἴο δ οχοουίοα, 
βἰαιίηρ 1.)9 πδῖ δηὰ οτΐπιο, ΜΠ]ς. χν. 26. 
μὰ. χχν]!. 88. 

᾿Ἐπιγράφω, ἴ. ψω, 1. ῥτορ. ἕο Ἶ 
σνουπὰ δ᾽ ΠΟ, δ Ἡοιῃ. 1]. χί. 888, ἰο 
ΤΉΔΪΚ6 ἃ τηδτῖς ΟΠ, 88 Υἱΐ. 187, ἐο σγαῦε ρον, 
ἰπβεσῖίδο ὙἱὉ} 8 βι]ι8.; δβρθο. βοἰά οὗ ἃ 
ΤΉΡης ἱπβουύ ρου, ΜΚ. χν. 26. Αοίβ χν΄. 

, Εδν, χσχὶ. 12. ϑορί. δηὰ 6]228.--- "1. 
ἤψ. ίο ὥη ἀρορὶῪ οἢἡ ἴμθ δεοατί, 

6Ὁ. νἱ!. 10, ἐπὲ καρδίας αὐτῶν ἐπι- 
γράψω [νόμους μου), ἀπά χ. 16. ὅο Ρχον. 
ΥἹ. ὃ, ἐπίγραψον [λόγους] ἐπὶ τὸ 
πλάτος τῆς καρδίας σου. 7ΈΒ.}γ]. τοι. 
191. ἣν ἐγγράφον σον μνήμοσιν δέλτοις 
φρενῶν. 

᾿Ἐπιδείκνυῦμι, ἴ, δείξω, ἰο εἤοιν ἰο 
αην οπο, οχλένιί, Ἰ. ῬΆΟΡ. ἰο εἤοιυ 70γ οὗ- 
ϑεγυαζίοη, αιι. χχὶ!. 19, ἐπιδείξατέ μοι 
τὸ νόμισμα. ἴμι. χχ. 24. ΜΙά. Αςἰδ ἰχ. 
89, ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας. ἴμι. χνὶϊ. 
14, ἐπιδ. ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι, ὅς ΟἾ688. 
80 οὗ ἀδθα8, 88 τηΐγμ 68, ἄζε, ἐο δλοιυ ζοτγίδ, 
Μαῖι. χνὶ. 1, δηὰ Ο]288. ΑἾδο, ἐο ροΐμέ 
οὐ ἐθ ΔῊ οῃ6, [ΟΣ οὐξαγναιίίοη, Μαίι. χχὶν. 
Ἰ., ἐπ. αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς, ἀπὰ ΟἸΔ88.--- 
1. ΕἸΟ. ἕο ϑἤοισ, ἀπά ὉΥ ἱπηρμ]. τιαΐδ α}» 
"θα, ΌΥ ἀγχυϊηθηῖΐδ, ὄζο., ἐο ργοῦδ ἰο ὉΘ 850 
ΟΥ̓ 80, Ηοῦ. νἱ. 17. Αςῖἴϑ χνυ]]]. 28, ὅς ΟἸα88. 
Ἐπιδέχομαι, ἴ. δέξομαι, ἄθροῃ. 

τηϊὰ. ἐο γϑοδῖῦθ ἰο οποϑοίγ; δὰ ὉΥ ἱτρὶ. ἐο 
αὐηιὶϊξ ἰο Ὠοβρ ΔΒ ίγ, ἄτα. ἰταπβ. ]) Ῥγορ. 
8 Φοῃη 10. 1 Μδςοο. χὶ]. 8, ἐπ. τοὺς ἀδελ- 
φούς. ῬοΪ. χχὶϊ.], 8. 2) ἔμ. οἵ 4 ἰδλ ΒΓ, 
ἐο αὐπιῖξ, αϑϑοηΐ ἰο, α . 9 Ψόδη 9, οὐκ 
ἐπιδέχεται ἡμᾶς : οἵ {ῃϊπρΒ, αὐπιΐέ, ἐπι» 
ὄγαοσρ, Ἐπ οΪυ8, 1ἰ. 26. Ῥοὶ. νἱ. 24, 7. ; 

᾿πιδημέω, ἔ, ήσω, (ἐπὶ, δῆμον.) 
ῬΈΡΡ. δηά ἴῃ Ο]δ85. ἐο γοϑίδ ἀπιοηῦ Ομ 69 



ἘΠῚ 

ΟὟ 16, οὐ αὐ λοηῖα, ἃ8 ορρ. ἴο ἀπο- 
ἐν τ δ ζει. Ογν. νἱϊ. δ,7. ΤΩΣ, ..1,80; 
ἴῃ Ν. Τ΄ ἐο οοηὶθ απο απ 8α 
ϑίγαηοῦ, ἴο ΒΟ] Ομ τ διηοηρ ἰΠ ΘΙ ; ἸΠΊΓΔΗΒ. 
Αοίἴβ ᾿Ϊ. 10, οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, 
“τὴς Βομλδῃ8 τοδιἀθηΐ δ 6 γι Βα] 6 ηι,᾽ δηὰ 
χνὶ!. 2], οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι, “ ἴῃ6 
ϑο)ουγηΐηρ ἔογεϊ τοῦθ᾽ ἰὴ ΑἸ 68. 50 Χοη. 
6. ἱ. 2, 6], τοὺς ἐπιδημοῦντας ἐν 

Λακεὸδ. ξένους. 80 ΤὙΠοορῆγ. ΕἸ}. ΟἿ, 8, 
δᾶ γ8 οὗ Αἰποηβ, πολλοὶ ἐπιδημοῦσι ξένοι. 

᾿Ἐπιδιατάσσομαι, ἴ. ἕομαι, ῬτοΡ. 
ἕο αγγαπφα γωεγίθον, " ἴο ἴϑϑὰθ οἵδοῦρ δπά 
ἔυσίθ ον ἀἰγΘοῦοἢ8 ;᾽ ρ. 614]. 11. 15, ὙΒΘΓΘ 
8606 ΤΩΥ͂ ποΐθ. 
Ἐπιδίδωμι, ἔ. δώσω, ἴῃ Ο]488. ἐὸ 
Ὁ6 ἕο, ἴῃ δἀάλιίοα, Ηομι. 1]. χχ δ. δδ9. 
ῃ Ν, Τ΄, ἐο σῖυο οὐ τοαοῖ 7ογίδ δὴγ τὨϊηρ, 

ἕο ἀοἰτῦθ 7 Οὐδ, ἵπιζο ΔΏΥ ΟΠ Θ᾽ Πδηάβ, 
Τ. ΡΒΟΡ. δὲ ΘΈΝΕΚ. Μαΐι. νἱῖ. 9, μὴ λίθον 
ἐπιδώσει αὐτῷ : ἴλχι. χὶ. 11, μὴ ἶν. 17, 
ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον, εἰ 1]. ἴπ Ο]685. 
ἔο ἀοἰζοον,, ἃ8 βαϊὰ οὗἁὨ 8 16ἴ161.---Π1. ΕΟ. 0 
σίυε οὐϑῦ,, οοηιηλΐί, 88 ἃ βῃὶρ ἴο {89 ψιῖπά, 
Αοἰϑ χχυῖ!. 1δ, ἐπιδόντες (τὸ πλοῖον τῷ 
ἀνέμῳ) ἐφερόμεθα. 

Ἐπιδιορθόω, ἔ, ώσω, Ῥτορ. “ ἐο »μὶ 
ἐο γίσηξβ σαὶ [858 Θὰ δῷ ἡ ἣν 

Ὀυϊ ῬΑΙΠΥ τὶρμϊοά. [πῃ Ν. Τ΄ ΟὨΪΥ τ]ὰ. 
πη Τίς, 1. ὅ, τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ. 
Απά 80 ΡἈμ1]ο, ἰ. ἰὶ. δ84, περὶ τῆς τῶν 
λείποντων ἐπιδιορθώσεως. 

᾿Ἐπιδύω, ἔ. δύσω, (δύω, οΥ δύνω,) ἰο 
90 . 88 8816 οὗἩ [Π6 80}, 0 867 ὩΡΟΊ ΟΥ 
ΠᾺΡ ΠΕ ΑΗ την, ἐπί τινι, Ἐ᾿ι. τν. 26. 
ϑερί. ϑυΐ, χχῖν. 17, ἐπιδύσεται ὁ ἥλιος 
ἐπ᾿ αὐτῷ 501]. μισθῷ, ἱ. 6. ὡπραϊά. Ἐκ. 
χχὶϊ. 8, ἐὰν δὲ ἀνατείλῃ ὁ ἥλιος ἐπ᾽ 
αὐτῷ. ῬὨΪ]ο, τ. ᾿ὶ. 824, μὴ ἐπιδνέτω ὁ 
ἥλιος τοῖς ἀνεσκολοπισμένοις. 

᾿Επιείκεια, ας, ἡ, Ἰππ ΚΠ) ΤΟΡ. 
“ποάἀδγαζίοῃ, ργοργίδίψ. ἴπ Ν. Τ. δῃὰ Ἰαΐεσ 
τὶ τ, οἰδηιόπον, ἐμριαην, Αἰ χχὶν. 1. 
2 Οον. Χ. 1, δἱ Ἰθαβὲ 88 6 νογὰ ἰβ [ΠΘΓΘ 
ΘΧρΙαἰποὰ Ὀγ 186 Οὐπηπιοπίδίοσθ. 66, 
ἨΟΥΓΘΥΘΓ, ΤΥ ποῖθδ. 

., ᾿πιεικὴ -, έος, ὁ, ἡ, ιὰ]. ἔν, ἐπὶ διὰ 
εἴκω, ἴο γ]61]4Δ. ΤῊΘ ὈΥΙΓΔΔΓΥ βρη: βεαιίοη 
8 1) ψιοϊαΐπο ἐο ΔΌΥ ῥότβοὸπ ΟΣ [δοϊϊηρ, 

ἑαδέε, πιϊϊα,, χΘῃ 116, ἔοΥ ΘΑ ΓΙ, 88 ἰη 1 Τίτα. 
1, 8, ΤΊ. 11. 2, 54.111.17..} Ῥει.1). 18, 5 ρί. 
ἃ ΟΙαδθθ. ϑδ'ο Ασ᾽ϑίοι. ἀθῆποβ τὸ ἐπιεικὲς 
ἃ5 τὸ δίκαιον οὐ κατὰ τὸν νόμον, ἀλλα 
ἐπανόρθωμα τοῦ νομίμου δικαίου. 2})Ὁ 
8 Τ]ΘδρΠΟΣ ἰΔ Κο ἔτουι ἃ γαυιηθηῖ, Ὑ]ο 
ψιοϊά8 ὕο [0 δῆαρο οὗἨ [Π6 Ὀοάγ, δῃὰ, δ8 6 
ΒΔΥ, Κίδο 1Ό : 10 τηθδῃδβ, ἠξέέηρ, ϑιωξέαδίο, αλὰ 
ῬΌΡΟΥ, 88 βαϊὰ οἵ [Π1ηρδ; δηὰ αδοογοιιβ, 

, 88 Βαὰ οὗ Ρογβοῆβ. 66 ΤΩΥ 
ποῖ οἡ ΤὭυς. νἱῖ. 98. Ιῃ || Τηβηπουῦ, 
ἐπιτηδὴς (ἴτοτι ἐπὶ ὅς τάζω, ἰο βἰγοίοὶ,,) 
ΤΩΘΘῊΒ 110. δὲ ΟὔδΥ,, 80 85 ἴο ἢϊ ΔΩΥ 
τῆΐησ, δῃὰ ἢ. Μέέησ, πιοοΐ, διίξαδίε, δις. 
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Ηρποο τὸ ἐπιεικὲς, ἰοίψ δη ἃ ΟΠ 
ῬῊ]]. ἰν. ὅ. ϑυςι, δἱ ᾿ϑαβί, ἴβ [6 96 Ώ 4 
δδδίρηθα ὈΥ [{0 σϑοθῃξ (Οὐὐτωσηθπίδίουβ ἢ" 
σΘΏΘΓΑΙ. Βυΐ (Βουρἢ [815 ὉΘ ἃ 5686 ἔοτπηι 
ἴῃ [186 ρυγοϑὶ Ὑτϊζογβ, γοῦ ἐΐ ἀο68 υοὶ 5] 
[86 οοπίοχι : ΜΟΙ, 88. 1 αν βίιονση ἢ 
ΤΑΥ͂ ποΐΘ6 πα, ΤΑΙΠΘΥ ταῦ γοΒ τπαΐ ἃ 
πιοαάοϑέξα, ταθαυῖηρσ δὶ [86 ατεοκ ρῃῆο 
ΒΟΡΏΘΙΒ ἀσποίθ ΌὉΥ μετριοπάθεια᾽ “Ἀεὶ 
οὗἉ ὁΘουγδα, ἱποὶἀθ8 [86 βθῆβα φοπέίοπεξς, οἱ 
ἔουθθάγαποθ, οἡ Ὑ ΟΝ Ἰδυῦοῦ 866 ΣΕΥ ΠΟΙι 
ου Το. 1. 76. 
Ἔσπιζητέω, ἔ. ήσω, ἴῃ ΟἾαξθ. ἐο δεὶ 

αὐἴον, ἰοοξ ζῶν; ἴὰ Ν. Τ. 1. ἐὸ ϑθεἷ δ: 
ΒΩΥ͂ ΡΕΙΒΟΙ Ἰοβί, Αοἴβ χὶϊ, 19, ἐπιζητήσα: 
αὐτὸν, καὶ μὴ εὑρὼν, διο. ϑερῖ. Εξροϊας, 
νἱ]. 28, δηὰ (]488. : ἰὴ [06 5686 ἐο ϑ86δξ αἱ 
1ῃ6 Πδηά8 οὗἉ ΔΗΥ͂ ΟΠ6, ἕο ἔγα, αδῖί. χῇ; 
39, σημεῖον ἐπ. δῃηὰ χνὶ. 4. Μῖς. νἱῇ. 12 
μι. χὶ. 29, ῬἘ}]. ἱν. 17, τὸ δόμα. Αοὰ 
Χῖχ. 89, τὶ περὶ ἑτέρων, δηὰ ]Ἰαίοεν ατοεὶ 
ὙΤῚ1618.---11, ἐο δβοοςβ αὐἶὸον ΔΕ {μίῃς, 
ἐο ἴοησ 70» ἷι, Μαῖϊ. νἱ. 82, ταῦτα τὰ ἔθνη 
ἐπιζητεῖ. ἴλι. χι!, 80. Βοτι. χὶ. 7. ῬΗ. 
ἦν. 17. Ἠοῦ. χί. 14, «]. 

᾿Ἐπιθανάτιος, ου, ὃ, ἡ, 84]. ἀοοπιοὰ 
ἐο ἀδαΐῇ, 88 ὀοπάδιμηοά οΥἸπλΐπ816, 1 ὕσι. 
ἦν. 9. ὙἜΘΓΟ 866 ΤΥ ηοίο. Ὠΐοη, ΗΔ], Απί. 

᾿Επίθεσι»,εως, ἡ,(ἐπιτίθημι,) α ἰα» 
ἐπ λαπαβ 0. ΔᾺΥῪ ὉΘΓΒ. οὐ [Ὠΐηρ,, ΟΥ ΔΩΥ͂ ΡῈ; 
ΡΟΒ6, βοοά οΥ 60]}. [π Ν. Τ᾿ δρρὶἰοὰ οὐἱν. 
ἴο ἐΐδ ἐπιροδίδοπ 97 δαπάθ, 88 ἃ τῖϊο υνοὶ 
δΔιωοη ἴῃ6 76.718, θη Ὀ] Θβαίηρ ντῶὲ ὑδ᾽ 
ϑίονγοα, δῃηά ἀὐνίῃηθ δϑδϊβίδῃιοθ Ἱπυραγιαὐ ἡ 
(860 θη. χ]ν . 14. 2 Κ. ν. 11,} δπὰ ἐπ". 
Ρογοά ὈΓΥ ἰδ6 Αροβι]οβ ἱπ οχγάδίίξ, 
τηϊηἰϑίογβ ἰο [86 ΟἸυγοῖ,, οὐ ἐπ αβοτὸ (δ. 
ἜΧΊΓΔΟΡΣΏΔΓΥ 68. οὗ τ0 Ηο]γ ϑρίπὶ, 
Αοἰβ ν]]. 18, 1 Τίτα. ἱν. 14. 2 ἴω 1.0. 
Ηοὔ. νἱ. 2. 
᾿Επιθὺμέω, ἔ. ήσω, (ἐπὶ, θυμὸν!) δ 

ἨΘΓ. ἄς ἴῃ ΟἾΪ458. ἐο δὲ ὑγι6᾽8 ἀδαγί ὠροΆ, 
εαγηοϑέϊῳ, ἴταπδ. ἰα Ν. Τ', ἀπὰ ἀεποίης, Κ΄ 
ίο ἀδϑῖτο, ἴῃ ἃ σοοὰ Βοηβο, Μαῖί. χἰ ὶ. 17. μα. 
χχίϊ. 16, } Τίνα, 11}. 1. ἨφΘὉ. νἱ. 11. 1 Ρεὶν 1 
12, δῃὰ Ο]δε8.---1]. ἐὸ ἀδείγε, ἰὴ ἃ ταὶ 
οὗ ἱπαϊ βθγθηξ βθῆβθ, ἐο ογαυδ, ἴμι. χυὶ. 2]. 
χυὶϊ!. 22. 6]. ν. 17. Εον. ἰχ. 6. Ὑβοοῦ. 
χίν. δ7.---1Π1. ἐο ἀδθῖγα, ἵτι ἃ Ὀφὰ δεῦβο, Ὁ 
οουοί, Μαῖϊ. ν. 28. Βοτα. νἱὶ. 7. χἰ!, ἃ 
] Οὐον. χ. 6. 324. ἱν. 2, απ ὰ 0.88. 

᾿Ἐπιθυμη τὴς, οὔ, ὃ, 056 «οἷο φαρντἶ 
ἴοπσα αὐέον' δΔῸΥ υἰηρ, 1 Οον. χ. 6, ἐκιϑν 
μηταὶ κακῶν. ϑορῖ., 708., δηὰ ἸΔἱ. ΟἾμ5... 

᾿Ἐπιθυμία, ας, ἡ θαφον ἀεεῖγε, ἴον’ 
ἕησ, 1. πο, δηὰ ἴῃ ἃ Βοοὰ 56Π86, ι΄ 
χχὶ, 1δ. ῬΗΙ]. 1. 28, 1 ΤΆΘβ8. ἢ, 17. (185 
τοὶ ἀ 8 βθῃβο, Βδυ. χυῆ!. 14. Βορί. ἃ Οἶμβ). 
--ᾳ. ἴῃ δινδά 86η80, ὑποτα ἡπαίε ἀφεῖγο, ἐμός 
Θθρθ6. οἵ ΒΘηδΌΔ] ΟὈ͵δοίθ ἡκωρνή " 
ὅζο. 1) φεποσ. ΜΚΟΝ. }9. πρπ ἢ τὶ 
7. Οὐ]. 1. ὅ. 1 Τίιη. νἱ. 9. 2 Τίμα. 1! 
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ἵν. 8. Τίς, ἢἱ, 8, σα. 1. 14. 2 Ῥοί. 111. 8. συἀθ 
16,18, 80 ἐπιθυμίας σαρκὸς, οα 
ἐκεί, 6]. ν. 16, 24. Ἐρβ. 1. 8. 2 Ροΐ. ἢ. 
18. 1 7ολη 1, 16, ἐπ. σαρκικαὶ, 1 Ῥοῖ. 1. 
ας πον κἰκαὶ: ΠΥ ΡΩΙ 12. ἐπ. τῶν 

ὧν, 1 Φοδη ᾿ξ). 16. ἐπ. μιασμοῦ, 
»οϊίαίρα ἀδεέγεε, 2 Ῥεῖ, ᾿). 10. αἱ ἐπιθυμίαι 
τῆς ἀπάτης, ἀδοοί μὲ ἰμδέδ, ἘῊΝ: ἦν. 22. 

Ἷ αἱ ἐπ. νεωτ., ἀφρόν ἐπί, 2 Τίτα. 11. 22, 
δηὰ (Ἶλδε, 12) βϑϊὰ οὐ ἱταριγθ ἀθεῖγθ, 
ἐριράκοιδ, Βότα, 1. 24. 1 ΤΊ. ἵν. ὅ; οὐ ὉῪ 
τηείοῃ, ἐλς οὐλοσέ ἰῃπ8 Ἰυδιοα ἴον, Φόομη 
γὙ"], 44,1 908η 1ϊ. 17. βορί. ἰῃ Πδη. χὶ. 87. 
Ἐπικαθίζω, ξ ίσω, ἐο οαμβδ6 ἴο δὲΐ 

ΨΡΟΆ, ἰ0 λραΐ ἸΡΟΉ, ἰταῦβ. Μαῖΐι. χχὶ. 7, ἴῃ 
Ἰεχὶ, γϑο. ; ὑπουσῇ ΟἾΠΒΟΡ οορὶθ8 ἢδγθ ἐπε- 
κάθισεν, ἰηίτδηθ, ϑαέδ ΟἸ, 85 ϑερὶ. αδῃ. 
Σχχί, 84. [,ν. χυ. 20. 
Ἐπικαλέω, ἴ. ἔσω, ζοῃογ. ἰῃ Ο]α88. 

ἰο αὐδ ρον ἴῃ ΔῺΥ ὝΆΥ, ΟΥ̓ ΤῸΓ ΔῺΥ ρυτ- 
Ῥθο, [ῃ Ν. Τ᾿ οὨΪΥ υδοὰ ἴῃ τά. 1. ΤῸ 
ΟΔΙΣ, ΡΟΝ ἴο ΟΠ β6] ἢ, ἴο 641} ὑροὴ ἴον αὐ 
Ἰὴ ὁπ6᾽8 δε 41} {0 ἑπυοῖΐδ, ἴταπϑ. 1) ἐμ}: 
οἵ ἱπυοοαξίοπ, αὐ ἀτοβϑϑὰ ἴῃ Ῥυδυϑῦ ἴο ΟἸτίβὲ 
ἴον εἰὰ͵ Αςί8 υἱῖ, δ9, Στ. ἐπικαλούμενον 
ἱτὸν Κύριον) καὶ λέγοντα, ϑερί. 1 ϑ΄Δῃι. 
χῆ, 17, 8. 2 ὅδ. χχὶϊ. 7, δηὰ 80 ἴῃ 
᾿ ἐπ. τὸν Θεὸν, ΟΥ τὴν τον 
ἤπ0δ, ΚΈΠΕΥ, ἕο γαΐν ἴο, 88 βαϊά ὁ : 

Βα. χ, 12, 14, 2 Ἴπα, 11. 22 . ΟΥ τὸ ὄνομα 
Κυρίου, Αεἰϑ ἰΐ. 21. ἰχ. 14. οῃι. χ. 18, 
οὔ, ἴῃ ἀρὰν Α8 βαἱὰ οὗ Ολγίϑί, 1 Οὐσ. 1. 

ἃ Αοὶς ἰχ. 21. χχὶϊ, 16; Ἔβρθο. ἰπ δάὐυτα- 
Ὅσηε, ᾿ΠρΣθοδι θη 8, ἄτο.. ἐο ἑπῦοζε 85 ἃ π|ῖῖ- 
κα, 2 Οογ. ἱ, 28, απὰ Ομ. 2) ἴῃ ἃ 7ω- 

ΒΟΏδ6., ἴο ἰηγόῖκο Ὁ αρρεαϊ ἴο 8δη- 
οἴμεῦ δηὰ Εἰ σθοΥ ἐδαπαὶ οΥ 
τχν, 1], 12, 2], 256. χχυΐ, 
8. ῬΊα:, Μαγς. 2, σαβ. 4.--- 1. 681] οΥ 
ὕλη ἴῃ Δὐάϊ οι, ΤῸ ΒΌΆΝΑΜΕ, Μαίι. χ. 
ὦ, βερί. ΝΌτι. χχὶ. 8. δυάς. νἱ. 82. Ξο 
αἰὰ, 1 Ῥρῖ, 1, 17. ἘΠΒΘΎΏΘΓΟ ΟὨΪΥ 888. 
ὦ ὗς ϑεγπαπιοά, 1) γτορ. Μαίί. χ. ὃ, ὁ 
ἐπικληθεὶς Θ. μι. Χχὶ!. 8, οἱ 4]. 885 06. 

δὰ (1886. 2) ἔτοτῃ [9 Ηοῦ. 424. ἱἰϊ. 
Ἰ,απὰ Δεῖ χνυ. 17, ἐφ᾽ ος ἐπικέκληται 
τὸ ὄνομά μου, ἷ. 6. “ ψΠο ἃτο (8116 (οσ 
Ματηστηθὰ) ὮΥ ΤΥ ΠΑΠ16 :᾿ ἐπιρσῖπρ Ρτο- 
Μτῦ, τοϊδύοη, ὅζο. Βαγιοὶ ἰ,. 16. 
πππέχοι μα, ἰώ, τὸ, {ἐπικαλύα: 

.) ΒΥ. α ὁὀουεγίηρ ἰὮτονστι οὐ ΟΓ ΔΩῪ (Ὠΐηρ ; 
δηὰ ἤξ, α οοαξ τὸ Ὠἰὰδ ὁπ6᾽5 τοδὶ Ἰεάνον, 
γ κί, ] Ῥοί, ἢ. 16, ἐ, τῆς κακίας. 80 
ἱ ἃ, ἴτω. Ρ. 80, πλοῦτος δὲ πολλῶν 
Ξικάλυμμ᾽ ἐστίν. Βυΐ το ΟἾ688. οἰβον. 
ἐδ προκάλυμμα, οΓ παρακάλυμμα. 
᾿ Βτικαλύπτω, ἴ. ψω, ῥτορ. δὰ Πξ, 
ΝΠ ἂρ ὉΥ Ρ]δοίῃρ ΔΗῪ ἐμΐπα Ὁροη. [ἢ 

εἿν ἤᾳ. [0 ὁοΌοΥ' ΟὔΘΥ; 88 βαϊὰ οἱ δἴη8, ἴο 
ΜῈ οαἱ οὗ εἰξῃι, ραγάοη, Βοτα. ἱν. 7. 

δ ὕρρῃ πῆοτη ἃ ΘΏΓΒΘ ταβῖδ, αϑσδ. 
) Τολπ υἱῖ. 49, Οἱ. ἐἱ. 10, 18. 

Ὑϊμὶ, 13, χὶν. 8. 
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Ξικαταίρατον, ου, ὁ, ἡ, δὰ]. Ῥτορ. | ),Μ0οησεί, γαίι. χυΐ. ὅ. ΜΚ, χυϊ!!. 14, ἐπελά- 
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᾿Επίκειμαι, ἴ. κείσομαι, φΈΠΟΥ, ἴο ἴδ 
. ἕο τοϑέ τ ἸῺ ΒΥ ὙΑΥ. 

Ιῃ Ν. Τ.΄ υδοά 1. ΡΒΟΡ. [0]]. Ὁγ ἐπί τινι, 
Φοἢη χὶ. 88, λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ, 
ρων Φόδη χχὶ. 9, δπὰ δε τα Ἀαάρε αν 

ἐπιροβεῶ ΡΟ, 88 τιϑοθβϑὶυ, ἱ Οὐου. ἰχ. 16. 
ΤΉαο, υἱῖ]. δι οΣ 88 ἃ ἰαν, Ηοῦ. ἰχ. 10..-- 
11. ΌΥ ΙΜΡΙ,. ἐὰ ἰΐ6 ἔφαὺῦν ὠροπ, ἰο ρη 688 
τροη, ἴκι. ν. 1. ὄχλον ἐπικ. αὐτῷ: οὗ α 
ἐφπιρεδί, Αοὶβ Χχυ. 20, δηὰ Ρ)υΐϊ. χειμῶ- 
νος ἐπικειμένου. 850 ἑπομηιδο ἴῃ 1,διΐη, 88 
γι. αεογ. ἰἰ. 811, ἐδσπιρεδέαϑ Ϊέ 81]- 
Υἱβ; βζ. ἴο ὑγβββ, ἐο δὲ μγσοπέ ΟἩ, ν 55: ἢ 
ΘὨ γοαίῖ65, ὅς.) 1.ὰ. χΧΙΪ, 28. (08. Απί. 
ΧΥΪΙ. 6, 6. χχ. ὃ, 8, δὰ 6] 488. 
᾿Επικουρία, ας, ἡ, (ἐπίκουρος.) αϑ- 

διϑέαποε, ἠεῖρ, Αοἰβ χχυ]. 22, ἐπικουρίας 
τυχών. ΤῊΘ ΡὮΓΑΒ6 18 οὗϊ, υδοὰ ὈΥ ῬοΪγὉ. 
Ἐπικρίνω, ἴ, νῶ, Ῥῖὸρ. ἐο 7μάρεο 

ρον, ἷ. 6. ἴ0 σοῃῆττῃ ΟΥ ΤΑΙ ὉΥ͂ 8 ᾿ἰδίον 
}ιάρτηοπί, 1486. [π Ν. Τὶ ἐὸ σίσο )μάσ- 
πιομὲ ὠροῃ, ἰο αἀ)μάσο, ἀδογόο, ἴ.ὰ. χΧΧἸΙ,. 
24, ἐ. γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν. 

Ἐπιλαμβάνω, ἴ. λήψομαι, ζοηθν. ἐο 
αν οἵ ἕαδε μὰ ΟΥ̓ ὶπ ἡω μῷς . ὉΣ [ῸΓ ΒΗΥ͂ 
Ρύχροβο ; 11. ἐο ἑαζό ἕο ζ, ϑαᾳυΐν. ἴο 
προσλαμβάνω τἀμὰ 1, ,αἰΐπ αἀϑώπιο. ἴῃ Ν. 
Τ. ἴδ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨ]Υ ἴῃ τηἱά, ἐπιλαμβάνομαι, 
ὙΠ 10 ἢ ΤΘΔῚ8 ΡΓῸΡ. ἴο ἑαζε ἰο οπεϑοῖ δπὰ 
ΔΡΡτορτῖαίθ ἰο ΟὨΘ᾽5 οὔτι 086; δυΐ ἴῃ Ν. Τ'. 
ἴῃ ψογὰ ἢδ8 ΟὨ ΘἿΥ [Π6 Β6ῆβ6 ἐο ἰαν ογ ἑαζα 
ἠοϊά φῇ, ὈοτΝ ῥσορ. δπά ἢρ. δηὰ συ ἘΠ νδτουβ 
Βηδάθβ οὗὨἨ τρϑδηΐηρ. 1. ΘΈΝΕΚ. [011]. ὃ 

λοίά ο΄ ὃν ἰΐδε λαπά, τῆς χειρὸς, ἴο 
ΧΗ οἱ (βμ. Ηοδ. ΜΙ. νἱϊ. 28. Αοἰβ χχῆ. 19. 

Ὑἱ1. 9.) ϑορι. δῃηὰ Ο]8886ὲ. Ὑ1} σεη. οὗ 
ΤΒ. ΟΧΡΙ. ΟΥ ἱΏΡ]. ἀεποίϊηρ {πᾶΐ ΒΟΙῚΘ 

Ῥαγί 18 1Ἰα]ὰ Βο]ὰ οὗ οἰ ΠΟΥ 1π ΟΥΘΣ [0 Ἰεδὰ ΟΣ 
Ἄσοπάαςς, [ωὰ. ᾽χ. 47. Αοἱϑ χυἱ!. 19. δΌ80]. ἰχ. 
27: ΟΥ ἦπ ΟΥ̓ΘΥ ἴοὸ δΌσοΟΙΓ, Ναίί. χίν. 8]. 
Ηδδ..}.16: δθρθα. το ἢ68], {.α. χίν. 4. ϑορί. 
ἃ ΟἸ488.----Π1. ΒΡΕΟ. ὙΠ} ἴπ6 ἸάδΔ οὗ νἱο- 
Ἰοῆσθ, ἴο δὰὺῪ δο]ὰ οὗἉ ἴπ ογάδν ἐο αδέαΐῃ, 
1) Ῥγορ. ἐο αρργϑδομά, 88 ἃ Ὀγϊδοηοσ, [.υ.Ψ 
ΧΧΙΪ. δδ. Αςίϑ χχί. 80, 88. αδὔδο]. χνὶ. 19, 
ΧΟ, 17. βδερὶ. δηὰ Ο]886. 2) βρ. 85 βαϊὰ 
οὗἨ Ἰαηρσυασε υἱἱοτοά, ἐο ἰαν λοϊα Ο7Γ ΔῊΥ 
ΟΠ ψογάβ, ἰὼ ΟΥΘΡ ἴο σΘΏΒΌΓΙΟ, [.ὑ. ΧΧ. 
20, ἵνα ἐπιλ. αὐτοῦ λόγον, Ιβοοτ. 228, 
ἐπιλ. τῶν εἰρημένων.----111. ο σοί ποία οὐ, 
Ἰη8 Κ0 μῥαμήνο ἡ τηδβίον οὗ, Τοϑῖ. ΧΙΙ, Ῥβίσ. 
Ρ. ὅ95, τῶν ὑψηλῶν εὐλρςς πά συ, παρ- 
σἴβοου, 1 Τίη). νυἱ. 12, 19. Ρ]αίο, ρ. 278, 
γαλήνης ἐπιλ. 428, τοῦ βελτίστου. 954, 
μὴ ἐξέστω τοιούτου κτήματος ἐπιλα- 
βέσθαι. 
Ἐπιλανθάνω, ἴ. λήσω, ἴο οαιϑ6 ἀπ- 

οἶλον ἰο δὲ 7υγρεί ει οὐ, ταϊὰ. ἐπιλανθάνο- 
μαι, ἕο πιαΐδ οπεδβοί β (ογσείμμἑ ο7" ΔῺΥ Ῥοσβοῦ 

ἴῃ Ν, ΓΌ 1 18 υϑοὰ [. ΡΒΟΡ. ἕο 

θοντο ἄρτους λαβεῖν. 94. |. ἐπ. 
6. 
ΗΝ 

ὁποῖος ἦν. ϑερί. δηὰ ΟἿαδ6. [0]]. ὈΥ 
--ὶ|ῖ. τταὰ. ποῖ ἰο πιϊπά οὐ σαγὰ ῦτ; 
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ὉΥ γσοη. φῦ. νἱ. 10, ἐπιλ, τοῦ ἔργον 
ὑμῶν. χὶϊ!. 2,16: ὉΥ δοο. ῬΆΪ]. 11]. 14, τὰ 
ὀπίσω ἐπιλ. Βοίῇἢ σοπδίγ οἴ] 08 ΟΟΟΌΓΣ ἴῃ 
ἴϊο δορί. δπὰ (].88. Ῥαββ. ρογί. ραγί. ἴ,υ. 
ἩΘΝ πιλελησμένον. ἴδ. χχὶϊ!. 16, ὙΥ 15. 

Ἐπιλέγω, ἴ. ἕω, Ῥτορ. δπὰ ρόπου. “ ἰο 
ΒΔῪ ΔΩΥ (Πίηρ ἴῃ δα οπ᾽ ἴἰο τ] δῖ 1.88 ὈΘΘῺ 
Δἰγοαν βοΐ, Ἡογοάοί. ἰϊ. 166. 1π Ν. Τὶ 
ἦϊ δἰ ῆἔθθ, 1, ἐὸ 87 ὩρΟΉ, ΟΥ ΟΥ̓ΕΥ͂, ΒΔΏΥ 
ΟὯΘ ἃ Ὠ8Π16, ο οαἰέ οὐ παῖπα, Φοἢη νυ. 2, ἡ 
ἐπιλεγομένη Ἕβρ. Βηθεσδὰ, ἃ Ἠεὑγαΐδηι, 
αἶθἢ το 1 του]ὰ σοτηραγο (88 οοιηϊηρ 
ΦΘΟΥ ἴὸ :) 186 ἀχργαβδϑίοη ἴῃ αἴθ. ,.20, ἐκά- 
λεσεν᾿ Αδὰμ ὀνόματα πᾶσιν τοϊς κτήνεσι, 
Ἰ1. “ ς2}}]οἀ πδιίηθθ οὐϑυ, ρταρἱςὰ, ἤοτο [1 
ἐπέλεξεν που]ὰ ἴᾶνγὸ δἂ8 ψ6}} Ὄχργεϑβοὰ 
10:10 Β0Ώ86: ΠΟΙΏΡ. Αοἰδ χίχ. 18, ὀνομάζειν 
ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πο- 
νηρά. Ἠον οἴθῃ λέγειν ἀπά λέγεσθαι 
Ἂ ἴῃ Ν, Τ΄ υδοά ἴον καλεῖν “ καλεῖσ- 
αἰ, ΘΒρ66. ἴῃ ῬΙΌΡΟΥ Ὠδῆηθ8 Οὗ ὈΒΙΒΟΏΒ, ἱΐ 

ἦβ οὐ γα ΠΑ τ πρατὴς 50 Μάι, ἷϊ. 28, 
εἰς πόλιν λεγομένην Ναζ. Τὶ 5 σραρλῖο 
186 Βθοοἴηϑ ἰ0 ἢδγο ρίνϑῃ τἶδ6 ἴο [Π9 ἰάΐοπὰ ἴῃ 
υσείίοη.---Π1. ἔτο ἐπὶ, “ον, ὅζ λέγω, ἰο 
οδοοϑε, ατῖθϑο68 ἐπιλέγω, δηὰ ἴῃ τηἰά. ἐπι- 
λέγομαι, ἰο οὐοοϑο μπέο, 7ὉΥ Ομ 5861, ᾿Αοἱβ 
χυ. 40, ἐπιλεξέβενε 80 ϑερῖ. δηὰ 
Ητοὐοί, ἐϊ. 18 
᾿Ἐπιλείπω, ἔ. ψω, ῥτῸΡ. ἕο ἰδαῦδ ομ6 

αὐ οΥ ἀυνίηρ ΔὴῪ τὨϊηρ, 88 νγα 880. “ἴο ἰϑᾶνῈ 
ΔΏΥ 016 ἐπ ἐἦδ ἱμγοῖ, ἀπὰ Ὠθησθ, ὈΥ ἱπιρ]. 
ὅο ζυΐ ΒΥ οπθ, ὈΥ θείης ναηιὶηρ ἴο 1 πὶ 
ἰῃ ἀοἰπρ δὴγ (πη, Ηάοῖ. νἱ]. 21, πινόμε- 
νόν μιν ὕδωρ οὐκ ἐπέλιπε, δῃὰ 11. 25 
80 Ηοῦ. χὶ. 82, ἐπιλείψει με διηγ. ὁ 
χρόνος. 
Ἐπιλησμονὴ, ῆἣς, ἡ, (ἐπιλήσμων.) 

688, 4. ἰ. 25, ἀκροατὴς ἐπιλησ- 
μονῆς, ἴο᾽ ἀκρ. ἐπιλήσμων. ἘκοΪυΒ. Χὶ. 
27. Ὦίο 6888. δῃὰ 6 βοῃθτθ. 

Ἐπίλοιπος, ον, ὁ, ἡ, δα]. 11. γοηιαΐη- 
ἰὴ Οὐοὗ απὰά αδουῦθ ἴο ΔῺΥ οπο, 1 Ῥοῖ. ἵν. 2, 
οἵ πιθ. 830 Ιβοογ. Ὁ. 89, τὸν ἐπ. χρόνον. 

᾿Ἐπίλυσις, εως, ἡ, (ἐπιλύω,) ῥτορ. 
απ μπίγίησ ΟΥΓ αην ἐποί, διὰ τηειλρῇ. ϑοἐμξίοη 
ΓΑ απ ἀΐ ψ, ὌΥ οχρ]!οδίίοῃ, 2 οί. ἱ. 

, ἰδίας ἐπιλύσεως., ὮΘΓΘ 566 ΤΩΥ͂ ποίθ. 
ΟομΡ. Η6]1οἀ. ἱ. 18, ὀνειράτων ἐπίλυσις, 
δηὰ ἱν. 9, τῶν χρησθέντων ἐπ. 

Ἐπιλύω, ἴ. ὕσω, Ῥτορ. ἐο επέϊο ἃ Κηοῦ, 
111. ἐο ἰοοϑο ἴ6 βϑιγηρε αὐ ἴΠ6 Κηοῖ;: 80 
Ἡάῃ. ἱν. 12,14, ἄλλος ἐπιλύεται ἐπιστο- 
λὰς, 1.6. ΌΥ υπίγίηρ ἴΠ6 δίτηρε οι θουηὰ 
εἶιθὰ δγουπὰ. ὅο Ρ]υϊ. Αἰοχ. 18, τὸν 
᾽Αλ. ἀμηχανοῦντα λῦσαι, διατεμεῖν τῇ 
μαχαίρᾳ τὸ σύναμμα. ἴῃ Ν, Τ. 
ϑοῖνο α αἰβιοιίέψ, Υ τουαουΐπρ {Παὶ 
σϑυδ68 ἰΐ, ἕο μ", ΜΝΙκ. ἱν. 84. ἴῃ, ὁ Ἃ 
βορί. θη. χὶ!. 12, ἀ ΟἸαβθ. ΑἾδβο, ἔτ. ἴῃ] ἑΐοπ 
δἀ]υηοῖ, ἐο ἀδέονγηιῖπο ρον, ἀδοίάα 4 ἀουδι- 
ξιἱ φυοδιίοη, Αοίο χῖχ. 39, ἐπιλυθήσεται. 
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᾿ἘἘπιμαρτυρέω, ἢ. ήσω, ἴο {δεν ἰο, 
αὐἰοϑίοτ, “πὶϊ δος. δπὰ ἰηῆπη. 1] Ρεῖ. νυ. 12, 
“ἴο 041} ὕὑφοη αοά ἴο νηΐῃε88 ἴη:6 ἰγὰῖῃ οἱ 
τ ωμα "Ἶ 8666 ΤΩΥ ποίο ου ΤΈυο. ἢ. 

Ἐπιμέλεια, ας, ἡ, (ἐπιμέλομαι,) 
ΦΕΏΘΥ. αζίδηξίοη ἕο ΔΏΥ {ΒΙΠρ,, ΟΥ 
ΟἽ ΒΗΥ͂ ΡΟΙΒΟΙ, Θθρ6ο. ὈΥ σδγα οὗἁ Ὠΐ8 δούγ, 
88 ἴο Πυγβίησ, ΟΥἹ Ἔν ῃ τηϑα οὶ αἰἰοῃάδῃοθ. 
Τῆυβ Ρο]]υχ, ἱν. 177, ἰμβογῖβ δπιοῃ τηοε- 
οἃ] [ἐγ ἐπιμέλεια, κομιδή., ἈΑπάὰ ᾿ 
Οδ]θῃ π88 [06 ὀχργεβδίοῃ. ἐπιμέλεια σώ- 
ματος. ἴη [ἴ0 Β6η86 ἴ6 ποτὰ ἢ 
ἴο 6 ἰδἴκεπ δἱ Ἀςίβ χχνὶϊ. 8, ἐπιμελείας 
τυχεῖν, (πὶ τ Ὑΐοἢ σοῖ Χοη. Μει. 
ἷν Ἂ 10, ἐπιμελείας τεύξομαι.) “ἴ᾽0 τὸ 
οοἶνο ἐἢ6 σατο δῃά αἰϊοῃιίοη οὗ "ἰδ ἔποπάν᾽ 
δανίηρ ῬΡγΟΌΔΌΙΥ βυ βῖδγαα ἔσοτη βϑα- δι οἰκηθμ, 
ἄζο. Θοδοΐ. οα Ανρο]]οη. ἱϊ. 390, εἰνοὰ 
Ὀγ Ὁ οἰδίοἰῃ, ναναγήσαντες ἔτυχον ἕτι- 
μελείας παρὰ τῶν Ἧρ. 

᾿Επιμέλομαι, οΥ έομαι, ἴ. ἡσο 
ἐο ἤαυα οαγϑ Οὔθγ,, ἰο ἑαζα οαγὰ οἔ, [οΪ]. ὃ 

ἢ. ΟΥ̓ Ρ6Γ8. ; 88, [0 Ὑ ἰπβίδῃςο, οὗ ἴδ εἰκὶ, 
υ. Χ. 84, 54. ; το ΟΒηγοι, 1 Τίπι. ἢ, ὁ. 

ϑορῖ. δπὰ ΟἸαδβδ, 
δᾶν, (ἐπιμελὴς,) αν 

,. [μὰ. χν. 8. ϑερέ. ἐν 

᾿Ἐπιμένω, ἴ, νῶ, ἴῃ ΟἸ 688. ἐο τειμοῦι 
ὩΡρΟΉ ΟΥ̓ αἶ, ἷ. 6. [0 γοϊηδὶῃ δἰ Δ ῥίδοο 0Γ 
βἰδίθ, οὐ ἴο σοπίϊπαθ [π|6Π] ΟἹ ΔῊ δοίίοπ;. 
ἴῃ Ν,. Τ΄ ἰς ἰθ υϑοεὰ Ι. ΡΒΟΡ. οἵἉ ρΪδοο, 
οοπέέπωο ὮδΥΘ οΥ ἔῃ 6 Γο, [01]. Ὁ. αὐτοῦ, Αὐῷ 
χν. 84. χχὶ. 4; οὐ σἰτὰ ἀαι..1 Οον. χνὶ. ὃ. 

ΤΡ]. Σ. 24: ὉΥ δοο. οὗ ὕὄπηθ ΠΟΥ͂ ἰοῃβ, 
Αςείϑθ χ. 48. χχὶ. 10. χχνυΐϊ. 12, 14, α 
ΟἸΔ88. : οἵ ρουβοῆ, ἴῃ ἀδὶ. Αςίδ χχυΐ!, 14; 
οἵ πρὸς Μ᾿ δοο. 1 Οον. χνὶ. 7. Οἱ. 1.18 
δῃὰ Ο]688.---Π], ΕΟ. “ἴἤο οοητίηυθ ἰπᾳ ΜΠ 
βίδιϑ οὗ 1} οὐ οουγβο οἵ δοίϊίοῃ, ἐο μέ, 
ὑ6γ6 ἕπῃ, [0]]. Υ ἀεί. 88 τῇ πίστει, (οἱ 
28. τῇ χάριτι, Αοἰϑ χἰϊ!, 48. τῇ ἁμαρτία, 
Βου;, νἱ. 1. χί. 22, βα. ὅο 1 Τίη. ἱν. Ιὸ 
ἐπίμενε αὐτοῖς, 1. 6. ἰῃ οπθ᾽ἶΒ ἀυζοθ, ν05. 
δηά ΟἸα88. ; ζ0]1. ὈῪ Ῥασίϊο. ργοβ. 0 ὧν 
ἐΐπμε ἵπ απν αοἰΐοη, Αοἰϑ χἰ!. 16, ἐπα 
ων. 7οδη υἱϊ. 7, ἐπ. ἐρωτῶντες. ιν, 
Ρ. 197, ἀπειθῶν ἐπ. 

᾿Επινεύω, ἴ. νεύσω, ῬῸρ, ἐο ποὐ αὶ 
ὀεοβοη ἰο, οιη. Π. ἰχ. 616: αἶβο, ὑηρ ῤ 
ἐο αϑϑοπὶ ὉΥ ἃ ποὰ, οι. 1]. ἰχ. ὅ25. δ΄. 
Ν. Τ΄ χεπόγ. ἐο αϑϑεπέ, οοηϑοπέ, δθοὶ, Αὐς 
χυ]!. 20, οὐκ ἐπένευσεν. 2 Μδτι. ἵν, 8, 
ἐπινεύσαντος δὲ τοῦ βασιλέως. [μιοιλλ,. 
οἰτοὰ Ὀγ Ῥανκὶ. ἐπινεύεις δὲ ὅμως. 

Ἐπίνοια, ας, ἡ, (ἐπινοέω, Ὁ {π| 
(88 πιϊηὰ ὑροη, ἴο τοῆθοὶ,) ργορ, ἐδ σῇ 

ἐἠδηιλέπο ὠρὺπ δὴν ἰπΐπρ ; αἷδο, ἴμ0 ποῦ’ 
οσττηθὰ ἴῃ ἐς τοὶ πὰ, Οὐ 

,͵ οοσιαίίοη, ἰάθα, 86 ἴῃ Τθυς. ἢ . 
ἦν. 92, ες ἐπίνοιαν ἐλθεῖν : κ}00, ἔοι ἱν 
δήυποι, ἐδ6 οομηϑοὶ οὐ ρωγροϑο ἰμθὰ δὐογν 

ἐδὶ ΠΒΡΡῈ εὐ 
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λεία γἱ]}, 22, εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι 
ἡιπίνοια τῆς καρδίας σου. πο. ν. 
ἃ, τὴν ἐπίνοιαν φράσαι. Ἐυτὶρ. ῬΙαη. 
419. Ἰοδορ. Απί. νυ. 6, 2. Το ἴδστω ἷβ 
ῬΙΕΪῪ τς 83 Βοτο, υἱπουΐ δάϊηπῃοῖ, οὗ δὴ 
εὧ πὰ ἐγῃς γοῖ δῃ ΘΧΑΠΙΡ]0 ΟΟΟΌΓΒ ἰη 
7. δὲ Ὑιι, ἃ 44, Ὑ οὰ. χὶν. 12. Απὰ 50 
ἦὰ οὖν ἰδησυδρὸ ἯΘ Βδνο 10 ἐῤλέπ οπ, ἴον ἰο 
ἐνε. 80 ϑπὶδ : “81}} τῃ9 σοῦῖκ τὰ 
δοὶ οοιιρὶοίο, θη ὕἴϑαυδ ἐδουσλέ ΟΝ ἃ 
ἀδοεὶϊ.᾽ 

Ἐπιορκέω, ἔ, ήσω, (ἐπίορκος,) ἰο 
οποϑοῖ ἐο ϑισθαν γαἰθεῖψ ; οὐ ἴο 

Υἱοϊεὶδ οηθ᾽Β οδίῃ, ἐο οοπεπεΐέ ροτ)εγν, Μαίι. 
τ, 83. κοὰ ΟἸαδδ,. ἰὼ 
Ἐπίορκος, ου, ὁ, ἡ, (ἐπὶ, ὅρκος,) 

ΟΡ. δὴ δ]. τηδδηΐηρ ᾿πτοαυεοιν ΒΥΘΆΓ- 
ν᾽ δηὰ ὉῪ ἀπ ν Ὑἱτἢ ἸΘΥΣῪ δηα [Ἀ]156]γ. 
θη ο, ̓οτγμγεα, ἃ8 ΒΕ δα Ατίϑὶ, Εδῃ, 

1δ0͵ ἐπίορκον ὅρκον ὥμοσε. ΟἰΘΠΘΓΆΙ]]Υ, 
βομνουοσ, ἴξ 8 ἀϑϑὰ 88 ἃ δι δί. α 267) ΏΓΟΤ. 
80 Ἠοοϊοὰ, Ὁ. 40, τέκε πῆμ᾽ ἐπιόρκοις, 
ξηὰ οἰδοῦ ττίτοτθ ἀονγηνγασβ. 80 ἴῃ 
Ἶμα. ἱ. 10, ψεύσταις, ἐπιόρκοις. 

Ἐπιούσιος, ου, ὁ, ἡ, 8δἀ]. Α ποτὰ 
ἰϑαηὰ οη]γ ἴῃ Ν. Τ, Μαῖίι. νἱ. 1]. 1... χί, 
ὃ τὸν τάδ ἡμῶν τὸν ἐπ. δηὰ τηδδπίη 
ἴμεν (ἀοτνίηρ 186 τπονὰ ἔγοτα ἐπιοῦσα, 
ΝΥΝ οὗ ἔπειμι,) ἐο-πιογτοιυ 8 ὅγοαά, 

ἴον (86 σοί, ἀδΥ :᾽ ΟΥ Ταί 6 Σ, ἴτοτα 
ἐπὶ τὰ οὐσία, εαἰείσηοο, ὀγοαά, ([οοἀ,} ἔοτ 
τυδδἰηἰηρ 116, δηὰ ὈΥ ἰωρὶ. βυβῆείοης 
ἰρὰ, σμδίοπαπο. 

ὁνορὶβ ρον, Αοίδ χχ, 10, ἐπέπεσεν 
ἄὐτῳ͵ Ἷ, 6. ͵ἷϑ Ὀοάγ: σοιρ. 1 Κι. χυἱΐ. 2]. 

Ἀ, ἷν, 84, ε.ᾳ. ἴκι. χν. 20, ἐπέπεσεν 
ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, ἱ. 6. ἴο Θῃιῦγδοθ 
πὶ, Αοἰβ χχ, 87. ϑορί. αθη, χῖνὶ. 80. 1. 
1, ζολη χίὶ, 26, ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸ στῆ- 
θοε τοῦ Ἰ. 1} [110 Β6η86 ἐὸ γωδὴ ασαΐηϑῖ, 
ἰρ ργοῖδ μροη, ΜῈΝ. 10, ὥστε ἐπικῖς ἐν 
ἄυτῷ : 88 ἴδιο. νἱ!. 84, 8, ἐπέπιπτον 

(9, καὶ κατεπάτουν, δΒς. ἀλλή- 
λους,-..1}], χιο. 1) οὗὨ 10 ἐδαρθα οὗ ἴὰς 
Βογ ϑρίτιι, Αςἰ8 χ. 44, ἐπέπεσε τὸ 
Πνεῦμα, νῇϊ. 16. χὶ, 16. Ἐχεὶς. χὶ. ὃ 
ἔτισε ἐπ᾿ ἐμὲ πν. Κυρίου. 2) ἰο ΓΑ 
ὕροῃ, σΟη16 ΟὔΘΥ͂ ἀπ ΟΝ6, [01]. Ὁ ἐπὶ πὶ} 
δῦ, οἵ ρετβ. 85 φόβος, μὰ. '. 12. Αοἰϑ 
τσ, 17, Ἔχ, χν. 16, ἔκστασις, Αοίϑ Χ. 
10. Ῥκῃ. χ, 7. ἀχλὺς, Αοία χηϊ. 1]. ὀνει- 
δισμοὶ ἤσαν. ἂν ἢ. Ἀπὰ 80 ἴῃ 16 (]688. 
ὙΊίοτι, ἀΐροαθο, δὰ Ἡπδίουδν ἴδ οδ]βπιὶ- 
ἴδῃς ἴη βόπογαὶ, 8 βδαϊὰ τὸ “εἰ ὡροη ΔΌΥ 
00, 88 ᾽η Τῆυο. ἢϊ. 82, ἐπέπεσε πολλὰ 

4 
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Ἐπιπλήσσω, ἴ. ἕω, Ῥτορ. ἐο εἰγίζα 
ἷ. 6. ἴο ψίνο ὈΪονδ, ὩΡΟΏ ΔΩΥ ῬΘΙΒΟΏ ΟΥ̓ 
(Ὠΐηρ, ἐο δεαΐ, ομῃι. 1]. χ. δθ0, ἵππους 
τόξῳ ἐπιπλήσσων. Ἡρηςσθ, 85 τορτοθθη- 
δοπβ δῖὸ {86 υεγύεγα ζπσιδ, "ἴο οἢΠαβιΐθθ 
ὙΠ} τοογαΐδ,, 0 γοῦωζε ; ἴῃ ΜΘ δοηθο [ἢ 9 
ῬΟΓΤά ΒΟΙΏΘΙΪ Π168 οΑγτΐθβ [ἢ 6 ἀ06. 88 1η οι. 
1]. χχὶϊὶ. ὅ80, Δηὰ ΡΊ]αιο, 269, Β. 827, Α.: 
Ὀυΐ υδυ8}}γ 186 ἀδί. δπὰ 801] Τίῃη. νυ. 1, 
πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξηνς. 
Ἐπιποθέω, ἔ. ήσω, (ἐπὶ, ποθέω, ἔτ. 

“πόθος.) ῬτῸρ. ἐο ἀδδὲγδ, οΥ ιοΐϑὴ 70» 
ΟΥ δεδίαε8, ῳ Ῥῃ Ὀυΐ σαηοῦ. ἐρεῖς ἄε- 
δίγε οαγπεϑί ὍΥ ΔΩΥ {πὶ πρ δϑδοηῖ: 
δηἀ ἴῃ Ν. ἦ ΠΟΘ ἰΐ Ἰθριθις οἴ οδτ- 
ΠΘΒΟΥ ἀοβίγηρ, σΘΏΘΓ. ὈοΙΏ οὗὨ ἐλέποδ, 88 
τὸ γάλα, 1 Ῥοῖ. 1.. 2. Εοιι. ἱὶ. 1]. 2 σον. 
ν. 2. 1 ΤΊιοββ. ἢ). 6. 2 ΤΊ. ἷ. 4: δηὰ οὗ 
᾿ήλαραὶ ἴο Ἰοῃᾷ δεν, ἐο αγαοπέϊν ἴοῦα, 

Οον. 1χ. 14, Ρ]. 1. 8. ἃ. 26. Ὠϊοά. 8!ς. 
ΧΥΪ!. 10]. ΤῊΘ νογτὰ οἴδῃ οσευγβ ἰη ϑ'ορί., 
ὙΠΘΓΟ ᾿ξ ἀδηοῖοδ νϑῃοιηθηὶ ἀδδῖγο οὗ, ἰόν 
ἴοσ, δῇγ (πΐηρ. ΕῸ]1. Ὁγ δος. οἵ ἐλέη, 

γ γα ὈΥ πρὸς, 34. ἷν. ὅ, πρὸς φθόνον 
ἐπιποθεῖ τὸ Πνεῦμα ὃ κατ. ἐν ἡμῖν: 
ὮΘΓο, ἱΠοῸρ ἢ [6 σοηδιγιιοίίοη 8 Πα, 
1 ἰδ ποῖ ἀπρτοοθάθηϊθά. 8.0 58. ἰχχχιὶ. 2. 
Βερῖ, ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐὖ- 

᾿ λὰς τοῦ Κυρίου, ἀνέγ μη {ὃν τρόπον ἐπι- 
ποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδ. 
οὕτω ἐπιποθεῖ ἡ Ψυχή μον πρός σε, ὃ 
Θεός. δηὰ Ἰχὶ. 10, ἐπὶ ἅρπαγμα μὴ ἐπι- 
ποθεῖτε. Ὠοαί. χΙϊ. 8, οὐκ ἐπιποθήσεις 
ἐπ᾿ αὐτῷ. 1 εοπ). αὐτόν. [ἢ 41} {680 

68 11 18 ηοΐ γϑῃοιηθηῦ ἀθδῖγθ [ῸΓ ΔΗΥ͂ 
Κΐηρ ργϑϑθηῖ ὑπδὲ 18 τηδδηΐ, Ὀὰϊ βίγοη 
πο] παίίοῃ ἰονγατὰβ ΔῺΥ δΌβοηϊ οὐ]θοῖ : 8} 
ἴῃ 106 Θ οὗἉ 741268, [ἢ 6 ἱπο]]Πδἰοη. ΟΥ 
ἰΘΒΘ ΠΟΥ οὗἁὨ [Π6 ἀεδῖγθ ἰονναγὰβ δν ἰὨϊπρ : 
γαῖ ἴῃ [δη ἰδ ὀχργοββοὰ ὈὉγ γογγὲ αὐ. 
Οὐοπιρ. βαρτγα 1ἰϊ. 14---16, δηὰ [Π6 Ραββαρθ 
οὗ Ῥ]υϊαγοὶ οἰϊοά δἱ δαιμονεώδης. 
᾿Ἐπιπόθησις, εως, ἡ, “ετγυοηΐ αἀδδῖγδ, 

δίγοης ᾿ἀρω 7) ν, 2 σου. νἱ]. 7,11, Ἐζοῖς. 
ΧχΙ. 11, Α4 
Ἐπιπόθητος, ον, ὁ, ἡ, κα]. γογυομέ 

ἀοεῖγοά, ἰοησοα ὕον, ῬὨ]]. ἱν. 1. 
Ἐπιποθία, ας, ἡ, Φαγπεδέ αἰδεῖγο, 

Βομ. χν. 28. 
᾿Ἐπιπορεύομαι, ἔ. εύσομαι, ῬτῸΡ. 

ἐο 90 Ὁὲ οὐ ῖα ἕο Ἀἱὸ Ρἶἷδοο. 1π Ν. ᾿ οἵ 
»ογϑοηϑ, ἴκι. υἱϊ!. 4, τῶν κατὰ πόλιν ἐπι- 
πορευομένων πρὸς αὐτὸν, 88 ἱῃ ῬΟΪΥΡ. 
ἶν. 9, 2, ἀθροισθέντων δὲ τῶν ἐν ἡλικίαις 
εἰς τὴν Μ. καὶ τῶν Μ. ἐπιπορευθέντων 
ἐπὶ τὸ πλῆθος. Ιῃ 650} ραββᾶρο [8:6 β6ῃ 86 
ἷβ αὐ, ἴο Ὦγ ΟΥ γέδογί ἰριο; 
δηὰ ἴῃ {πὶ οὗ ὅ8:. Γ0κΚ6, 88 τὸ αν ποῖ 
πορευθέντων, Ὀυϊ πορενομένων, 1 που]ά 
ΓΟ πο, ὁ ὍΘ Τοδουτπρ (ὁ Ὠΐηγ.᾽ ὅο, ᾿ 8 
δἰ τῊΣ]ΔΡ τηοὰθ οὗ οχργοβδίοη, ΜΚ. ᾿Ϊ. 18. 
Φοθη χ. 4]. δῃὰ 2 ΟἾν. χὶ. 18, καὶ οἱ 
ἱερεῖς---συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἐκ πάν- 
τῶν τῶν ὁρίων. 
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ἜἘπιῤῥάππτω, ἴ. ψεω, ἕο 8διῦ ΔΏΥ τηᾶ- 
ἰοσῖδὶ ὠροη δυοίδον, ΜΚ. 1]. 2]. ἐπίβλημα 
--ἐπιῤῥάπτει ἐπὶ ἱματίῳ παλ. Οορ. 
ΦοὉ χνὶ, 16, σάκκον ἔῤραψαν (1 εοη]. 
ἔῤῥαψα) ἐπὶ βύρσης μου. ἀ, ἔγοτηι 
ἴῃ9 ΑἸοχ. ἀπὰ οἵμεν ΜΆ. βύρσῃ : κπὰ 
ΓΟΠΠΟΥ, “1 ἢᾶνθ βονθὰ βδοκοϊοῖ ἢ Οἢ ΤΩΥ 
Β1άο.᾽ 
᾿Επιῤῥίπτω, ἴ. ψω. Ῥτορ. ἐὸο οαδέ οὐ 

ἐζγοιο ὠρορ, ἴκι. χῖχ. 85, ἐπ. ἑ. τὰ ἱμάτια 
ἐπὶ τὸν πῶλον. ϑερι. Φοβερῇ. Β6]]. δυὰ. 
ἷν. ὅ, ὃ, κόνιν ἐπιῤῥιπτοῦν τοῖς σώμασι. 
ΕἸζ. βαϊά οὗ σαγο, " ἴ[τονσα ἀροηἢ οὗ γεροϑβϑοα 
Οἢ ΔΗΥ͂ 0η6 ἴῃ [11] οοηῆάοηςο, 1 Ροΐ. ν. 7, 
πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιῤῥίψαντες 
ἐπ᾽ αὐτόν. 
Ἐπίσημος, ου, ὃ, ἡ, δα]. (ἐπὶ, σῆμα.) 

1) 11. δοραγίπῷ α πιανξ ὠροη, δἰσπαΐιδ, 
Βοιθ Ὡρ᾽ ἩἩΒΘΥΘΌΥ ΔΏΥ ῬΟΓΒΟῚ ΟΥ ἰμΐηρ ἷ8 
ἀἰϑ ρου ϊδηοα ἔγουτι δηοῖπου. Ῥ'ο [0 ποσὰ 
18. πιδοὰ οὗ {ΠπῸ ἐπδέρηξα Οἢ ἃ 8β}1614, οὐ [86 
ἐηϑῖρηο, Θδηβίρη, οἡ ἴΠ6 Ποδὰ οὗ 4 βὴρ : 
4130 οὗ [Π9 δία} ΟΥ ἱγηδρθο οὗ [ὴ6 βονογείζῃ 
Οἢ ἸὩΟΠΘΥ. Βαϊ ἰη Ν, Τ᾿. υϑοά ΟὨ]Υ οὗ 
»Ῥόγϑοηϑ, 1) ποίαδιἰῖβ, ἴῃ ἃ σοοὰ 86η80, ἀΐδ- 
ἐϊησιιϑηφα, ὀηιίποηί, Βοτα. χυὶ. 7. 8 Μδοο. 
Υἱ. 1. Φόβθρ. Β6]]. ν]. 1, 8. Ηάδοΐ. 11, 20. 
ΤΒυογὰ, ἱ|. 48. 2) ποέαῤιϊέ8, ἱὶπ α δαὰ 
Β6Ώ86, ποίογίοιιβ, Μαῖϊ. χχυὶϊ. 16, δέσμιον 
ἐπ. Φόβορῃ. Αηΐ. ν᾿. 7, 1. ἀπά Ἰδαίου (]888. 
᾿Εσπισιτισμὸς, οὔ, ὁ, (ἐπισιτίζομαι, 

ἴο Ῥγουϊάθ ομθβο] ἢ ΣῈ Θαί8 0168, Ηὰοί. υἱῖ. 
176. Τῆυς. νἱ. Ἴ Ρτορ. ἐΐ6 ργουϊαάϊησ 
οἸθβο  πἰιῃ ἰοοά, Χοη. Απ. ἱ. ὅ, 9, δυϊ 
οηεν ἐδδ ργουϊδίοηβ τὨΘΙΏΒΟΙν ΕΒ, [μι ἰχ. 
2, απὰ ΟἸ]6ββ. 

Ἐπισκέππτομαι, ἴ. ψομαι, ἀθροῃ. 
τηϊά. ζϑηθῦ, ἴο το. ὩΡΟΉ “ ἴον 186 ἀπ 
Ῥο56 οὗ οὐδογναιϊοῃ οὐ ᾿ηϑροοίίοη. [π Ν. Τ. 
αϑοὰ ἴῃ ἴνγο βθῆ86β, ἴ, ἕο ἰοοΐ αἱ, ἱπ ΟΥ̓ΔΟΥ 
ἴο Ββοίϑοῖ, ἴο Ἰοοῖκ δἰ ἴογ οδοΐοθ, 88 οὗἁ ρεῖ- 
ΒΟΏΒ ἴογ 8η οἶσθ, Αοίϑ νἱ. ὃ, ἐπισκέψασθε 
ἄνδρας, ὅτε. 80 ἀδὴς ἴῃ Φυάρ. χν. ]. Χο. 
Ο γε. ν. 4, 10. Ὠϊοά. ϑ8ιὶς. 298.---Τ1. ἐο ἰοοῖ 
ὩΡΟῚ οὐ αὐδν, υἱδιί, ἴον {Π0 Ρύτροβθ οὗ 
σομηξοτί δπὰ αἱά, Μαῖϊ. χχν. 86, 43. 44. ). 
27. 88 3514 οὗἩἨ [86 βἰοἷ δῃά ροοῦ, Εο]υβ. 
γῇ, 85, δηά Ο]488. 4.180 δρρ]ϊ1εἀ, ὉγΥ Ηδθῦτ., 
ἴο αοα, ὍΟ 18 8α14 ἰο υἱδὶς τηθῃ, ἴο 6ῃ- 
φυΐγο ἰπίο ὑμεῖς σοομάϊοη, 'ῃ ογάθγ ἴο 
δθογά τμθπὶ το] θοῦ δηὰ αἱά : [01]. Ὁγ δος. 
ΟἰΠΠΟΥ ἜΣΡΥ. 85 [ω. 1. 68, 78. νἱϊ. 16, Ηδφῦ. 
Ἰΐ, 6; οὐ ᾿ρ]. Αςΐδ χν. 14, ὁ Θεὸς ἐπε- 
ΦΕΥ͂ τὸ (ες}]. τὰ ἔθνη) λαβεῖν, χε. ἀπά 
Ἐκ οἾυβ, χ]νὶ. 14. 
Ἐπισκενάζω, ἴ. ἄσω, (ἐπὶ, σκευ- 

ἄζω.) ἰδδ ὈΥΠΛΑΥΥ εἰχηϊξ, οὐ τὰ σοσγά ἴ8, 
“τὸ Ρυϊ 411 τὨΐῃρβ ἴῃ τϑδάϊπθβϑ υπίο,᾽ ΟΥ 
ἴον ΔΥ ΡΌΓΡΟΒΟ : 0 γεγηέϑῇ ομξ ΘΥΘΥῪ {πΐπρ 
ἴον ἰἴξ, Ηθῃοο ἰΐ ἷβ υδοὰ οὗὨ ἔυτη βῃϊηρ ουϊ 
ΟΥ ἴον ἃ ἔδαδί, δαυἱρρίηρσ δηὰ διπρ ουἱ 
8 Βῃὴρ; αἷδϑο, οὗ θαη!ρρίηρ ἤοτβθβ, 88, ἴῸ Ὁ 
Ἰηβίδηςοθ, ὙΠ] βδ 168, Ὀγι 168, ὅτο.. Θδρθς. 
θϑαϑίβ οὗ Ὀυγτάθη. 80 Χοη, Ηἰϑι, υἱὶ. 2, 18, 
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ἐπισκευασάμενοι ἐπιζύγια. ΑἾ8ο, ἰο 
ἰοαά οατίβ, Χεη. Ογτ. νἱῖ. ὃ, 1. Απά [δ], 
δ ἸΏΔΥ ὃθ6 οὐβοσνεά, δβογάβ τηθο οουη- 
ἴθηδη66 ἴο [86 τεδάϊηρ οὗ ποὶ 8 ον δποϊθηὶ 
ΜΒ. δπά {π6 ΕΔ. Ριεΐπο. ἴῃ Ασοίϑ χχί. 16, 
ἐπισκενασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς Ἵερ., 
ΜΏΘτΟ [ἢ6 8686 ἷ8, “ ανίηρ τηδ6 ΤῊΣ 
ταϊϊοη ου οὐγ ᾿ουτποΥ, ᾿Σϊ. “ πανΐηρ Ἰοδάοά 
ΠΟΙΒΘΒ ΟΥ ΟΔΙΤΙΑΡΈΒ ΤΟΥ ΟἿΓ ᾿ΟΌΓΤΠΘΥ.᾿ 80 
Ηδδβυοὶ. ἐπισκευασάμενοι" εὐτρεπισθέν- 
τες. 
Ἐπισκηνόω, ἔ, ὠσω, Ἰῖϊ. ἐο γ»ἱοϊ ἰδ 

ἘΡθῆ: ΟΓ δ ἃ ρΐδεθ, δῃα ζΚ,ΘῃΘΥ, ἕο ἐαΐδ ΟἨ6᾿} 
ΟΥ̓ ΒοΗ τι 1Πογο, ῬοΪγὉ. ἱν. 18, 8 

72,1. Τῃ Ν.Τ. ἔργ. οὗ ἃ βρί τ ίυλ] ἱπῆα- 
δη66 ἀδβοθηάϊηρ ἔγοτῃ οἡ ἷχῃ, δῃὰ γοσηπα 
ΟΥ αὐ᾽αΐης, ΟΠ. ΔᾺΥ οπθ, 2 Ὅν. χῇ, 9, ἐτ. 
ἐπ᾽ ἐμέ. 
Ἐπισκιάζω, ἔ. ἄσω, (ἐπὶ, σκιάζω, 

Ι. ῬΕΟΡ. ἐο οαϑί α 8λαάοισ τφροη, ἰο οὔετ- 
δδλαάοιυ ; 01]. ὉΥ δος. Μαίί. χνὶ!. ὅ. [μι. 
ἶχ, 84. απὰ ἀκι. ΜΙ. ἰχ. 7. Αεἰβ νυ. 10. 
ϑερί. ῬΒ. χεὶ. 4.----11. ΡΙΟ. βαϊά οἵ ἃ Ὀϊνὶμο 
ῬΟΥΕΥ δηὰ ἰπδυσηοθ, ἴο 88 ἰΐ ὙΤΓΘ οΥοῖ- 
Βδάον,, ὈΥ τοϑύϊπρ μροΉ, ἀτιὰ οχογίίηρ ἰὼ 
ἰπῆμδηοο ἴῃ, [ω.1. δι ΟοεΡ. ἐπισκηνόω 
πῃ 2 ον. χί!. 9. 
Ἐπισκοπέω, ἴ. ήσω,͵ (ἐπὶ, σκοκέω,) 

Ῥτορ. ἐο ἐοοΐ μροη, υἱδὶϊ, 88. 1Ἰἢ6 δἱοἷς; (0 (!- 
ϑρεσί, οχατηΐηθ ψῆδὶ 18 ἀοπθ ὉΥ ΟΙδεΙ͂Σ, 
ἐο οὐυογίοοζ, 866 ὑπαὶ ΔΠῪ {πίη 18 ᾿ἀ0ΠΕ. 
Ηδρηοο ἴῃ Ν, Τ'. ἐο ἰοοῖς αἴἴεν, ἑαΐδ οατέ 91, 
] Ῥεῖ, ν..2, ἐπισκρητοῦντες, 5ε}]. τὸ ποί- 
μνιον. ΑἾβο, τ πορ. μή τις, ἐο 886 ἰ0, 

; ἰοεὶ, ἨΘοΌ. χίϊ. 15, ἐπισκοποῦντες 
μή τις ὑστερῶν, ὅχο. Χοη. 1,46. 1Ϊ. 2. 
Ἐπισκοπὴ, ἧς, ἡ, ξοῃοτ. υἱδίἑα 0 Ὲ οἵ 

οαγὸ οὐδ, ἃπὰ ἐπβρθοίζοη οὐ ὉΔΗΝ ο, 
ἴῃ Ν. Τ. τῃ0 νοτζὰ 18 υβοὰ 1. οἵ ἐδ σα 
οὗ Ὀθεΐπρ υἱβιιθὰ οὐ ἰδίκθῃ Ἵοᾶτο οὖ; δπὰ ὅζ.. 
δὰ οἵ Οοὐ δ στδοίουβ οᾶγθ δηὰ ἴδοι, 
1,λ. χῖχ. 44, τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς 
σου, 1. 6. "ἴὴο ἔπιθ ἤδη αὐ ννᾶ8 ργεβοιὶ 
ἴο βᾶνθ δῃᾷ Ὁ]688 ἐπεθ.᾽ 8566 7οὺ χχίχ. 4.. 
χχχίν. 9. Ρῖον. χχίχ. 18. 8 Μδρο. υ. “ἢ 
Αῃά 80 1] Ροί. 11. 12, ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆν. 
ΤΒουὮ βοῖηθ ἰμοτθ δσρ]αΐη, ' υἱδι δύσι [ος 
ἜΥἹ], ἀνθηροτϊαθηί,, δ οὔϊθῃ ἰῃ ϑερί. τὰ 
Αροοσ. ὅο βνῃηββ. ἘΣ ϑι. ΤΊεδ. ἐπισκοπὴ 
Θεοῦ, ἀηὰ Ευτίρ. ἰρῆ. Ταυν. 1414, ἐπι». 
σκοπεῖν, "ἴο ἀνοηρο."---Ἴ]. οὗὨ ἐδ ἀκίγ αἴ 
οαγφο οὗ νἱϑιηρ δῃὰ ἱῃβρθοιπρ βόθεῖη 
Αοἰβ.. 20, τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λα 
ἕτερος, (80 οἴδῃ ἴῃ ϑερί.) ; ̓δπὰ δος. σἷ 
ἔλ6 ὁβὴῆοα οἵ αι ἐπίσκοπος, 1 Τίκι. ἢ. 1, 
εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, ὅτο. 
Ἐπίσκοπος, ου, ὃ, (ἐπισκέπτομαι,) 

ἷπ ΟἸ 488. απ ούογϑθοῦ, σμαναίαπ, Ὀγοϑα, οἷς 
, ἴῃ νϑτγίοιιβ τιἴο5, αἰνῇ], αὶ ΦΟΌΘΥΉΟΥ. τρες 

οῖ ΤΑῚ ΠΠΑΓῪ οὐ στο] φίουβ; Ὀαϊ ἴῃ [6 ϑερί. “5 
ΟΥ̓ΘΙΒΘΘΓ, συδγάϊβδη, ΟΥ̓ ΦΌΨΘΥΠΟΓ, ἰῃ ΟἸΥ͂ 
τα ΠΑ τΥ, δῃ ἃ οϑρος. το ρου δἴαίγβ. Ηεποῦ 
ἰδ τταβ ἀδοὰ ὃὉγ ἴΠ6 Ν. ἦτ τέτοιο ἰο ἀοώρ. 
Ὠδίθ 8ῃ δοοϊοδίδδιϊοαὶ ξυπούομδεγ, ὙΠῸ 
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δε φΙΠΌΔ] ονογδι σαὶ, εἰ ΠΟΥ οὗὨ ἃ σοηρτορα- 
ὕοῃ οὗ Οἢ τ] βδΠ8 ΟΥΒΕΙΡΡΙ Πρ 1 ΔΩΥ Ῥ]866, 
οἵ οἷα ΟΠ πατεῖ ροπογ., σοπ δἰ ϑιϊηρ οὗἉ βενθσγαὶ 
ΟἹ ΠΙΔΩΥ͂ ΠΟΠρΡΤΕΡΑΙΪΟΏΒ : [86 ἴοτϑ οἵ 
νὰ οι τεγε, ἢς του] βοθια, οὐ ρίπα}}γ ο4]16ἀ 
Ἰυϊβογοπι! γ πρεσβύτεροι, (8 ἴοττῃ ἀοτίνεοά 
ἴθ [86 ἐπῶν 11γ.) οΥ ἐπίσκοποι, 
(ὕοπ {86 ἀπκεείβη ἡ. 6. ΟΥ̓ΟΥΒΘΟΙΒ δ οᾶτο- 
ἀκεῖ οὗ (Πεἰν ἤοοῖκβ : Θβρθο. 88 ὅη6 ἰδίῃ 
ἐπίσκ. τὰ τ} δἀαριοα ἴο ἀδείρτιαίθ [ἢ 6 
μΑδίοτὶ ἀηϊῖΐο8. Βαϊ βοοὴ δἰξογναγαάβ, 
ΜΠ οῃ ̓ξ Ὀοσδιη6 ἢ ἴδαι ὁη6 Ῥγθ8- 
ὑπεῦ ἰῃ δδοἢ ΟἸΌΣΟΙΝ δῃου]ὰ ἴδκο 186 

ἴχὸ οὗἨ βΈΠΕΓΑΙ ἱπϑροοϊΐοη δηἀ ρσουθΓ- 
τεηΐ ονοῦ [ἢ 6 Ὑ8016, {86 ἴοστα ἐπίσκοπος 
τῇ} βοϊοοίοά, 85 δοδὲ δΔἀαρίοἀ ἴο ἀδεϊρηαίθ 
ἴδ ηδίυτο οὗἩ ἴθ ἀυιθ8 οὗ διοῖ δὴ οΥ̓οοσ : 
ὙὐΠ]Ὲ πρεσβ. τὰϑ οοπῆηοὰ (ο ἀθποίθ 
ΜδΙΟΙΒ ΖΘΏΘΙΑΪΪγ. Απά Ὡοΐ ΟὨΪΥ Ὑ͵28 [89 
᾿τῃ ΤᾺΟΤῈ Δρργοργίαίθ, Ὀιι 88 1( γχ88 Ῥγοῦ. 
ἰοπογεὰ ἱπηπηοάϊδίο} γ ἔγοτα [86 1166 ἴῃ [86 
ϑορί,, 80, ἴῃ δρργορυϊδηρ 1: 88 αῦονθ, ἴμ6 το 
πήρ ὕς ΔἸ] υβίοῃ ἴο 8 ρβαββᾶρο οὗ 1βαΐδῇῃ, ἰχ. 
17, ϑερξ,, χβοτο ἴῃ6 ργορβοῖ, ἐσθ  ης 
ἴδε ίοτΥ δηὰ [8] οἱ οὗ {86 Ομ υτοῖβ Ὁγ 
ἴδε ἀὐτηϊβοίοη οὗἨἁ [86 ΟΘὨ 1168, βαγβ, καὶ 
ῥώσω τοὺς ἄρχοντάς σου ἐν εἰρήνη, καὶ 
τοὺς ἐπισκόπους σον ἐν δικαιοσύνῃ. 
ἤσε ἴδὸ Ἰάδα οἵ τιιέπ ἰΒ ργοτοϊμεηί. Β6- 
[πε (δ6 ἰοτῖαὰ 88 80 δρργορτϊαἰοά, [86 
ἡπθας ΡΓΟΘΌΥΟΓ 88, 88 νγα βηὰ ἔγοὶ 
Τίω, ν. 17, οαἷ]οά ὁ προεστὼς πρεσβύ- 

τιροῃ. 8.66 ΤΩΥ ποίθ ἴδδγο, δηἃ ἴῃοβ8θ οῃ 
λα χί, 80, χχ, 17. ῬΆ1]. ᾿. 1. Ερῃ. ἵν. 
1]. Ἰπ τὰς ἢτδὶ οὗἨ 186 ἀθονθ βθῆβϑβ, ἷ. 6. 
τ ρρα ἴξ 8 υϑοὰ αἱ Αοἴδ χχ. 28, δηὰ 
ἈΝ ῚῚ ἴῃ [Π6 βοοοπά, βυροτϊηἰοηάθης 

δὲ Ὀδῃορ, δἱ 1 Τί. ἢ]. 2. Τίς. 1.7. 10 ἰδ 
πρὶ ἤφ. δἱ 1 Ῥοὶ. ἴ1. 26, οὗ ὅ6βι8 ΟἸ ταὶ, 
ἃ ἴδε β5. Οὐτο-ίακοῦ οὗὨ βο0}5, Ὑ1Ὸ 
ἀγοῖ ἴον α8,᾽] Ρεί. ν. 7. 

Ἐπτισπάω, ἴ. άσω, Ῥτορ. ἐο ἄγαιο ἴο, 
86 ἀγογ ἴῃ βυἴης ᾿ξ, Χεη. ΗΠδι. νἱ. 4, 
Ὁ, Ἰὼ Ν, Τὶ τηἱά. ἐο ἀγάισ ὠροῆ οὐ ΟΌΘΥ, 
ἱ ον, νἱ!, 18, μὴ ἐπισπάσθω, “ 1εὲ Βίτω 

ἴπ0 Ὀποϊουτηοἰδο 4. ὅϑ66 ΤΩ Ὠοῖθ. 

Ἐπίσταμαι, ἔ. στήσομαι, ταϊά. ἔοττ 
ἰοἐφίστημι, ψἱἰτῃ πὶ ἴον φ. Ιοηΐς, πὰ υβοά 
ἰδ ἐχρτθϑ (ἢ ραγι ον βθηδθ οὗ ἐφιστ- 
ναι τὸν νοῦν, ἨδΏοΘ ΡΓΤῸΡ. ἕο 3: ὁπ δ᾽ 8 
πον προ ΔΕ ἰΠΐπς ΟΥ̓ ΡΘΙΒ. ἢ 8πὰ ὮΘΏςΘ, 
ὃν ἴὩρ]., ἐο ὡπάεογαίαπά, ἔποῖυ αδομᾷ ἰϊ. 
ἰὰ ΝΠ, ἐολαῦο ἐποιοίοάρο οὕ, τὸ ΚΝΟΥν 
ἃ ἰδίην οὐ βεῖβοι 106 ἴοστηθυ, Αςίβ χυῆὶ. 
"ἐτιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα Ἰ1. 

ἐὰ ἵν. 14: 186 Ἰαιίου 'π Αοΐβ χίχ, 15, 
αὔλον ἐπίσταμαι : [01]. ΒΥ δοουδ. ἀηά 

Μη, Αείς χχὶν. 10, ὄντα σε κριτὴν 
ἐπ, Ἐ0}}. ὃγ περὶ τούτων, Αοἰδ ΧΧΥΪ. 

» ἀρὰ 1.0 ὈῚῪ ὡς, ὅτι, πῶς, οἵ ποῦ, 
ὅ!, κηὰ ΟἸλθε.--- 11, ἐο μπαογοίαπά ; [0]]. 
τ οὐκ ἐπ. τί σὺ λέγεις, ΜΙκ. χῖν, 68. 
ἴα, τὶ, 4. Τυὰθ 10. ϑερί. ἀπά ΟἸδβϑ. 

κτιστάτης, ου, ὁ, (ἐφίσταμαι, ἴο 
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βοΐ Οὐ σ, ῬΓῸΡ. ὁ Οη6 δεῖ ΟΥ̓ΟΡ οἴδιοτβ,᾽ ἴῃ 
τη6 ἀϊδοῦαγρθ οὗ δὴ Ὀυβίποδβθ, εἶν} ΟΥ 
ΤῊ ΠΥ. δ Ν. Τ΄. πιαξίον, ἴον ἰδασθογ, ἴῃ 
Ἐπ]. δηά δρρ θὰ οἡ] 
{ΠῸπ|6 οὗὨ τεβροοῖ, δηά δοκπον])οάστηθηϊ οὗ 
δυιθο ον, πκ {Πα οὗἩ Παδἔὲ, ἴμα. ν. ὅ 
ΥἹ]. 24. ἰχ, 838, 49. χν]!. 18. 

ττπίλ οι [. ὙΠ 1 με νοτὰ 
ἴο ΔΗΥ͂ ΟΠ6.,᾽ ἩΠΟΊΠΟΣ ΥΟΓ , ΟΥ̓ ΤΩΘΒΒΆΡΈΌ, 
ΟΥ ἰῃ Ὑύυϊτορ, ΤΏας. υἱὲ. 147 τ᾿ Ν, Τ. 
ΤΏΘΔΏ8, . “ἴ0 βοεηὰ ποτά ἱῃ Ὑτηρ,᾽ ἐο 
εὐγίς α ἰοίέον ἐο, Ἡ Ὁ. χὶϊ!. 22. απ, Υ͂. 
Η. χ. 20 .----11. ἐοὸ βεμὰ τυογὰ (ἰ. 6. ταδῖίκο 
οΠ.6᾽8 ν7Π11 Κυιονσ) Ὁγ Ἰειίετ, σέθα αἰγοοίδου 
ἐο ὉΥ Ἰοίίοσ, Ας(Β χυ. 20, ἐπιστεῖλαι αὖ- 
τοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι, ἄς. Απὰ εο “οϑβορῆ. 
λοι Ἵ 2,7. Χεη. Ηΐδι. 1, ὅ, 2. Ηάΐδη. 
:. δ, 2. 

᾿Ἐπιστήμων, ονος, ὁ, ἡ, (ἐπίστα- 
ι.) δὰ]. ΡῸΡ. ζηοιυΐησ, ἱ. 6. Θηἀ θα 18 

πον]θάρα, δ ΚΙ] ἰπ ΔῺΥ τί ΟΥ Βοίθῃοθ: 
ΤΩΟΒΙΥ (011. ὈΥῚ ρθη. οὗ (πΐηρ, Ὀὰϊ 4180 
ΔΌΒΟ]. δῃὰ ρσϑηθῦ. ἐπέοϊρεπί, ἀπιὰ ὉΥ ̓ τωρ]. 

αἰδογοοί, ὅ4. ᾿ὴ. 18, τίς σοφὸς 

ἴο ΟἸγίβὶ 88 ἃ 

»γικαοηπί 
καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; Ἐροΐυδ. χ. 25, 
ἀνὴρ ἐπιστήμων οὐ γογγύσει. ΤῈ νοτὰ 
οἴξῃ οὐσοισβ ἴῃ 86 ϑερί. υπὶϊοά σὴς 
σοφὸς οΥ συνετὸς, δπὰ ἴῃ Ρ]αίο δὰ 
ΧομορΡΒοΩ. 

Ἐπιστηρίζω, ἴ. ίσω, ἰο ἢ: α ἐλέπρ 
δ, ΟΥ̓ 48 Ἰοδῃηΐηρ δσαϊηϑὶ 

βοτῃθί ἰηρ 686, (ΠΘΑΥΙῪ ἐψαΐν. ἴο ἐπερείδω,) 
δηὰ ἴῃ [6 Ρ858. ΟΥ τῃ]ἀ, ἴο δ6 δὲ ΟΣ 
ἐο τοϑὲ Ὡρο Ἀποῖμοσ. ἴῃ Ν. Τὶ (}6 δοῖ. 
ὉΪΟΏΘ ΟΟΟΓΒ ἴῃ ἃ Ηρ. δ60η86, ἐο σοπῇγηι, 
ὀείαδίϊεῆ, Αοἰ8 χὶν. 22, τὰς ψυχὰς τῶν 
μαθητῶν ἐπ. χν. 82, 41]. χνυ». 28 : διά 
στηρίζω οἴϊοῃ ἴῃ Ν. Τ'. εἰρη ῆθ8 ἴο σοπῆτπι 
ὈΦ]ΊΘν τ ἰπ (Ποῦ δάθουθησο ἴὸ ἴῃ Οοε- 
Ρδὶ, ποιν  διδπάΐηρ ρογθθουτοη δηὰ 4110- 
(ἰοη. 

Ἐπιστολὴ, ἣς, ἡ, (ἐπιστέλλω.) 
ῬΓῸΡ. “Ἰη[6]] ρθῆ βθηΐ, ΟΥ ΟΓΘΓΒ σοτημηῖ- 
πἰοαίοά ὈῪ ΙοΕον : δηὰ 8]80 {86 Ἰοιϊεν 
ἰι86 1, 48 Αςῖβ χν. 80, δηά οἴοῃ πῃ Ν, 7. 
δηά βοιηδίϊηεβ ἰη ϑορί. δπὰ (7488. [Ϊὴ 
Αοίδ ἴχ. ὃ, 1: εἰ χη βο8 α ἐείίεγ οΥ ατείλοτζν, 
α ἀϊϑραζοΐ, δῃὰ ἴῃ 2 Οον. 11]. 2, ἃ Ἰοίίου οὗ 
γεουπιπιοπἰαζίοη. 

Ἐπιστομίζω, ἴ. ίσω, ἐπε στόμα,) 
110. ἐο ρεέ ΔΗΥ Κρ Ὡροη ἰδδ πιο, 88 
ὉΠ ἴῃ δ᾽ ΠΟΙΓΒΘ᾿Β πηοιι ἢ, ΟΥ 8 Τ1122}6 ἸΡΟῚ 
ἃ ἀος; δπηὰ ἢχ. ἰῃ Ν, Τ. ἰοὸ μιά ἰο δἰίθηοο, 
Τίς. 1... 1]. οὖς δεῖ ἐπιστομίζειν. 8.0 
Ῥρῃ). 88, 4, ἐπιστομιεῖν τοὺς αὐτῷ ἀντι- 
λέγοντας. Ατδίορῃ. Ε. 845, ἐχθροὺς 
ἐπιστομίζειν. 

Ἐπιστρέφω, ἴ. ψω, φεποτ. δοῖ. (ἢ 
τηϊά. εν ῬΓΟΡ. ἐὸ ἐμ γῆ προπς οὐ ἐοισαγεῖο, 
Ηου. ἢ]. 1]. 870, ϑορῇι. ΠΑ δ66, οΥ [ζ. 
ἕο ἐμγη Οη6᾽8 αἰξοπέϊοη ἴο ΔῺΥ βυδ]εοῖ. ΑἸθο 
δοῖ, Δ} δοῖ. εὐ υ ἐγ ἀν ὁη6 ὑαοῖ 
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οια οὔθ οοῦσβο ἴο δποίδον, ΤΒαυς. 11. 90. 
Χοη. Ηἰδὶ. νἱ. 4, 9, διὰ ϑερῖ.; δπά ἢρ. 
ἔτοια οἵἴτοῦ ἴὸ (τυ, Γ[μποΐδη, ΤΊπιοι 11. ᾿ 
πολλοὺς αὐτῶν ἐπ. ΡΊυϊ. ΑἸοἱΌ. ἐνίους 
τὸ λεχθὲν ἐπέστρεφε. Ἠθηεος ἴῃ Ν. Τ'. 
Τ. ΤᾺΑΝΒ. ἐο οοπυογέ, ἴῃ ἃ. Βρ᾽ τ [8] Β6ΏΒΘ, 
ἴο ἴσῃ ἴο ἴπ6 βογνίοο οὗ (86 Τμογὰ, [μὰ. ἱ. 
16, πολλοὺς ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον 
τὸν Θ. ϑορί. ΕΣτὰ νἱ. 22, οὐ " ἴο ἴαστι ἐιρῆὶ 
ΟΥΤΟΡ ἰο {γα ἢ, 74. ν. 19, εα. ἐπιστρέψαι 
αὐτὸν κεἰ]. ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν.---Ἴ1. 1ν- 
ΤΈΑΝΒ. Ὑ1} ἑαντὸν ἀυπἀογειοοά ; ἀπά 4180 
ἴῃ τηΐά, ἐο ἑωγῃ οποβοῖ ἐοισαγαβ οὐ ὠηίο, 
1) δοί. ἰμίγσαῃβ. Ῥγορ. Αοίβ ἰσ. 40, ἐπ. 
πρὸς τὸ σῶμα. Ῥο]γῦ. νἱϊ. 11, 4, πὰ 
ἢ. ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεὸν οΥ Κύ- 
ριον, “ἴο ἴχχτη 10 16 βουνῖςθ οὗ [86 ἴτιθ 
Οοά, ἴτοπι ραρβηΐδται δπὰ ἰἀο] αίτγ, Αοἱβ ἰχ. 
35. χὶ. 2]. χίν. 1δὅ. χυ. 19. χχυΐ. 18, 20. 
2 Οον. ἐΐϊ. 16. 1 Τοββ. 1. 9. ἐπὶ τὸν 
ποιμένα, 1 Ῥοῖ. 'ϊ. 25. ϑερί. 2) ὈγῪ 
ἐηρὶ. ἐο αδμξ ὡροη οἵ ἐοισαγάβ, Αςίδ ΧΥΙ. 
18. Βον. 1. 12. ϑερί. δῃὰ 01458. Ηθῃςθ, 
8) ἴο ἔυγῃ [Ὁ801] Ὁροι, ὸ τοίμγ τρπΐο, 
ῬΙορ. δὰ σῇ ὀπίσω, ΜΙ. χί!. 16. 1μὰ. 
χυὶ!, 81. ᾿Π] δε, Υ͂. Η. 1. 6; σἱίβουϊ 
ὀπίσω, ἴχι. νυ". δ, ὙΈ εἰς οὐ ἐπὶ δηὰ 
δος. Μαῖί. χίὶ!, 44. 1.ὰ. χνῖϊ. 4. Αοἴδ χν. 
86. 2 Ῥοί, ᾿. 22. ἘἿγ. 88 βαϊὰ οὗ ἃ τοϊυ τη 
ἴο φορά, ἴο τοΐαση, ἐο ὅθ οοπυοτγίοα, 680]. 
Μαῖίι. χίϊ. 1δ. Μ}ς. 'ν. 12. κι. χχῖϊν 82. 
Αοίβ ἐϊϊ. 19. χχυὶϊ. 27. ΑἾδ8ο, 88 βαϊά οὗἉ 
8 τοϊυχῃ ἴο ουἱΐ, “ἴο ταχηι ὈΔῸΚΚ ἴο {Π6 οοτὰ- 
ταϊβϑίοῃ οἵ βίη, 6]. ἱν. 9, ἐπ. πάλιν ἐπὶ 
τὰ---πτωχὰ στοιχεῖα. 2 Ῥοῖ. 11. 2], ἐπ. 
ἐκ τῆς ἐντολῆς, εοἷ]. ἐπὶ τὴν φθοράν. 
---ΠΠ|. ΜΙΡ. ΙΝΤΆΑΝΒ. ὙΠ 80Υ. 2. ρᾶ886. 
1) ἐο ἕωγπ αδομὲ ὠροη οὐ ἰοισαγά58, Μαῖϊ. 
ἶχ. 22. ἐπιστραν: ς, Νίκ. νι. 88. Φοδη 
χχὶ. 20, βορί. Αροοῦ. δῃὰ (7858. 2) ἰὸ 
ἐμγη δαοῖς ὡροη, ἴο γοΐμγη ὠπέο, Μαῖϊ. χ. 18, 
ἡ εἰρήνη ὑμ. πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. 
δορί. διά ΡΊ]αί. ἀο Εάυο. 17, τηϑὰ. ΕἾξ. 
“(ὁ τοίαγῃ, ἰο ἴδ τὴρμΐ ρδῖῃ,᾽ {0 δὲ οοη- 
οογίοα, οδη χὶϊ. 40, ἐπιστραφῶσι. 
Ἐπιστροφὴ, ἢς, ἡ, ῬΙῸΡ. δπηὰ ἴη 

ΟἸ688. α ἐμγπίηρ δαοῖ 7οηι ἐνὶ της ἰοὸ 
δηοίδογ, Ῥο]. νυ. 72, 8. Τῆυς. 11. 90. 1]. 71. 
Τ1η Ν. Τ΄ βζ. οοπυογβίοηι, ὈΥ ἃ τυγηΐηρ 60 
ἔτοιι πίβια, οὐ Ζυάαΐδῃ, ἰο ΟἸτἰδυ- 
ἰαπὶίγ, Αοίδ χν. 8:; ἴτοιῃ ρδρϑηΐβαλ ἴο 
Ζυδαίθηη, Εἰοοϊυ5. χυῖ δὶ. 21. τον Απΐϊ, 1]. 

νὴ 

Ἐπισυνάγω, ἴ. ἄξω, Ῥτορ. ο ἰεα οΥ 
ὑγίησ ἱοσείδον, τροη οὐ ἴο ἃ Ῥ]δοθ, [0 ρβίθοῦ 
Ἐρρε Πες ἴο, ἴτϑη8. Δίαιι, χχίϊ. 37. ΜΕ. 1. 

» οἵ ἃ]. δορί. δὰ ΟἾδβ8. 
᾿ 

Ἐπισύστασις, εως, ἡ, (ἐπισυνίστα- 
σθαι, ἴο σοτηθ ἰοροίθοῦ ἴο ΔΠΥ Ρ͵δ06,} Αεἰδ 
χχὶν. 12, ἐπ. ποιεῖν ὄχλου, ἰο πιαΐε α 
ουποοθγϑο, γαΐθα α ἱμπιέ. 8,0. 1 Ἐδάγ. νυ. 
78, ἐπισυστάσεις ποιούμενοι. ΤΠ ποτὰ 
αἶδο οὐσυγβ ἰῃ Νιτ. χνὶ. 40. 408. Ο. ΑΡ. 
ἱ. 20. ϑεχι. Επρ. Ἐπ}. 127. [πα 2 Οὐον. 
χὶ, 28, ἡ ἐπ. μον ἡ καθ᾽ ἡμέραν, ἴδε 
ταθδηΐηρ ἰ8 οἰἴμογ, “ [6 ΘΟὨΟΟΌΓΒα οἵἁ σλγεδ.. 
ΘΟΕ ΠΌΔΙ] τοϑιϊηρ ἀροπ τλ6.,᾽ οσ, " ἴδ οοπ- 
σΟΌΓΒ6 ΟὗὨἨ ῬΘΙΒΟΙΒ ΡΟΙΡΟίΌΔΙΥ τϑβογίϊηρ ἴὸ 
τη6.᾽ ὅο Οἵοοσο ρῖὸ Ατομὶᾶ, 6. 6, Βαβ, ἱπ. 
{Π6 Β8116 8686, [6 ΘΧΡΓΘΕΒΊΟΏ ἑἀϊαπος. 
δοπιΐπωπι ἱπιροίιβ. 866, ΒΟΎΘΥΘΙ, ΤΥ ποίθις 
ὁ; [89 ΔΌΟΥΘ ῥϑδβδῦθ. 

᾿Ἐπισφαλὴς, ἕος, ὁ, ἡ, (ἐπὶ, σφάλ- 
λεσθαι,.) ῥτορ. δπὰ 110. “ποῦ Ὅροι ἱᾷν 

ΜΝ 
ἷ. Θ. ΤΟΔΑῪ ἴο []], ΟΥ 81} ἔτοταῃαι (μο δοὶ 
δὰ ταϑίβρῃ. ἐπϑόσωγο, ἀαπφέγοις, Ατ. 
χχυΐ. 9, ἐπισφαλοῦς τοῦ “λοός. 06 
τροβίῃ. δηὰ 6 ἰδίου νυ [6 8, 

Ἐπισχῦω, ἴ. ύσω, (ἐπὶ, ἰσχύω!) 
Τ. ΒΑΝΒ. ἐθ δἰγοησίλοη, τ. ἰο ῥαὶ ϑγθηχίδ. 
ρν 50 ΡΒ. Ἰχχχνυ ). 19, Θορί. τὸ μιδτὸ 
ἐθέμην βοήθειαν ἐπὶ δυνατόν. Χει. (ἔς. 
χὶ. 18, ἐπ. τὴν πόλιν.---11. ΙΝΤΒΑΝΒ. ἕο, 
γοροῖοο βἰγοπσίδ,, ὕό είτοπησ, Ἐς] υ8. χχίχ. 1, 
ἐπισχύων τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 1 Μδε8ος. τἱ. θ.. 
Ἡδηςθ, ἢρ. ἕο φγοῖυ πιογὸ υοδεπιοπέ, ἴμι. 
χχὶϊ, ὅ, ἐπίσχνον, λέγοντες. 

Ἐπισωρεύω, ἴ. εύσω, Ῥτορ. ἐο καρ. 
“Ὁ ὠροη, ἱ. 6. τῶογθ δῃὰ τηογο., ἴχδη8. ΕΪυϊ. 
Ῥγε. 22, ἐπ. τοὺς νεκρούς. ΑἸδοῃ. 
123: τηϑίαρῃ. ἐο αοοσωπιμίαία ὩΡΟΉ, 88 531 
οἵ ἐλέησε, Ατίθια. 111. 66, ὑποθήκας πρὸς 
τοῖς εἰρημένοις ἐπισωρεύσω. Ῥ]αυΐ. ἀἐ 
γιὶι. Ἐν. ΑἸ. 6. ἴῃ Ν. Τ. οἿ]Υ προὰ οἵ 
Ῥογϑοηϑ, 2 Τω. ἷν. 8, ἐπ. διδασκάλον», 
ὁ δοουτ Ο]δ ες; ΘΟ ΟΣ 8 ἸΡΟῺ [ϑδομοσβ 

Ἐπιταγὴ, ἢς, ἢ, (ἐπιτάσσω.) αι 
ον οὐ ἑηγωποίίομ, σπϑῖμοῦ οὐὨἨ (σά, 85 
9. Οοσ. υἱῖ!. 8, οὐ οὗ Ομ τίβι, 1 ον. νἱ. θ, 
5. Απὰ, 488 ἱπ)αποίϊοῃ ἱπηρ]168 οαιπιεβί- 
π688 δηὰ βιγίοίμοθθ, 80 ἰὰ Τὴ, ἰΪ. 16, 
ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆν, {ἱς 
ταθϑηϊης 18. ὁ 1} δ σοίῃθβθ δηὰ Ἐεγπ 
Αἱ οι. χνὶ. 26, απὰ 1 Τί. ἱ. 1, (δὸ 
(ογιι βἰρτιίβεβ ἀδογθθ, αρροϊπέπιοπξ, 88 αν 
αἱ Ὑ ΙΒά. χὶν. 16, δηὰ οτάϊπ. ῬοΪΥΌ. Χἰδ. 
4, 8, ἴῃ Τί. ἰ. 8, οοπιπιαπάησ αὐἰλοτίϊ. 

Ἐπιτάσσω, ἔ. ξω, (ἐπὶ, τάσσω, 
ΜΠ Οἷ. 866,} ΡΤΟΡ. ἐο γαῆφέ ἕπ ΟΥ̓άοΥ., ΟΠ ΤΟΥ͂ 
ὉΡΟῚ ΔηΟδποσ, απὰ ἴῃ ΤΑΙ ΠΣ ΓΑΤΥ δαῖτα οπς 
ΤΆ οὗ 50] ἀἴθτβ ὉρΟὰ δῃοίμοσ, 0 τοδ 
ἐῃ γαπῖϑ, ὉΥ ῥἱδοίπ Θδο ἴῃ μΐ8 βιδῦοι, 
Ἠδηςο, ἔτοχι 1[Π6 δάϊυποῖ, ἐο σίσδ ογάεγ 0, 
ἰο θηλοῖπ ἡ ροΉ, ἀριο ὙΠ} ἀαὶ. οὗὨ Ρεϊ. 
Βο ἰὼ Ν, Τν, ΜΚ. 1. 27. ἰχ. 25. 1χι. ἱν. δ. 
ϑερί. δὰ ΟἿδθδ8. Α]80 [0]1, ὉΥ ἀδὶ, πὰ 
ἰμῆη. ΜΚ. νἱ. 89. 1μὰ. νἱ ἢ]. 81. δηα ΟἾδμε.: 
ΒΥ δοουβ. δπὰ ἰηβη. ΜΚ. νυἱ. 27, ἐπέταξεν 
ἐνεχθῆναι τὴν κεφ. αὐτοῦ. ϑερί. ἃ ΟἾμ. 

Ἔπισυναγω γὴ, ἢς, ἡ, (ἐπισυνά ω4) 
α δοῖπσ σάϊλεγοά ἱορσοίδον, 2 ΤΉΘΒ8. 11, 1 ; 
αἩ αϑϑοηιδίίης ἱοσοίδον αὐ οπὸ ρίαοε, ἨΘὉ. 
χ. 25. [π2 Μδος. ἰΐ. 7. “ δὴ: ΘΒΒΟΙΌ]Υ.ἢ 
Ἐπισυντρέχω, ἰο γμη ἑοσοίδον ἴο 

Δο τ τὰς οἵ δεϊΐοῃ, ΟΣ ἰο να τὰβ ΔΩῪ ῬΘΙΒΟΏ, 
ΜΚ. ἰχ. 25 
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Ἐπιτελ έω, ἴ. ἔσω, ἰο ὄγίησ ΔῈ (πϊησ 
απ ἐπά, ἐο βηῖίοι, ἀαοοονερίἰδῆ. 1. ῬΆΟΡ. 
ἰα δεῖ, 5686, 88 δοϊά οἵ Δὴγ ψοΥΚ, Ὀυ βίη 688, 
οἵ οὐυγβς οὗ δοϊΐοῃ, ἴλι. χιῖ!. 82, ἔοπι. χν. 
28, 2 ον. νἱῖ. 1. υἱῖβ. 6, 11. ῬΏ]]. ἱ. 6. 
Ἠεὺ. νη. δ. ἰχ. 6. ϑερῖ. δπὰ ΟἿι88. ἴπ 
τηϊά, ἐο οοπιδ ἰο απ ἐπώ, ππίβα, 1} ἀδί, οὗἁ 
ἸὨΔΠΠΟΥ, 614]. 11. ὃ, ἐναρξάμενοι πνεύ- 
ματι, νῦν σαρκὶ ἐχιτελῆσθε .-.-11. εἰο. 
φ«ἰὰ οὗ δυβοτίηρθ, ὅς. ἐο φὺ ἰἦ 
ἐπάμγε, ἴῃ 888. 1 Ῥεῖ. ν, 9, ἐπιτελεῖ- 
σθαι, 8611. τὰ παθήματα, πῖῖπ ἀδὶ. οὗ 
ΡΈΕΙ. 
Ἐπιτήδειος, α, ον, δὰ]. (ἔτοτὰ (δ 

ἕν εἰνεθέρινον οὗ ἔϊιο οἱά Ἴ. ἐπιτήδης, 
ἱηρ.} ῥγορ. ϑιίέδα ἰο, ϑιξξαδίρ, ῬγΟΡΘΥ, 
ΣΙ ἴω ̓ ὼ Χεη. Ογτ. 1. 4, 17. Ηρποθ 
ἰῃ Νι Τὶ ὉΥ ἵταρ!. πεδάμδ, πδούβραγν, 3.8. 
ἃ. 16. τὰ ἐπιτ. τοῦ σώματος, “10 πο- 
Πεβδσεβ οὔ 11ἴ6.᾿᾽ ἴοροὰ δηὰ οἱοιπίῃρ, 
Χοβορῖ. ΤΠΘορἢγ. δηὰ “ΈδοΣ. 

Ἐπιτίθημι, ἔ,. θήσω, ἰο ξ ἴα 
Κρον, ἴγϑῃ8. 1. ΑΟΤ. »γῸρ. δῃὰ 1) φεῃ. [0]]. 
Ὦγ ἐπὶ ἀπά δοὺ. Μαῖιὶ. χχϊὶ. 4, φορτίξ ἐπ. 
ἐπὶ τοὺς ὥμους. ἴ,. χν. ὅ. Αςίϑ χν. 10, 
ἐτιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχ. Μεῖϊ. 
χχτ, 29, ΜΙ. ἱν. 2]. Φοιπ ἰχ. Ὡ, Αοίβ 
χν, 28, ἐπ. ὑμῖν βάρος. 1,χ. χχίϊ!. 26, 
δοιη χίχ. 2. ΕἾ. οἵ σέυέπο α παηιθ ἴο, 
ΜΚ. πἱ. 16, 17. βορί. ἴῃ Ῥδη. ἱ. 7. ν. 18. 
ὅο. δηὰ Ο]488. 42) δρθσ. ἴπ [86 ρὮγαβθ 
ἐπιτιθέναι τὴν χεῖρα, ΟΥ τὰς χεῖρας, ἴο 

λαπάβ ὠροη, 88. ἃ βυιηῦοὶ οὗ μα 
ΜΕΥ, [0]}. Ὁγ ἐπὶ σἰιἢ δου. Μαΐί. ἰχ. 18. 

ἴκ νἱ]], 25, 4]. ; (011. Ὅγ ἀαι. Μ]κ. ν. 28. 
τὶ, ὁ, ἃ]. ; οὗ ἴοσ θεηοαϊοιίοη, ἱπαυσυγα- 
ὅση, ὅτο. [011]. ὉῪ ἐπὶ ψ} δου. Αοἴβ υ]}]. 
1; ὃγ ἀδί, Αςῖἰδ νἱ, 6, ΠΟ Ρα 866 ΤΩΥ ποῖθ, 
δι Ἷν ἜΝ 8. Τα 1 Τίπ. νυ. το 8] 

δδἱ ἃ οὗ δἰσὶ ἕο ἰαν οπ, ἑηἤἶϊοί, πληγὰς 
ἐπ. 1. χ, δον ἀε χυΐ. 23. Υ ο 

ἐπι ἷπ [μδη. 4) ἤξ. οἵ ρίξε, 
ὃ οαὐ ιτουξῆ, Αοἰδ χχν]!, 10, ἀναγομένοις 
ἐπκίθεντο τὰ πρὸς τὴν χρείαν. 
8 Π|, 16, Χορη. Ογτγ. υἱῖ. 2, 4.---"1. 

ἈΠῸ. ἐο δεέ ομεέϑεί ΡΟ ΔΏΥ ΟὨΘ, ἐο 8εΐ 
ἔρον, αἰδαοῖ, αἰϊ ἀαί, Αοἷδ χυ δ. 10, 
οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι. ϑερί. 908. ἀπά 
ΟἾδμι...-111. ἐο »μὲ ρον, αὐά, [0}1. ὉΥῪ 
πρὸς ὙΠ} δοο. εν. χχὶδ, 18, ἐάν τίς 
᾿γ ἐπιτεθῇ πρὸς ταῦτα. Ἠοῃ. 1]. 
τι. 64, θη. ἴδδ, 2, 
Ἐπιτιμάω, ἔ. ήσω, Ῥτορ. ὠὸ ρυὲ κα 

τιμὴ, οαἰμα ΟΣ »γίοδα (β8εθ ποχί ψογὰ) 
ἜΡΟΝ δὴν {Πίπρ: πὰ 88 τῃδὶ οβιϊπηαίθ 18 
αἰδες ἐπνουγαῦ]θ ΟΓΥ [ἢ ΘΟΠΊΓΑΤΥ, 850 
ἐπιτιμάω ΤΏΔΥ Β ΘΗ Υ Οἱ ΠΟΥ ἐο »γίζδ δῃηὰ 

ἜΣ, ΟΥ ἴο οοπϑογα, ογπιηαΐα, ἀπά 
Ῥεχμὰ, Τ|ο οτϊρίπαὶ δπὰ οοτηρ]οία ρἤγαθα 
ΤᾺ σιεν τί τινι, ἩἘΙΟὮ Οὔτ ΘΟ ΓΒ 

] Ἰ Β]εἰο, Θπορίοπ, δηὰ οὐπονῦ οὗ [ῃ6 Ὀοϑὲ 
᾿ ἈπίοΒ, β66 Θίθρη. ΤΉ68. δπὰ 1 εχ. Ῥ]δί. 
αι Χοῃ, Ετοπι ἴΠ6 ποίίοῃ οἵὗἉ οτϊτηϊπαίηρ 

διὰ ὀδαφυγίπρ Βρχίηρε ὑμδὶ οἵ γεδιζέησ, 
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ἰουπᾷ ὙΠῸ (80 ἀδί. ΟὨΪΥ ἰπ Ιβοοταῖ. δηὰ 
οἴμοι Ὑτζογθ, δηὰ οἴνοη ἱπ ἴδο Ν, Τ΄; 
θ. ψκτ. ΜΙκ. νἱϊϊ.. 82, 54. χ. 18. μι. ἰχ, δὅ. 
ΧΥΙ;. 8, οἱ 8]. διὰ ϑερί. Τθυδ 1 18. υδοὰ 
ἴον ἐπιπλήσσω. Απὰ 88 (μδὲ ψογά δἰ χτὶ- 
868 Ὀο(δ ἐο γεδιζε οτ δίαπιε, διὰ ἐο μεηῖϑα, 
80 ἐπιτιμάω τηρδηδβ ἴο »ωπέδἧ, Ἰῖϊ. ἐγτο- 
9αγὸ ρωπαπὶ αἰϊομῖ, αἱ Φυάο 9, ἐπιτιμή- 
σαι σοι Κύριος, ϑυὺ. δίκην οΥ τιμωρίαν. 

ἦἧ, [80 Ηάοί. ἱν. 48, ἀνεσκολόπισε αὐτὸν, 
τὴν ἀρχαίην δίκην (αὐτῷ) ἐπιτιμῶν, 
δηὰ 206. Απηϊ. χυ ἱ. 4, ὃ, τιμωρίας ἐπι- 
τίμα τοῖς ἁλοῦσιν. Ἐτοτῃ [0 ῬΓΙΟΡΕΓ 
86η86 οὗ γεδεζίπς ἐρυϊηρ ἃ ἢρ. ὁπο, ἰουπὰ 
ΟΠἾῪ ἰῃ ἴῃ6 ϑοτρίυγα! Ὑτίιογβ, δῃὰ 8] 006 
υἱτῇ ἀαί. οὗἩ τπΐησ, ὈΥ τοὶ [Π6 ἱπδηϊτηδῖο 
οὈ͵θοῖ, 88 ἴπ0 ιοὐπά, τοαῦέ8, Μαῖί. νυἱ]ϊϊ. 
26. Νῖκ. ἶν. 89. 1.0. νἱῖϊ. 24, ἐδ6 8εα, ΝΒ. 
ἱ. 4, Ῥε. ονΐ. 9, 18 δ 0 ψοσο ρουβοη βοᾷ, 
δηὰ 18 νἱοϊθησο οὐθοϊδα, δἰποα σορτζοοῦ δά 
ΘΟΥΓΘΟΙΪΟη δ:ὸ βυρροβεα ἴο Ἄσῃθοὶς δὴ 601} 
ὐρ οι γαίάδοιι 16. ΤΑΜΗΥ, πλι 
[Π 0 8686 0 ἥ τίρθ {Πδΐ ἴου 
011. ὈῪ ἀδιί. ἴῃ Μαῖί. αὐήὰ ἴδ. ΜΙ. ἱ. 25. 
ἷχ. 25. 1.. ἱν. 85, 41, δπὰ οἷ. ἴῃ Ν, Τ. 
Ὀγ τοι, τοροίθοῦ τὴ [6 Ὡοιΐοη οὗἉ Γ6- 
δυκίηρ, 15 υηἰϊδά, δπὰ ΟΠ ΘΙῪ ἴο Ὀ6 υπάογ- 
δἱοοά, [παῖ οὗἁ δἰγίοίζν ολαγσίῃσ, πΒΘΊΠΟΣ ἴο 
ἀο ΟΥ̓ ἴο [ΟΥ̓ ΘΟΙ, ΔΩΥ͂ οί] 0}, 

Ἐπιτιμία, ας, ἡ, (ἐπιτιμάω.) ἷἴπ 
ΟἸδβ8. {πὸ τιμὴ οΥ ΡΟ] σα] ΠοπΟὺΣ ῥεῖ- 
ἰαἰηίηρ ἴο ἃ οἱθἴζθηῃ: ὃυΐ ἰῃ Ν, Τ'. βαϊὰ οὗ 
1.0 τιμὴ οἵ ἐδέέπιαί6 Πχοὰ ὈΥ 4 ἰυᾶάσο, ἴῃ 
1Π6 νὰν οὗὨ τγείγίδιιξίοη, Ὡροπ ΔΌΥ Ὑτοη, 
ἷ. 6. ροπαϊίῳ, ρωμϑηπιεηί, 2 Οὐοτ. 11. 
ὙΝ ρὰ. 2. 10. ὙΤᾺΘ ΟἸδ488. Ὑτίνοτβ 86 
ἐπιτίμιον. 

Ἔπιτρέπω, ἴ. ψγω, ῬγῸΡ. 0 ἐωγΉ, ΒῺΥ 
ὩΡΟΜ ΟΥ̓ Ἷ0 ΔΏΥ ΟΠ6: 8ηἀ ἰιθηοθ ὉΥ͂ 

θὲ ἐὺ σίυο ἰξ οὐοῦ" ο ἀΐηι, Ἡΐτη. Οά. ἱ!. 
. Χο. Αἰ. νἱ. 1, 81]. ἴῃ Ν. Τ᾿ ἐὸ 

»εγηιῖϊ ἰο ΔΩ οπὸ [86 ἀοίΐηρ οὗὨ Δὴγ ἰδΐῃρ, 
Μαῖι. νυἱῖϊ. 21, ΜΙ. ν, 18, δῃηὰ οἷν. 
᾿Ἐπιτροπὴ, ἧς, ἡ, {ἐπιτρέπω ἃ 

ΡΕ ΘΗ͂Να; οδαγφε, Αεῷ ΧχΥϊ. 12, δμὰ [δἱ. 
888. 

Ἐπίτροπον, 
ΡΓΟΡ. οπὸ ἴο τσλοηιὶ 
88 δίοψαγά, δζϑηῖ, ὅτ. Ν. Τ΄ ἷ ἰς 
υϑοὰ, 1) »γορ. Μαῖϊ. χχ. 8. [.ὰ. νἱῖ!. ὃ, 
ἐπιτρόπου Ἧρ. " Ἠετοά᾽Β δΒοιιθδο-Βίονγατά.᾽ 
50 908. Απῇ. χυῖιὶ, θ, 6, τηϑηοῃ ἰδ τηδάθ 
οὗ οὔϑ Τμδυτηδδῖιβ 88 Αρτὶρρδ᾿β ἐπίτρο- 
πος τῆς οὐσίας. ὅ,.0 ΡΒ. ον, 2]. 6, 
ὨΟΎΘΥΘΓ, ΤΥ Ὠοΐίθ οὐ ἴπι|. Υἱ]. ἃ. 2) 
οαυΐν, ἴο ὁ παιδαγωγὸς, α »γίσαΐο ἐμΐογ, 
ΟΥ συδγάΐϊδη οὗ (Πι6᾽ ΤῆογΣ8}8 οὗ Ὀογϑ, 64], ἱν. 
2, δῃὰ ΟἾΪδ88. 

Ἐπιτυγχάνω, Ῥτορ. ἐο ἔρἧξ πΡοΉ, 
ολμαποο ἴο ΤΣ ευὐξὰ, μι, ν. 14, Α]8ο 
ἴῃ ΔΡΌΒΟΓΥ, ἴο ἀτξ ἃ τηαῦῖς, δπὰ ἤς. ἐο αἰαὶμ 
οπθ᾽ 8 αἶηι. ἴῃ Ν, Τ΄ ἰο οδίαίῃ δὴ οὐὔ͵θοῖ 
οὗ ἀρεῖσο, Ηϑθῦ. ν᾽ .: ἐπέτυχε τῆς 

«ς [2 ον, ὃ, (ἐπιτρέπω.) 
α εἦα ; οοηιηκξίεα, 
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ἐπαγγελίας, ἀπά χὶ. 88, δηὰ (1188. Αὖ- 
840]. Βοι. χὶ. 7. 784. ἱν. 2. ΤΏυς. νἱ. 88. 

Ἐπιφαίνω, ἔ. φανῶ, ῬτῸρΡ. ἐο οανι86 ἐο 
αΡρέεαν ἴο, ἴο βἤῆοιῦ ἰο ΔῊΥ οὔθ: δηά ἔργ. ἴο 
αὐϑρίαν, ουΐποῦ, ὃ Μδϑοο. ᾿δ. 19, ἐπίφανον 
τὸ ἔλεός σου. ΤΒοορη. 859. ΡΊ]ιυι. Μδτγε. 
]. Τὰ Ν. Τ. νὲ Βηά θο(ἢ {π6 δοῖ. ἔογττα τὴ τῇ 
ἑαντὸν υπάοτβίοοά, πὰ [86 Ρᾶ88. ΟΥ τοϊά. 
ἔο εἤοιν οποϑοί ἢ ἐο, ἀρρθαγῦ ἴο ; διὰ 88 βαϊὰ 
ΟἽ ἐϊρῆξ, ἐο ϑλῖπο ὠροη, Ἰαΐταμβ, 1. . ἴῃ 
δεῖ. Ῥγθβθ, δῦβο]ϊ. Αοἰβ χχυϊ). 20, μήτε 
ἄστρων ἐπιφαινόντων : 8ογ. 1. ψἱ ἢ ἀαί. 
1.. ἱ. 79, ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, ἐπιφᾶναι 
τοῖς ἐν σκότει. }Ἐ]Ἰΐδη. Υ. Ἡ. χιϊ.}. ἀπρ. 
ἐπέφηνε, ὦσπερ ἀστήρ ----Ἰ1. σ. ἴὰ δον... 

3. ἕο ὃ6 σοπϑρίσμοιβ, πιαηἰ}8ὲ, ἰο δοοοηπια 
ἡπεηιβυᾷ Τίς, 11. 11, ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ 
Θεοῦ, δηὰ 111. 4, φιλανθρωπία ἐπεφάνη. 

Ἐπιφάνεια, ας, ἡ, (ἐπιφαίνω,) 
ῬΙῸΡ. απ ἀρροαγίηρ, οΥ ἀρρϑαγαηοο ; Θδρθο. 
ἃ8 8814 οὗἩἨ Τὴ6 8ὰη, τηοοῃ, 8πἀ 8.878: δηά, 
ΔΟΟΟΓΟΙΏΡΊΥ, βυρροϑίϊησ ἴἢ6 ἰάοα οὗἉ 8ρίθη- 
αἰά ἀρρεᾶῖαποθ. ΤὨὴ6 ποτὰ ἴβ υϑοὰ ἱἰῃ 
2 Μδοο. 111. 24, ν. 4, εἱ 4]. οὗὨἩ βρ᾽οπᾶϊα 
οοἰοοίϊαξ ἀρρεαγαποεβ ἴῃ δὰ οὗὨ [γε] : διὰ 
ἴῃ 4208. Αηϊ. 11]. 14, 4, οὗ 186 ρ111γ οὗὨ το. 
δο, ἴοο, [6 (]488. ψυΥῈΓ8 οἴη 86 ἰδ οὗ 
18:6 ΔρΡΡοδγδηοθ, οἡ. δα ἢ, ἴῃ Βρ]θπάουτ, οὗ 
Β01η0 ἀεἰίγ, Ηδηοθ ψγΧὸ 860 86 Πίηαδβ8 οὗ 
ἰζ8 υδὸ ἰῃ Ν. Τ΄. ἴο ἀδποία 6 δἀνοπῖ, ΟΥ 
τηδηϊοδιδίίοη, οὗ ΟΠ σῖβὶ [((οἀ-τη8η} ἴῃ [16 
ἤθθῃ, 2 Τί, ἱ. 10: 4180, οὗ ἢἷ8 ἔαΐυχο 
δάνεπί ἰπ ἸΟΥΥ ἰοὸ Ἰυδρτηεηΐ, 2 ΤΉ688. 
ἱϊ, 8. 1 Τίμα. νι, 14. 2 ἫΝ ἷν. 1, 8. ΤΊ. 
1: 18. 
Ἐπιφανὴς, ἔος, ὁ, ἡ, 84]. Ῥτορ. αρ- 

»αγοηΐ, υἱδίδίο ἰο, ΤΊνασ. νἹ]. ἊΝ ΟΥ οἶδα, 
ηιαηϊζεί, Χοι. Με. 1ἰϊ. 1.10, δηὰ ἢρ. 

Ἰὰ, ἐἰϊιιδίγίοιιϑ, 85 βαϊά Ὀσι οὗὨ }67- 
8078, 208. Απί. ν. 8, 2. Χεοη. Αγ. ἰ᾿]. 2. 
δα Υ'. Η. 1. 19. ἀπά ἐλίποϑ, ἃ8 ῬοΪ. 1. 
36,8. 1.78,11. 80 Αοἰἴβ ἢ). 20, τὴν ἡμέραν 
Κυρίου τὴν μεγ. καὶ ἐπιφανῆ. 

Ἔ πιφαύω οτ ᾿Εξπιφαύσκω, ἔ. αὔσω, 
(φάνω, φάω.) Ῥτορ. ἐο σίσο ἰἰρὴξ ἰο, 88 
Βα οὗἁὨ [Π6 Τρ ἀηὰ ρἰνίηρ ἸΙρις οὗὨ [ἢ 6 
ΒοανθηΪυ ᾿απϊπᾶγῖε8, βαρ. ἴῃ ΦΖοὉ χχν. ὅ. 
ΧΧΧΙ. οὗ, ΣΧ]. 3. ΟἸφῆ. γι. χ]χ. 9. 
Ιῃ Ν. Τ', Βγ. 1011. Ὀγ ἀαΐ. οὗ ρεῦβ. ἐο 6η- 
ἐϊρλέθη, ἱ. ὁ. ἴο βϑᾶνο δηὰ 0]688, ΕΗ. ν. 14, 
ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. Οομρ. 8. 
Ἰχ. 1----ὃ. πὰ εβρθο. Ῥβ. χυ!. 27, 28, τ ΘΓΘ, 
ἵπ δ {Π6818 ἢ ([Π6 ψογάβ “ἴποὰ ψ1}} 
ϑαῦό ἴῃ Δ Π]ϊοίοαἃ Ρθορ]6,᾽ χὰ μᾶνο, "ἴποὰ 
μὴν ἐξσἠέ πῖν οαπαάΐα; ἰῃ6 Τιοτά γ αοά 
Ὑ11 ΘὨ]Πρηϊθη ΤῊΥ ἀδΙκη 688, τη Κα ΤΥ 
ἀαγκηθββ Ἰἰρῃϊ, ᾿. 6. σοηνοῦὶ τὴν Δ] οἰ0 ἢ 
ἰἸηΐο οσἰαάπεβθ, Ὑ11 βᾶνθ δῃᾷ Ὁ]688 τὴδ: 
αἀαγίηθ88 Ὀοϊηρ ἃ ἔγεαιυθδηΐ θι Ὁ] 6 πὶ οὗ β8ου- 
ΤΟΥ͂ δηἃ ἀθδίῃ, (οοταρ. 8. χὶἱ!, 8,} 88 ἰρῃὶ 
δ οἵ ἴδ δῃά 70γ. 

Ἔπι φέρω, ἔ. οίσω, χαπον. ἐο ὄγίῃρ ἴο, 
οὐ ὈΠῸΡ ὩρΟη ΠΥ οηθ, ἴῃ Ν, Τ΄ [τ 18 
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πϑοὰ 1. ῥτορ. ἴῃ [6 56η86 ἐο δγίπο)᾽ ἐο ΔΥ 
50}, [011]. ὈΥ ἐπὶ αηὰ δοσυβ. Αςἰβ ΧΊΧ. 

2. 208. Αηΐ. ἰν. 8, 22. Τῆς. ᾿ν. 87.--Π. 
ἰο βωροεγααά, ῬῺΪ]. ἱ. 10, οἰόμενοι σλίψιν 
ἐπιφέρειν τοῖς δεσμοῖς μου. ὅο ῬΆ1ο, 

. 1009, πῦρ ἐπιφέρων πνρί. Ατίείοι.. 
Ἦποι. Ν). 6, ἔπ. ἐκ τῶν στερήσεων γὰρ. 
ἀποφέρουσι.---111. ἐο ὄγϊησ, τροπ (ἰ. ε.ὕ 
δρδὶ 81) ἴῃ ἃ [0 1.8] 86Π86, 88 6 ὑηϑν ἡ ΟΓ 
αοοιβαΐίοη, Αοἴδ χχν. 18, αἰτίαν. ἼΒας. 
ἰ. 46. ν. 75. 708. Απί. ἴϊ. 67. Φυάο 9, 
κρίσιν. 708. Απί. ἱν. 8, 28. Ηάϊδη. 1. 8, 
18. 8. οὗ συϑί οὐ ρυηὶθῃμηδηῖ, Ελοτα. ᾿ἢ. 
δ, ἐπιφέρων ὀργήν. Απὰ 580 ἐπιφέρειν. 
τὴν ποίνην, 308. Αηΐϊ. ᾿ἰϊ. 18. ἐπειφέρεν 
πληγήν τινι, Ἰϊ. 14, 2. 

Ἐπιφωνέω, ἕ. ἥσω, Ῥγορ. ἕο οΥν ουἱ 
τροη, ὶ. 6. ὑπογθῦρου, [μὰ. ΧΧΙΪ. 2}. οΓ ὦ 
«που αὲ, αφρρίιαιι(, 4080}. ΑςἰΒ χὶϊ. 22, δῆ- 
μος ἐπεφώνει. Ἐάν, ἴχ. 47. 2 Μαες. 1. 
28. ῬΆΠο ἀθ9 Ἡδοτοὰ. Μα]σ. 84. Ἐ0]]. ὃγ 
ἀαϊ. οὗ Ροτβ. ὑροη, ἴον (ἰ. 6. δραϊη 81} σβοπὶ 
16 Οὐΐοτυ 18. τηλάθ, Αοἰδ χχὶϊ. 24, οὕτως 
ἐπεφώνουν αὐτῷ, “80 ΘΧοϊαϊτηδα ἀραίηδὶ 
δα. 

Ἐπιφώσκω, ἰο ἀαιοπ προῆ, (1. ἴο 
ν σὰς ἀροπ,) ἱπίγδηβ. Μδιι. χχυὶ. ], 

ρας ἐπιφωσκούσῃ, 501]. ἡμέρα. 
ΡΣ ἦς; σάββθ. ἐπέφωσκε. Τ)]οά. δῖς. 
χὶΙ!. 18, 

᾿ἘἘπιχειρέω, ἔ ἥσω, ῬτοΡ. ἐο ἰαν δαπά: 
ὩΡΟΉ, Ἡδα: Οά. ΧΧῖν. ὁθό. Ν ΟὟἿὮ ὯΝ ἸΩΔΥ 
Ὅ6 ΟἸΠ6Υ ἴῃ 1[η6 ψΑΥ οὗ ἰαψίηρ δοζα ο θὰ 
ϑοϊςί πη ΔῺΥ τὨϊηρ, ΟΓΥ μωξέήηφ ἴὴ6 μαμὰ ἰὸ 
ΔΏΥ (Ὠϊηρ, δηὰ ἢ. οὗ ὡπαογίακίπσ ἷἰι. 80. 
δ. ὉΥ ἰηῆπ. ἴωυ. ἰ.1, ἐπεχείρησαν ἀνα- 
τάξασθαι διήγησιν. Απὰ 80 (288. 

Ἐπιχέω, ἴ. εὐσω, ἐο ῬΟΏΥΤ ΡΟΝ ΣῪ 
{ΠῺΣ ΟΥ ΡΘΙΒΟΏ, ἃ8 ᾿ναιὸῦ ἴὸσ ὙΓΔΒΒΙΠΚ, 
Ηομ. Οἀ. ἱ. 1386. πᾳ Ν. Τ᾿ οὗ υἱπο σὰς 
Οἱ] υρο ψουπαβ, ζυ. Σ. 84. 

᾿Ἐππιχορηγέω, ἔ. ἥσω, (ἐπὶ, χορ. 
ἔτουι χορηγὸς, [ἢ 6 ῬΟΙΒΟῺ τὰν ΚῚ 
[00 ΘΟΧΡΘΏΒ68 οὗ [πΠ6 {ποαιτῖσ8] οηίογίδίη- 
τηθηΐβ,} ἕο ϑιρρίψ ΟΥ “ιγηϊθὴ ἴο, [χ883. 
2 Οον. ἴχ. 10, ὁ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ 
σπείροντι. 614]. ἰϊϊ. ὅ. 2 Ῥεῖ. ᾿. ὅ, ]}. 
ΝΜ|ά. ἴῃ ἃ σϑοῖρσ. 86η86, ἕο ψ αἱ ὦ 
ομδ αποίδον, ζωγηΐδῖ πιρίωαὶ αἰά, Οὐ]. 
19, τὸ σῶμα ἐπιχορηγούμενον καὶ συμ 
βιβαζόμενον. Οομρ. ΕΡΒΆ. ἱν. 16, πβεῖθ. 
866 ΤΑΥ͂ Ὠοΐδ6. 

᾿Ἐπιχορηγία, ας, ἡ, (ἐπιχορηγέω,) 
ϑδυρρίψ, αἰά, ῬῺ]]. ἱ. 19. Ερῃ. ἰη διὰ 
πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας, " ἰὨτουξὰ 
81} 1π6 ἸοἸπ18 οὗ βυρρ]Υ, ἱ. 6. ψ δοὰ 
γαυίυ] αἰά. 

ἜἘδπιχρτ,ω, ἴ. ίσω, ἰο ϑηιδαν ΟΌΕΥ ; τ]ὰ 
6Βρδο. οὗ οἷ], Ὀαϊ 4180 88 υβϑὰ οὗ ρεἰπὶ, Ὁ 
ἀαυδ, διὰ ἸἸἸκουνῖβθ 88 δρρ]οὰ ἴο 8δηγ θην 
ἴὰν βιι δβίδῃοθ, 88 ἢ] θη ἰ πα, του, οΥ πιοῖς 
αν, Το η ἰχ, θ, ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐτὶ 
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ποὺς ὀφθαλμοὺς, παΙΘΪΥ, 88 τησδπΐ ἴο 
ξυξχεδὶ τε ἰἸάεα οὗ ΠΟ] γτῖιιπη, ΟΥὁ ΘΥ6- θα] νο. 
Ἐποικοδομέω, ἴ. ήσω, (ἐπὶ, οἰκοδο- 

μέω.) ῬΤῸΡ. ἰο ὀωδά ᾿ροπ ΔῸΥ τΐηρ, 88 ἃ 
ἰοαπάαιίουῃ. [η Ν. Τ. οὐ͵γ ἔργ. ἐο ὀωϊα 
“ρον, καλὰ οἵ Ομ τβιίϊδη ἔδιἢ ἀπά [164 88 
δε ρου ἴμ6 οὨ]Ὺ ουπάδιϊοη, «6808 
Ομδι. 80 ρ488. 011. Ὁγ ἐ. ἡ νι ἀλί, 
φᾷ. 1. 20, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ 
ϑεμ. ἄτα. (ΟἹ. 11. 7, " τοβίϊηρ οὐ ΟΠ τῖβὲ ἔοσ 
δεῖίες κπον]εάρεο. Αςὶ. [01]. ὈῪ 860. ἀπά 
ἐπὶ σἰτἢ δες. 1 ον, 1. 12, 14. Βγυ 1]. 
ἕο δειλία ἀπ οπὲ ὦρ ζωτγίλον, 1. 6. ἸῺ [6 
ΑἸ, δηὰ ὑροὰ Οδεῖθι, Αοἰβ χχ. 82, τῷ 
δυναμένῳ ἐποικοδομῆσαι, Βο. ὑμᾶς. Φ66 
20, ἐποικοδομ. ἑαυτούς. 
Ἐποκέλλω, ἢ. ελῶ, (ἐπὶ, ὀκέλλω, 

αψαῖν. ἴο κέλλω,) ἐο ἀγυθ ΔᾺΥ τὨϊηρ μροη, 
85 ἃ Β8ΪΡ Προη ἃ β8[)08], ψ θη τὴ ἀρτουηά, 
Αοίβ χχνὶ. 4], ἐπ. τὴν ναῦν, ἀπὰ Ο]488. 
᾿Ἐπονομάζω, ἴ. ἄσω, (ἐπὶ, ὀνομαζω,) 

ἔϊ, ἐο πάπα ὡροη, ἷ. 6. ὙΠ Δ] }υδίοη ἴο 
1οἴἼ6 ΟΥΔΟΙ πϑὴ6 ΟΥ Οἰγουτηδίδηςς, ϑϑορί. 
ἴῃ σεῃ. ἐν. 17, 24, 25, α]. [πῃ Ν. Τ'. ρδ88. 
ἕο ὃδ μαπιδαῖϊ 80 οἵ 80 ἴῃ δα! ἴοι ἴο βοὴ 6 
ΟἾΒΕΣ πδπο. ἐο δε αἶϑο οαἰϊρά, Βοτα. ἰὶ. 17, 
σὺ ᾿Ιουδαῖος ἐπονομαζῃ. Ῥο]. 1. 29, 2. 
Χεη, Εἴοοη. νἱ. 17. 
Ἐποππτεύω, ἴ. σω, (ἴτομι ἐπόπτης, 

προ ἢ 566.) ἐο ἐοοῖ αἱ οὐ δολοϊά αἰξεπίϊυοίν, 
οπίειερζαΐε οἰοϑείῳ, 1 Ῥοῖ. 1]. 12, ἐποπτεύ- 
σαντες, ἴος ἐὰν ἐποπτεύσωσι, 5811. τὰ 
καλὰ ὑμῶν ἔργα, ἀεποιίης {Πε [1] Κπον- 
ἰεάσο ἀεχί νἀ ἔγοσῃ οἷοβθ οὐβογναίΐοη, ΤῊΘ 
ἴσα ἰδ θὰ [0]], Ὁ τὰ ἔργα ἴῃ Ηοῃ!. 
θὰ. χνὶ. 140. Ἠεεϊοά, Ορ. 106δ6. Απὰ 80 
Ἰ ει, 11. 2, ἐποπτεύσαντες τὴν ἀγνὴν 
ἀναστροφὴν ὑμῶν. 
Ἐπόππτης, ου, ὁ, (ἐπόψομαι, ἴ. ἴο 

ἐφοράω.) Ῥτορ. α ἰοοΐογ-ο" οὐ βρθοίαΐον' οἵ 
δὶ 18 ἴῃ, 2 Μδεε. νἱὶ. 85. 8 Μαςο. 
ἢ,21. ΓΝ τοῦ. 299, πόνων---ἐπό- 
ττης. Ρ]δίο, Ρ. 105, τοῖς ἐπόπταις τῶν 
ἀνθρωπίνων. Τῆι 10 ὈΘΟΟΠη68 Θααῖΐν. [0 
αὐτόπτης. 8. Ρ]υϊ. 1]. 647, ἐπόπτας 
καὶ μάρτυρας. Απὰ Βυοῖ τη  Ὀ6 {Π6 
ἱπροτί αἱ 2 Ῥεῖ. ἴ. 16, ἐπόπται γενηθέν- 
τες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. Βυϊ 
ΘΙ ΒΙΓΟΠΡΈΓ 8686 ΒΘΟΙῺΒ ἰηἰοπαθά : δηά 
88 ἴὩοβθ, 0 ὍἜΓΟ δατηϊ 6 ἴο ἃ βἰψῃΐ οὗἉ 
6 το βθογοῖ τογϑίουθβ οὗ ἴΠ6 Ῥᾶρδῃ 
τεϊϊσίοα. ὈΥ ἰδ 1αβ0 ᾿πἰἰαϊοη,, τ γα ο8}168 
ἐπτὄπται, 845 ἀἰδιϊησιι ϊδηεά ἴτοιη (ῃ6 μυ- 
σταὶ, ἈΒΘΊΠΘΥ ον ῦ οΥ ΒΙΚ ΘΓ, 80 [ἢ6 5686 
νετε ἴ5. "δἀτοϊιιοα ἴο [Π6 τηοβὶ ἰηπλαίθ υἱοῦ 
τὰ δοσυαἰπίδποο ἱ (ἢ ΗΒ τη) ΕΒ(ν :᾽ ῥτοῦ. 
Ἐπ ΔΙ] ϑΐο ἴο ἴὴ6 δυριδί βοθθ οὗ [6 
Ἰγαηρῆρυγαίίοη, Μαίι. χν. ὅ. ΝῸΓ ἴβ 1818 
πε ιδρΒοτῖοα] 8686 πποχϑιηρ] θα : 80 ϑ'γη68. 
78, νοῦς φιλόσοφος, ἐπόπτης ὧν τά- 
λήθους : δῃά ατορογ. ἀ6 ΤἼθο]ορ. τοῦτο 
εἰδεῖεν ἂν οἱ ἐγγυτέρω Θεοῦ, καὶ τῶν 
ἀνεξιχνιάστων αὐτοῦ κριμάτων ἐπό- 

᾿ Ζταῖι καὶ ϑεωροί. 

151 ἘΡΓ 

Ἔ;πος, εος, τὸ, (εἶπον, ἔπω,.) ῬτῸΡ. 
βοπιοίλέπσ, βροΐθηῃ, α τοογά, οΥ ; ἴῃ 
Ν, Τ᾿. οος. ΟἿΪΥ ἰῃ ΗδθὉ. νἱ. 9, ὡς ἔπος 
εἰπεῖν, "80 ἴο ΒροὰῈΚ τ᾿ 8 ἴοττῃ οἵὗὁὨ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΝ 
ἤοαυθηΐ ἴῃ (Π6 θεδῖ ατεοῖς τὶ [6 18, (ΡΓΟΌ. 
ἴουηάφι οα ἴΠ6 ρίγαβα ἔπος εἰπεῖν, οες. 
ἴῃ ἩοηθΓ,) ΠΘΓΘ δὴγ (Βἰηρ 18 δδουΐ ἴο θ6 
βαὶ ἃ συ ἢ ον τηϊσαῖ βουπὰ ἴοο Ὀ0]4, δηὰ χο- 
υΐϊγε ἴο ὃ6 ἴῃ8 ϑογεποά ἀοινΉ. 

Ἔ πουράνιος, ίον, ὁ, ἡ, αἀῇ. ἴογ 
ῬΠΕΡΗΕ ὁ ἐπ᾽ οὐρανῷ, ῬΙῸΡ. οὁ05 εὐέλ 
ἡοαυεη, λοαυοπίῳ ; ἴῃ Ν. Τ΄. εαἱά 1. οὗ 
ΡΕΒΒΟΝΒ, 1} 1086 ΨὯο ατυοῖζ ἐμ ἀθαυθη4" 
Μαῖιί. χυῖ. ὅδ, ὁ Πατὴρ ὁ ἔπ. ῬΙΝ]. 1]. 
10, οἱ ἐπ. {6 απροίβ. 2 Μαος. ᾿1ϊ. 39, ἀπά 
Ο]458. 1) οὔ ἔβοβθ ψῆοὸ οοπιθ ὕγοηι ἤδαυθη, 
Ἰ ον. χν. 48, εα.---ἰ1. οὗ ΤΗΙΝΟΒ, 1 Οογ. 
χν. 40, σώματα ἐπουράνια, ταθϑηΐην 
(Π6 Ὠδάνθη]γ Ὀοάϊ68, 88 [ἢ6 8110, ΤΏΟΟΏ, 
δηά 5βἴδγβ. ᾿ 88 πδαΐ, ῥ]υγ. υἱτποῦί βυθεῖ. 
τὰ ἐπουράνια, ἰδ6 Ὡρρο᾽' λεαυοηβ. τὴ 
δῦοάε οὗ αοἀ δηὰ ἴθ δηρεὶβ, ΕἈ. 1. 20. 
1]. 6. 1]. 10: ν180 1π0 Ἰοναῦ ἤθανθηβ, ζ:6 
ϑάψ, ἴμ0 βοαὶ οἵ δου] βρὶτἱ8, ΕΡῃ. νυ]. 12, 
2) 88 βαϊά οὔ 186 ἀϊησάοηι οἵ Ὠδάνειι 
δηὰ Ὑγδίαυου ρογίδὶ πΒ ἴο ἱΐ, 2 Τίμι. ἱν. 18, 
ΟΥ {πὸ οαἰζίησ ἐδεγοίο, Ἡδὃ. 11}. 1. νἱ. 4. 
νἱϊ, ὅ. ἰχ. 22. χί. 16. χὶϊ. 22, ΑἹβδο τὰ 
ἐπουράνια, " τ᾿θΐπρϑ ρεγιαἰπίηρ (0 [86 Κίπρ- 
ἄἀοτῃ οἵ ἀαοά,᾽ Εγῇ. 1. 8, ΟΥ ζϑῆθν. “ἸἈΪῊρ8 
βρ᾽ τ], Φοδὴ 1]. 12, 
Ἑπτὰ, οἱ, αἱ, τὰ, ἰπᾶθο}. δουοη, αι. 

χν. 84. Αοἰβ χχ. θ, οἱ ἃ]. Τμὸ δυμθει 
ΒΕΥΘῃ ΔΒ ΟἴἴεΠ υδεὰ ὈΥ [Π6 Φ60}8 ἃ8Β ἃ 
τουπὰ πυτηῦεν, Μαΐῖζ. χὶὶ. 45. 1,ὰ. χὶ. 26, 
ἃ]. δηὰ οἷ. πῃ Ο. Τ. Α]δβο 88 ἃ ϑαογοώά 
ὨΌΌΕΡ οὗ ροοά οἴηθῃ, Αοίβ νἱ. ὃ. Βαν. 
ἰ. 4, 12, 10, αἱ. δῃὰ οἷ. 'ῃὼ Ο. Τ. Απά 
80 ἃϊηοηρ 86 Ἐμγρίξαπβ, Ῥογβίδηβ, δηὰ 
ΑὐΔὈΪΔη8. 
Ἑ πτάκις, πυϊὰ. δᾶν. βοῦθη ἐΐηιθ8. Ῥὰϊ 

ΤῸ δὴ ἱπάοῖ. τουηά πυτηῦοσ, Μαιῖ. χυἹ]]. 
21. μι. χΥΪ!. 4, ἀπὰ ϑερῖ. 
ἘὙ πα ἀκ ες ΧΕΧΙΘς αι, ας 7000, οι. 

ΧΙ 

Ἔργάζομαι, ἔ. ἄσομαι, ἄδρ. τα]ά. 
πη Ῥοτί. μαβ88. εἴργασμαι 88 ἄξροῃ. ἴῃ 
Φοδὴ 8, Ὀυϊ μα88. ἰὴ ῳ“ο.π 111. 2].} σθῃ 6 Σ. ἐὸ 

«ὐοΥγᾷ, ὈοΛἢ ἱΊΣΔη 5. ἀπὰ ἀσϑηβ. ἔ. ΙΝΤΒΑΝΒ. 
απ 1} ρῥτορ. ἕο τυογἧς ἰαθοιν, ΜΒΘΙΊΠΟΣ αἵ 
οὔ Β ἰτ8Δ646. Μαϊί!. χχὶ. 28. Αοἰβ χνυὶϊ. ὃ. 
] ον. ἰν. 12. 1 ΤῊ. ἃ. 9. 2 ΤῊ. 1). 8, οΥ 
ἔθῃοΓ, 88 ἴμι. χΊ];. 14, Φοἢπ ἰχ. 4. 1 (ον. ἰχ. 
0. 1 ΤΆ. ἱν, 11, 2 ΤᾺ. 1. 10,11], 12, ὅορι. 
δηὰ ΟἸα89. 2) ἔργ. ἐο ἀο θιιβέμο88, 1. 6. "ἴο 
{γα οὐ ἰγαβῆς,᾽ Μαίί, χχνυ. 16, εἰργάσατο 
ἐν αὐτοῖς. Ἰ)ετῃ. 967, 327, ἐ. τινι. 8) τιοῖ, 
ἔο 6 αοἰΐτο, ἜΧοΥτὶ ΟΠ ΘἾΒ. Ῥου ΙΒ δηά ἴδει)]- 
(68, Φοδῃ ν. 17, ὁ Πατὴρ ἐργάζεται. 
Εομι. ἱν. 4, τῴ δὲ ἐργαζομένῳ. δῃὰ ὅ, 
τῷ δὲ μὴ ἐργ.---11. ΤΆΑΝΒ8. ἰο τοοτῖς, τυονξ 
οὐ, ργουάμοο, 72εἰ, 1) σοηοσ. οὐἁὨ τῃΐπρ8 
ΤΟΊΗ οὐ μου ΟἸτη θά, 88 χηΐγδο]θε, Φόἢι 
νἹ. 80, τί ἐργάζῃ; ἐπ σηβειόν; Αοἰβ χἰδ!. 

“4 
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41, ἔργον : οἵ βεαοτοὰ τἱΐθβ, τὰ ἱερὰ ἔργ. 
1. Οοεν, ἰχ. 18, “ἴ΄Ξὁο ὕῦὉ6 οιρὶογοά αδουϊ.᾽ 
ΟοΡ. Ηοπι. Οἀ. ν. 10], οἵ τε ϑεοῖσι 
ἱερά τε ῥέζουσι. 8.0 χεηεν. οὗ ἔργα τοῦ 
Θεοῦ, οΥ᾽ τοῦ Κυρίου, Ζοδη νἱ. 28. ἰχ. 4. 
ἘΡΒ. ἷν. 28. Ουίὶ. [1]. 28, 4]. οὐ ἐν Κυ- 
ρίῳ, ἷ'. 6. ἰῃ σοΠ ΓΙ Υ ἴο ἢΐ8 ν}}}, Φοη 
1). 21. ϑδρι. δὐὰ (]α88. Α1]5ε0 ἐργάζομαι 
ἔργον ἐλ τι εἴς τινα οΓ ἔν τινι, Μαῖι. 
χχυὶ. 10. ΜΚ. χίν. 6. 8 Δοίιη ὃ ; οἵ κα- 
κόν τινι, νει ΧΗΣ [0. ΟἸαβ8. ΕἾ. ἕο 
τοογῆ, ἱ. 6. ὨΔΡΙΌΔΙΪγ, »γασίζδα σοοα ΟΥ 
οἱ], Μαῖί. νἱ!. 28. Αςίδβ χ. 85. ἔζοτη. ἱϊ. 
10. 724. '. 9. Ιῃ ϑαρί. δὰ Ο]688. ἰΐ 15 
ΟὨΪΥ υϑοὰ οὗὨ νἱιαῖ 18 ουὐΐ. 2) ἴο ΜΟΥ, 1. 6. 
ἕο ἐπ], ἃ8 ϑαϊὰ οὗ στουπὰ, ἰπ ϑδριὶ. Οεη. 11. ὅ. 
Χοη. αἴοοη. ἱ. ὅ. Τυς, ᾿ἱ. 7]. οἵ Α]. [πῃ 
Ν. Τ΄. οπἱγ ψ. οὗ ἴι6 868, 88 ον. χυ], 17, 
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ϑάλασσαν, ο ρίψ ἵϊ, 
ἷ. 6. 0]1οἷὐ παυιῖοδὶ ρυτγβυϊ!β 88. δὴ οοου- 
Ραϊΐοα. ὅο Αὐϊβίοι. Ῥυοῦ!. ὃ 88, 2, τοὺς 
τὴν ϑάλασσαν ἐργαζομένοῦτ: 8180 ἰὴ 
Ατείδη, Αρρίδῃ, Ρ]αϊατοῖ, δπὰ οὐ ΟΡ Ἰδίοῦ 
το ΓΒ. Ἢ 86, Ὁγ τηοίοῃ. οὗ οἴἶεοί [ῸΓ 
σϑι86, ἱῃ [ἢ Β6Ώ86 ο τοογΐξ 70. δηὰ δαγη, 
Φόδη νἱ. 27, τὴν βρῶσιν ἐργ. ϑορῖ. δηά 
ΟἸα88. 6. Ρ' Ηδ68. Οροι. 48, βίον ἐργ. 
Ηάὰοι. ἱ. 24, χρήματα ἐργ. Αον. 1], ζἴΘΠΕΣ. 
2 Φοόδη 8. 

ἘρΥ ασία, ας, ἡ, (ἐργάζομαι.) 1. ῬῸΡ. 
“ΔΏΥ ἸΔΌΟῸΡ Ὀπάργζοη δ, Οἱ ΓΠΟΓ ἴῃ δρτίου]- 
ἴαγο, Ταυς, ἱ. 189, οὐ ἴῃ [6 ΘΧΘΓΟΐΒΘ οὗἉ 
ΔΗΥ͂ Βεαηάϊογαῖι, Ηἀάοί. γιι. Ηομι. 8: 4180. 
οὗ ΒΥ ἰγϑὰθ ΟΣ οσΟτρΘΙ͂οΝ ; θαΐ δΒουγθίϊι68 
ἢρ. “Ἰδθουγ οἵ 4)7ογέ᾽ σοποσ. ὅο 708. Αηϊ. 
ὧϊ. 1, 7, μὴ σὺν πόνῳ μηδ᾽ ἐργασίᾳ. 
Ηδποο 'τ οσουτβ ἴῃ [6 ρῆγαβο ἐργασίαν 
διδόναι, ἴμι. ΧΙ, δ8, σοτταβροπάϊηρ ἴο 180, 
ἄαγὸ τι, “ἴο ἀο οπϑ᾿β Ὀ65ι᾽ ἴο Ὀτπρ 
ΔΩΥ͂ (Ὠΐπρ δὺουί.---11. “116 εγδεέ οὗ ΔΗΥ͂ 
Ἰδθουτ,᾽ ἱ. 6. [86 ᾿ἐδώμρρ ΟΥΓ »ε))7Όγπιαηοε, 
ὙΠ οί. οἵ ροοά, Ρ]αῖο, Ρ. 4θ4, οἱ 8]. οὐ οὗ 
ον], ΕΡ. ἱν. 19, εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρ- 
σίας πάσης. ϑερί. 1 Οδτοη. νἱ. 49, 4]. 
ΤΕ δοίη. Ὁ1ϊ4]. ν᾿. 86, πρὸς ἐργασίας 
πραγμάτων μοχθηρῶν. Ῥὶαῖο, Ρ. 4θ4.-- 
111. νοτῖ, '. ὁ. α ἐγαάδ οὐ ογα, Αοίϑ χῖχ. 
25. ϑορί. δηὰ 6]888.---ἰῦ. ὈΥ ταϑίοη. (ἢ 
φαΐῃ δοοτυΐηρ ἱμογεΐγοτῃ, Αοίβ χνὶ. 16, 19. 
Χίχ. 24, οι. ἴῃ Ο]488. θη. Μοὶ, 1}. 10,1. 

Ἐργάτης, ον, ὃ, (ἐργάζομαι.) α ἴα- 
δοιγο οΥ τοογκηιαπ ; ΡῬτορ. ἴῃ ἀρτίου τυγο, 
Ὀαΐ 4180 'π ἰσαάθ. 1. ζεπθὺ. δηὰ ργορ. α 
ἰαδοιγδν, ἷἱ. 6. δ ϑριιουαγαὶ Ἰδθοπεόε, 
Μαῖι, ἰχ. 87, ὁ μὲν θερισμὸς πολὺς, οἱ δὲ 
ἐργότοι ὀλίγοι, ὃς γογ, 48, χ. 10. χχ. 1, 
2, ἃ. ἴλι. χ. ἢ. νἱῖ. 1. 1 Τίαι. νυν. 18. 24. νυ. 
4, ἀπὰ ΟἿ485. : ἢσ. οὗ Ἰ᾿αθουγοῖα ἴῃ ἴδθ 
ποτκ οὗ [Π6 Οοβρεϊ, ἐδαοΐδγβ ἴῃ [6 ΟΒυτοἢ, 
2 Τίμι. ἰ!. 15, ἐργάτην ἀνεπ. 8.0, σὲ ἢ 
ΘΟΉ8ΈΓ6, 2 ον. χί. 18. ῬἘ]. 1. 2. Ηδηςα, 
στ σεη. οὗὨ {τΠΐπρ, α τοογζον, ἱ. 6. Ὠδδίτυαὶ 
ἀοοτ, οὗ ΔηΥ τῃΐηρ, [ωὰ. χΙ!. 27. ἐργάται 
“ἧς ἀδικίας. 1 Μαος. []. 6. ἴῃ ΟἾδ88. (δθ 
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νογὰ :8' υϑοὰ ΘΧΟΙυδίνο}] οὗ ἀοοάλ, 
δχοορί ἱπ Μοπδηά. Ηἱΐδί, ρ. 145, ἔργων 
ἀνοσίων ἐ.---11. α τοογχηιαη, οὐ ατίϊδακ, 
Αοἰδ χὶχ. 25, απὰ οἷ. ἴῃ Ο]888. ; ζϑῆβν. υἱὰ 
ἃ ζεοηΐ!. ἀδποιίηρ [μ9 ἀἡπα οὗ διιρ]ογτηεπί, 
Ἔργον, ου, τὸ, (ποῖ οὗ ὍΟΥτ, οτίψἰι, 

ὧν ὑθετε ΠΡ ἐ Οοιῆϊς νὙυϑογοδῃ, 
σι ἤθηοο ἴμ6 Πυΐοι ψουϑη, ορενγαγνὶ, 
ἴο 50.) 111. “ ϑοπιοίλέπο ἄοπε οὐ ἴοὸ ὃς ἄρκεὶ 
«ον ἴῃ ναυουβ βθῆβοθ, ἴ. ΣΆ ΒΟΌΆΚ, Βῦὕ8:- 
ΝΕΒΒ, ΜΚ. χὶϊ!. 84, δοὺς ἑκάστῳ τὸ ἔογον 
αὐτοῦ. Ἐρ᾿ι. ἱν. 12, εἰς ἔργον διακονίας. 
1 Τίμα. ἴϊ. 1. δερί. δῃηὰ Ο]8ε8. ; οὗ ἰδὲ 
ψοτῖ ψϊοῖ 968ὺ8 ΟἾγτιδὶ τᾶ8 βεηΐ ἴο δ- 
τὰς Ἴδην Φολη ἰν. 84. μι 20. Ἰχν χγῇ, 

Ξ τὸ ἔργον τοῦ Κυρίου, ἐλε Οοερεῖ- 
τὐογᾷ, 1} Ουτ᾿ δὲ ὅδ. χνί. 10. ῬΆ]]. 11, 80. 
ΑἸβο οὗἉ μΐ8 τοσκ 86 σοτηταϊ θα ἴο ἀροβίϊοι 
δηά ἰοδοδοτα, 2 ΤΊ. ἱν. δ, ἔργον ποίησον 
εὐαγγελιστοῦ. Αεἰδ χΙϊΐ, 2. χὶν. 26; πὰ 
Γ]Β]1οὰ ὉΥ (ποτὰ, Αοἰο χν. 88. ῬΆ]], 1. 22, 
Ι 15 ᾿Πκοννῖθθ ἀρηκρεί αὶ 85 τὸ ἔργον τοῦ 
Θεοῦ, ὶ. ὁ. “ψῃϊοῆ αοὐ τεαυΐγοβ." “ ἀθ1 

ὩΣ α Κν ἐμλταν ἦτον πον μῶν εὐτις Β6Ώ86 Ὁ ἰσ, ᾿ἰϊ. “ ψοσῖς δεῖ δου, 
Αοἰ ν. 38. 2 Τίτω. ἱν. 18. ϑορῖ. ἴῃ ευϊ, 
χνυ. 10. 2οὉ χχχίν. 2]. ὙΥἰβά. ἱϊ. 12 .---ἰ!. 
«ὐογῆ, ἷ. 6. ῬΕΕΡ, ΑΟΤΙΟΝ ; ἐπηρ] Υἱοῦ 
βοιπαίλέπο αἰτεαάν ἄοπο, ἤδμεῦ. 88 
ἐογον ἐργάζεσθαι, ο ἀο α ἀεφεοά, Αοὸ χὶϊ. 
4] . ἀπά βοὸ ἴῃ ἴθ Ο]δε8β. 22) 8ρϑο. οἵ [δ 
ἐπ ν ν᾽ οὗἨ «0688, τεέγαοίος, Με. 
χὶ. 2. ὅοδη νἱὶ. 8 ἃ 2] ; οὐ. οὗ ἀοά, Ηεν. 
δ, 9, εἶδον τὰ ἔργα μον. 8) σεῖο λό- 
γος διὰ ἔργον ἃτο ορροδεά, [,ὑ, Χχὶν. 19, 
δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ ἐν λόγῳ. ΔΛοῦ Υἱ. 
22, Βομι. χνυ. 1δ, οἱ 4]. Εποοΐ. 1]. 8, ἐπ 
ΟἾαββ, 4) οὗ ἴδ σψοῦκ οἵ σππϑη, ἴῃ τείοι- 
606 ἴο τῖρος δηὰ στοηρ, τ ΒΘΊΒ ΟΣ 88 ἠυάξοὰ 
μλβοες ΤΩΟΓΔΪ ἴδ, ΟΥ ὈΥ (6 Ῥτδϑοορίϑ οἵ (δ 

ΡῈ]; δηά {μαῖ, οἰ ἴθ φϑπεῦ. 8δὲ Μαοῖϊ. 
ΤΣ ὦ ἀπ ουν 11. 20, ἜΣ ᾿ 
1. 27, οἱ Ρί. ; οΥ ϑρεσιαζἧῳν, οἰϊποῦ ὁ 
ὔμμ ΜΟΓΚΒ ροποῦ, Βομι. 1ϊ. 7. Χίϊ. ὃ. 

ΡἈ. ἰϊ.10. ὁ Ὑμοβ8. 11. 17, δὲ α].. οὟγ οἵ 
ουἱΐ πποτῖκα, Φόομη 111. 19. Οὐ]. ἱ. 21. Ηεν. 
νἱ. 1, οἱ Μογθονου, ποτ ἃγὸ ἰουπά 
ἔνο Ρἤγαδοθ ρ]δοορὰ ἴῃ οοηίγαδὶ, τὰ ἔργα 
τοῦ νόμου, “ἴι0 σοῦκ8 τϑαιυΐγοὰ ὉΥ 
Μοβαΐο τόσα] ἰανν,᾿ Βοι. ἰδ. 1ὅ, Ὑδοῖθ 
800 ΤΑΥ͂ Ποῖο, δηὰ ἔργον νόμου, “Ὑο0π- 
ἔοττηδθ!ο ἴο {πο αν, Βοτα. ἰἰϊ. 20. 6 εἰ. ἢ. 
10, τουγῇ τὸν νόμον ἰδ οἥδῃ ἱπιρὶ ού, 
οι. ἱν. 2, οἱ 8]. τὰ ἔργα τῆς πίστεως, 
“ΠΟΥ ΚΒ ἐριΠηρίηα, ἔτοτα ἔδίτἢ,, οοαιδίαοὶ, 
ὙΠῸ (ἢ. 1 Τοβ8. ἱ. 8, ὙΠΟΓΟ 866 
ποίρ, 2 ΤΒοδδ. ἱ. 1}: οὐ ψἱτἢ τῆς πίστ. 
ἴ}]. Ηδδ. νἱ. 10. 724. '᾿. 14, 17.--Π|. 
τοογᾷ, ἱ. 6. Α ΤΗΙΝΕ ὙΒΟΥΘΗΣΤ, δοιμοίίης 
πιαίίδ, 88 5] οἵ τῶδῃ, Αςἴϑβ νἱΐ. 4]. ἐν τοῖς 
ἔργοις τῶν χειρῶν (140}6}), 1 σον. ἢ. 16, 
8044. ἰχ, 1. ϑερί. ἀπὰ Ο]δββ. ; ογ Ἵγραίοά, 
85 δαϊὰ οἵ Οὐά, ὈοΪῈ φχεπογ. Αοίδ συ. 18, 
νωστὰ τῷ Θεῷ πάντα τὰ ἔργα αὗτον. 
τὰ, χὶν. 20. ῬῺΠ]. ἱ, 6. ΗεὉ. ἱ. 10, οἱ αἰ. 
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ϑερὶ, ἀηὰ Ηοτῃ. Π] χίχ. 22: δηὰ βροϑς. οἵ 
τοῦ Κ ΠΡ  γἱπρ ρου, δηὰ ρυΐ ἴου οισεν, 
πράϊ, “οἢπ ἰχ. 8, ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα 
τον θεοῦ ἐν αὐτῷ. 

Ἐρεθίζω, ἔ. ίσω, (ἐρέθω, ἔτ. τδς 
οἾθ0]. ἐρέω, ἴο τῇονθ οΥ ὉΪΥ, σι ἤθποο ἐρέσ- 
σω͵ ᾿ϊξ, ἐο πιοῦο, 88 Ἐϊατὶρ. ρὲ. Α. 188, 
ἐρέσσειν τὸν πόδα, δΔηὰ δδροο. ἴο του 
ἐο ΟΔΙΒ ΟΥ̓ 8 Ὑ6886], δῃὰ ἢρ. ἐοὸ ὀχοϊίο.) 
Το ρῥτῖτῃ. 1ἰάθα βθϑῖιβ ἴο Ὁ6, “ἰο δχοϊίθ ἴο 
το 0 ΔΩΥ αυἱϊεδοσηΐ οὐ͵θοῖ ; 8δηἀ ϑοϊηθ- 
ἔϊπηοδ ἱξ 18 ἀϑοὰ οὗ" υτρίηρ ἕοσνγαγὰ ̓  ΠοΓβθβ, 
Ευήρ. Ε]ιε8. 878 : θυ ΘὨϊοδγ οἵ πιουίπσ [86 
μβϑβοη8 οὗ θη, ἩΠΟΘΙΒΟΥ ἴ0 ϑογγζοῖυ, ἤοτα. 
Θὰ. ἵν. 818, ΟΥ αη ον, ΤῸ ἘΧΑΒΡΕΒΑΤΕ, 
ταροξύνω, 85 οι. 1ῃ [16 Ο]4585β. ὅ8ο Ο]. 
ἵΐ, 21, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν. 
τοὶ {86 ὈΥΪΔΆΓΥ Ἰάθα ἴο δχοῖίθ ἴο πιοξίοη, 
Φφπηρϑ {μα οὗἩἨ ὀΧχοϊηρ το αοίέοη, ἰου πᾶ ἴῃ 
2 ον. ἰχ. 2, ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισε 
τοὺς πλείονας, “ Βίἢ ἢ ρο]]6ἀ ὙΟΥῪ ταδη 
[0 οοπδαϊ6. 830. Ατν. 188. Ερ. ἰϊ. 28, 
18, εὐὰ οι. Οἀ. χίχ. 46, ὄφρα κ᾽ ἔτι 
ὁμωὰς καὶ μητέρα σὴν ἐρεθίζω. 
Ἐρείδω, ἔ. εἰσω, Ῥτορ. ἐο ἢν βγηιΐῳ, 

Ῥίαα, οΥ τϑβέ ΔᾺῪ ΠΏ ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟῚ ὕΡΟΏ 
ΘΠ  ης εἶδα, τ βίο ΤΟΥ Βυρροτὶ ἰϊ, 
οι. Π], χχίὶ. 112. ἴῃ. Ν. Τ. σἱὰὰ ἑαυτὸν 
πη, ἐο ῥδοοηια ἐο ΔᾺΥ πΐῃρ, ἐο ϑδέϊοῖ 
(ΔΝ, ̓ ν ἃ 81} οὔ ἃ βαπὰ Ὀδη]ς, Αοἱϑ χχυΐ]. 
Ἱ]͵ ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλεντος. 
Ἐρεύγομαι, ἴ. ξομαι, ἂερ. ταϊά. ᾿τορ. 

ὙΠ ΟΥ τηϑίίον ἔγοτα [Π6 βιοιηδοὶ : 
οῃ, ᾿ ἘΡ οὗ νδῖου, Ἴσαι 8 ἘΡΕΙΤΟΙΣ τ 
ΤΟᾺΓ : ; οὐ ἢγχ. ἐο εὐεοΐ Ἰοὰ 
δου πἀ5 το τὴ Ἴνα Το ᾿ δοίϊουυ οΥ τοαΥ, 

ΘροΥ. 1ὰ, ΧΙ, δ8, Ἡσοτῃ. 1]. χχ. 403. 
δηὰ ἊΝ 1 Μδεο. 11. 4. Ηδποο, ἴῃ Ν. Τ. 
δηὰ ΑἸοχαπανίδη ατοαῖ, ἐὸ δέον γοτίξ, ἰο 
ροαλ οἰ, ἴταπδ. Μαῖί. χῆϊ. 85, ἐρεύξομαι 
κικρυμμένα. ϑιορί. ἰῃ ῬΒ. χὶχ. 2. 

αὐ θεν άυ, ἢ ήσω, (εἰρέω,) ρτορ. ἕο 
αγοῖ, ΤΥ ΔΠῪ οὔ ὈΥ ἰγδοκίης οὗ ἰγδοῖῃ 

ἐήε (ροἰδίορβ. 80 Ηοπι. Οἀ. χίχ. 486, 
ἰχνη ἐρευνῶντες κύνες ἤϊσαν, οἱ Αἱ]. 
ἤξηςε, ἰο ϑροξ αἰσομπέϊν ἴον δὴγ ἰμίηρ, 
ἤρα, Οἀ, χχίϊ. 18, τεύχε᾽ ἐρεύνα, οΥ ρΡεΓ- 
"θυ, Ευτρ. Μεὰ, 1816. Χοη. Ογτγ. 1. 2, 
] Ἠξεηςθο, 85 βαᾷ οὗ ἃ {πϊηζ, ἕο πιαζα απ 
“παρ βογιέην αὐον., ῬΊηα. Νδιι. 1]. 42, ἐο 
ἱπυείσαί οὐ φαρίοτα ἴι, ἜΒρεὺ. 85 ἰο ἰΐ8 
ὕλίυτο, ργορετε8, ὅςς. ἡ ΠἸοἢ ἃ βιιρροβθὰ 
ο Ὁ Ὠἰάάεῃ οὐ οὔβοιγο, Ηἀΐαῃ. υἱΐ. 6, 12, 
Τα ἀπόῤῥητα ἠρεύνα. 85, ἢρ. ἴῃ Φοδη ν. 
νγ ἐρ, τὰς γραφάς. νἱϊ. 52. ἐρ. τὰς καρ- 

δίας, Βομι, γἱ. 27. τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ, 
(ον, ἔΐ, 10, ψμοτθ, Βόνγθυθσ, ἰξ ἀθποίθβ, 

Ὁ ἴῃ ἤρν, ἢ 28. ὉΥ τηθίοῃ. ἐο ὁσ ἔΐο- 
Ὑ αοημαϊηϊοα ευἱξῆ, 85 ἴμ6 ταδὶ οὗ 

τὶ Μαιΐηγ, 1 Ῥοῖ, ἱ. 11, οἱ βορί. 

Ἐρημία, ας, ἡ, (ἔρημος,) Ῥτορ. ἃ 
ν ΟΓ Ὀπεουϊναϊοα δηὰ ὑπ πῃ 0168 

ἴδοι οὗ Ἰαηὰ, Μαίι, χυ. 88. ΝΜΙκ. υἱῖ!. 4. 
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2 Οον. χὶ. 26, Ηδθδ. χί. 88. ϑερέ, Φοβερῇ. 
δηὰ Ο]688. 
ἜἜρημος, ου, ὃ, ἡ, δὰ]. ἴῃ (1488. ἀδϑοτί; 

δηὰ Ὀγ ̓ πρὶ. υαϑέ, ἄς. ἴη Ν. Τ. 1. 88 δὴ 
ΑὮΣ. δῃὰ υδοὰ 1) οὗ α γοσίοη ὠπέπλαδίἑοώ 
απᾶ ὠποιμϊσαΐοα, Μαῖι. χὶν. 18, εἰς ἔρη- 
μον τόπον. ΜΚ. Ἰ. 85. οἱ 84]. ϑορὶ, δῃά 
ΟἸαβ8. 2) ἴῃ [86 βεῆβο ἀδϑοίαΐδ, ἰαϊά τυαϑίο, 
αοϑογίοα, Μαῖϊ. χχὶϊ. 88, Τὰ. χίϊ!. 85, ὁ 
οἶκος ὑμῶν ἔρημος. Αεἰβ 1, 20, νἱϊ, 26. 
δορί. ἀπά Ο]488. (οὗ ἃ εοἶϊγ.) 8) οὗ ἃ ἴδ- 
τῇδ ]6, ἀοϑζαϊο, 1. 6. οὗ ἃ Πυϑυδηά, ϑοζέξαγψ, 
6]. 'ν. 27, πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου, 
15. 'ν. 1, Απὰ 8ο Ηάδοί. υἱῖξ. 65, “ογϑαζθη, 

παἀοποά ὄψ. Ἐϊατὶρ. ϑυρρὶ. 1148, απὰ 
ΒορΆ. (Εἀ. (ο]. 1719, δον ἡ ῬΊαι. Ο 8. 
θ8, ἰξυΐπρ αἴοπε.---11. 5 ΒύΒΒΤ. ἡ ἔρημος, 
80. χώρα, δαυΐν. ἰο ἐρημία, " (6 ἀεδβοσί,᾽. 
ΤῊ ΘΔΏΪη ἢ ΦΘΠΘΓ. Δ} ἈΠ ΠΒδ δἰ 6 δηά ἀποῸ]- 
{ἰναϊδὰ ἔγϑοῖ οὗ οουπίτγ, Μαεῖίί. 1. 8. ΜΚ. 
Ἰ. ὃ. [κ. τ. 4. Φοδη 1, 29: αἷ8δο αἱ ἔρη- 
μοι, ἴ,α. ν. 16, οἱ 41. ΑἾ8ο βαϊᾷ οὗ 19 
Δεϑογέ ο ὕκάκα, 5ἰλυαῖο ἴῃ [Π6 5. Εἰ. μαγὲ 
οὗ ἴδ, ἔτοσω (88 Φοτάδῃ δοηφ {μ6 Ὠεδὰ 
Μαῖι. 1.1. ΜΚ. 1. 4. 1κὰ. ἱ. 80. 1. 2. 
ἴπ {π6 δῦονθ ραββᾶρεδβ, βουϑυδγ, ἰζ ἀ068 ποῖ 
δἰ ΕὟ ἃ ΘΟῸΠΙΣΥ δοβο]αἰο]ν ἀθϑογὶ ἀπά υη- 
οὐ] ἰναίθά, Ὀὰΐύ ΟΕΪΥ ὁπ ἐξα ομἰέτυαξοῶ, διὰ 
ἐλίαῖψ ϑιλαδίοά ; σοταρ. 088}. χν. 6], 54. 
δΔηὰ Τηὐ τ. Ταοβί. τὶ '. ν. 12, ΟΥ [9 
ἀοδοσῖ, οὐ νιομηῃξαΐϊποιβ τοσίοη, ἤδτὸ ΟΕ σῖδὶ 
Ὑγ88 ἰοτηρίεα, Μαιΐ. ἰν. 1. ΜΚ. ἱ. 12, 5. 
μὰ. ἷν. 1; οὗ ἃ ἀοβοῦγῖ δεΐνγεεη ἴΠ6 Μουπὶ 
οὗ ΟἸΐνοβ δηὰ Ψοτίοϊο, Αςίβ χχὶ. 88. Φοῆη 
χὶ, δά; οὗ 16 Αγαδέαπ ἀοβογὶ, Ὀεΐπθεη 
Μουπῖ Κπαὶ δῃηὰ Ῥαϊθβίίηθ, Ζοβη εἰ. 14. 
ΥἹ. 81, 49. Αοἱϑ νἱῖ. 80, δηὰ 864ᾳ4ᾳ. 1 Οον. 
χ. ὅ. ΗδὉ. 111. 8, 

ἜἘρημόω, ἴ. ὦσω, (ἔρημος,) ἰο ἴαὴ 
ιυαϑίο, πιαΐδ ἀδεοίαί ἐῆρρε ἃ ΟἸδεν 

8, 

6, ἸΓΔΏΒ. 
ἴῃ Ν. Τ΄ ΟὨ]Υ ἴῃ ρᾶ88. ἕο ὅδ ἰαϊά τυαϑίο, 
τπαάδ ἀοϑοίαΐο, βαϊὰ Ὀοΐ οὗὨἉ ἐλέπσϑ, 885 βα- 
σιλεία, Μαῖϊ. χὶϊ!. 25. 1.0. ΜΉΝΣ πόλις, 
ον. χυῇ. 19. ϑερί. βῶρε δπὰ ΟἾαβε. 
πλοῦτος, ἰο δε ἀεφϑίτογοα, εοταα ἴο πουραῖ, 
ον. χυἹ!. 16 ; δηὰ οὗ ἃ ρογβοη, ον. χυ]!. 
16, ἠρημωμένην ποιήσουσι τὴν πόρνην, 
“ 8Π8}1 τηδίκο ἢϑὺ ἀδβο]αδὶθ, ἀθβροὶ! ΠδῚ οὗ 
ΠΟΙ τίομθβ δῃὰ ρονθσ. 80 ἴῃ ϑερί. [0]]. 
ΌὈγ βασιλεῖς, 2 Κίηρβ χῖχ, 17, 18. χχχνί!. 
18. Ρ]υΐῖ, Υἱξ. ΑἸοχ. σεαντὸν ἐρημοῖς, 
“Βϑοοίῃθ θογοῖδ οὗ [τἰθπ 8." 
᾿Ερήμωσις, εως, ἡ, (ἐρημόω,) α ἴα 

ἕηρ τιυαϑία, 'οη, Μαῖι. χχὶν. 15. 10 
χχὶ. 20. ΜΠΚ. χι!, 14, τὸ βδέλυγμα τὴς 
ἐρ. ἼΣ 76:. ἱν. 7. υἱῖ. 84, Αὐτίδη, Ε. Αἱ 9, 18. β 
᾿Ερίζω, ἔ. ίσω, (ἔρις,} 1) ἰο ἀἱορμέε, 

ιυγαπσίο, ΟἾΔ58. ἀπά τυ, ὸ Ὀγ ᾿ρ]. 
ἕο ον ομίΐ, υοσύΐδγαΐθ, ἃ8 ἀο ῬαΥβοηβ ἤθη 
ὉΔΥΤΟ]]ησ, ἰηίγαηβ. Μαῖϊ. χὶὶ. 19, οὐκ 
ρίσει, οὐδὲ κραυγάσει. 8.0 αἱ Ἰοαβῖ ἐδὁ 

τοοϑηΐ Εἰχροβίϊοτα δηὰ [οχχ. ἱπίογργοΐ, ἴὸ 
ΤΏΔΪΓΘ (6 Β6Ώ86 ἐὐτο ρυηὰ ἴο [86 Ηξοῦτ. 
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Ὁ διὰ ϑερὶ, κεκράξεται. Βαϊ ἱξ ἴ8 
ἸΏΟΤΟ ῥγΟθ8Ὁ]6 ἔπαὶ (Π6 Εἰναηρο δὲ ΠΘΓΘ 
Οἢο86 ἴο το ποῦ γγοείψ, ἴῃ ογάθυ τπ6 ὈαίοΥ 
ἴο σπαγαοίουΖθ ἴῃ6 ῬΠΑΥΒ668, ὙΠ086 ἀΐδρυ- 
ἰαϊϊουβ βρὶ γῖϊ, ἰὰ [Π6 ποσάβ οἵ ἃ ρτεαῖ ροεῖ, 
" ἱμοφυδείουβ, Ὀταν Πρ, ΘΥῈΓ ἴῃ (ἢ 6 ττοης, 
8 ψ6}} Κποσῃ. [πάροά, [6 Ὀοδὶ νϑυβίοῃ 
Ὑ{111 Ὀ6, " Ηδ 8841} ποῖ Ὀγϑν], ΠΟΥ 88}4}} ἢ6 
ΘΥΘῺ ΓᾺΪ86 ἢ18 σνοΐοϑ.ἢ 

ἙἝριθεία, ας, ἡ, (ἐριθεύω,. ἴο τταηρῖο, 
ἔτ, ἐρέθω, σορῃ. νῖτ ἐρίζω,) ἴπ 186 ΟἾ 488. 
Ὑτὶύοτβ, σζϑαΐ ἴθ [ἢ 6 Βούν!ο οὗὨ ἃ Ῥδγίυ, ὮὈΥ͂ 
Βο]Ἰοἰϊαοη, ὅτ. : δυὲ ἴῃ Ν, Τ΄ σοηθγ. 
»αγέν- εἰσί, τιυαίνῳ, Ῥ}]. 1.16. ἃ), ὅ, 9. 
Ἀϊ. 14, 10, Βοτα. 1]. 8. Ρ]ὰ. 2 ον. χὶϊ. 20. 
64]. ν. 20θ.0 Απάὰ εο Ατϊβίοι. Ῥο]ῖ. ν. 2 
8, μεταβάλλουσι δ᾽ αἱ πολιτεῖαι καὶ 
ἄνευ στάσεως, διὰ τὰς ἐριθείας. 
ἜΒριον, ου, τὸ, (ἀϊπνίη. ἔν. ἔρος, εἶρος, 

τοοοῖ, ἨοΌὉ. ἰχ. 19. Βον. 1. 14. βορῖ. δὴ 
ΟἸ 488. 
Ἔρις, ιδος, ἡ, (860 Βυρτε αἱ ἐρεθίζω,) 

1) γργορ. ϑέγίζδ, Ὁ ορδτν ας 1 Ὅος. ἱ. 11]. 
ἡ, ὁ ΟΥ̓ΘΜΑ χιὶ. 20. Ο]. νυν. 20. 1 Τί. 
νἱ. 4. Τις, 1). 9, ἀπά Ο]48588. 2) τηθϑίοῃ. 
ἴουο ὁ εἰγίγε, δαυῖν. ἴο φιλονεικία, Βοιι. 
ἰ, 29, ῬΒ]]. :. 15. Ἠάϊΐδη. ἰἰϊ. 2, 18. Οα 186 
ἀἰϑποϊζοι Ὀούνγθθη {118 ἴδιτη, ζῆλος, δηὰ 
διχοστασία, 866 ΤΥ ποίθ οἡ 1] Οὐνγ. ἰϊ,. ὃ. 

᾿Ερίφιον, ου, τὸ, (ἀϊ. οὗ ἔριφος,) α 
λιαϊισ, Μαῖι. χχυ. 835. Αὐμθηΐοῃ δρ. 
Αἰδθη, χὶν, δὰ ὅπ. γΡ. 661], Β. ἐρίφιον 
ἐντάκερον, ἐμπνικτόν. 
Ἔριφος, ου, ὁ, ἡ, α Κία, Ῥτορ. [μὰ. χν. 

29, ὅπ διὰ (]488. [ἴῃ χῷ χχνυ. 82, 
ἀφοριεῖ αὐτοὺς---ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφ- 
ορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, ἰἴϊ 
τηυβῦ β' σι  γ, ἔγοτῃ (816 δη Π6 818, ὦ σοαΐ ; 
ψοιηρ φοαῖδβ, οὗ οουγεθ, θοΐπρ ταοδηῖ. ΤΠαὶ 
1860 σογὰ ΤΩΔΥ ᾿ᾶγθ {18 Β6Ώ86, 18 Ρ]Δἴ πη ἔγοτα 
{86 οἰχοϊιπιδίδποο παι {818 γᾶ (88 ψ6 Ἰθδγῃ 
ἔγοσῃ ΕΗ δυο 08) ἂῃ ΔΡρδ]]δίΐοη οὗ Βδο- 
οπβ. ΜΌΓΙΘΟΥΟΣ, ἰδ ἴθ, 1 νου] βδΥ, σϑ- 
υϊγοὰ ὈΥ [86 ΔΓ 6818 ἴπϑτὸ ἢ 8΄θθ», 
88 ἰῃ Εχ. χὶΐ. ὅ. 1μον. ἱ. 10. δ α]δοὸ ἴῃ 
Ηοιι. 1]. χχὶν. 262, τὸ ἴαυὸ ἀρνῶν ἠδ᾽ 
ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες. 
Ἑμηνεία, ας, ἡ, (ἐρμηνεύω} ῬΙῸΡ. 

ἐπέεγργοίαζίοη ΟΥ παΐίοη, 88 1 ΟνΥγ 
χίν. 26: ὃυῖ ἴῃ 1 Οοτ, χὶϊ. 10, Ραΐ τηθίοῃ. 
ἴον 186 ,ασμίέῳ οΥ ὅ ἱοπ,, Θοηβίἀογοὰ 
ἃ8 ἃ Βρ᾽ 4] οἱ. β'.60 τν ποῖθ ἰῃ 106. 
Ἑρμηνεύω, ἴ. εὐσω, γῬτορ. ἐο ἱπέογ- 

»γοῖ, ἱ. 6. ΘΧΡΙαΐῃ σαὶ ἴδ οὔβευσα. ἴῃ 
Ν, Τ. ἰο ἐγαπείαίδ ἴτοτη οὔθ ἰδηρσιιαρο 
ΔΏΟΙΠΟΥ ; 11ϊ. 10 τηδῖκα 1061} 1 0]6, Ὁ {γᾶπ8- 
Ἰαζοπ, ταὶ τψου]ὰ οἴου δα Ὀ6 ἀπ] π|6}]}- 
ΕίρΙει Φόμη 1. 89, 48. ϑορῖ. ΕΖτα ἱν. 7. 

6η. Δηῃ. ν. 4, 4. 

Ἑρπετὸν, οὔ, τὸ, ῥτορ. πθαϊ. οὗ ἀϊ. 
ἑρπετὸς, ἔτ. ἕρπω, ἴο οτοορ, ὙἘΙΟὮ οσα. 
ἴὰ Ηοῃ. Οἀ. ἱν. 418: Ὀυΐ, ἴῃ τι8δ6.. ἃ δι ϑῖ. 
πευῖ, ἀδηοίηρ “ἃ ογθορίης δηϊη8)," α 7 6}- 
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ἐϊΐ, Αοἰε χ. 12, χὶ. 6. Εοζω. ἱ, 25. 4. 15. 
ἤ. ϑορί. δηὰ Ο]888. 

᾿Ερυθρὸς, ἁ, ὃν, κα]. (ἐρεύθω, ἰο τοὰ- 
ἀ6η,) γρά. Τῃ Ν. Τ. ομἷγ υδεά οὗ [6 Ἐοὰ 
8.68, Αεἰβ νἱ!. 86. Ηοῦ. χὶ. 29: νψβοτο βοε 
ΤΑΥ͂ ὨΟΐΘΒ. 

Ἔρχομαι, ἔ. ἐλεύσομαι, ἐο δοππα οὗ 
90, πιοῦθ ΟΥ̓ }α88 αἰοπο, Ἰαΐγαη8. ἢ δὴγ ἀϊ- 
γοοϊϊοη ψΠδΐοθυθυ, 88 ἰηἀϊσαϊθὰ ὈΥ δὰὐιηςῖϑ, 
ΟΥ δβυρροβίθα ὈΥ ἴπ6 σοηΐοχί. [, ΤῸ 00, 
ὙΠ δαἀὐαηοίθ ἱπρΙ Υἱηᾷ τηοϊΐοη ἔγοη ἃ 
ἜΘΗ ΟΥ̓ ῬΟΙΒΟῺ [0 δηποίδον, ΦόΉΒη νἱ. 17, 
ρχοντο πέραν τῆς ϑαλάσσης εἰς Κ. 

Χχὶ. ὃ. δῦ. χὶ. 8; [01]. Ὁ ὁδὸν, ἰο φὸ 
ομδβ αν, ΑοἰΒ ἰχ. 17. Χοη. Αἰ. 1ϊ. 2, 
10; Ὁγ ὁδὸν ἡμέρας, δοουβ. οὗ ἀϊπίδηςε, 
1. 11. 44. Χοπ. Απδϑ. ἱἰΐ. 1., δ..---11. τὸ 
ΟΟΜῈ, ΜῈ δα ]υποίδ ἐπιρ  γπς ΤΩ Οἴοἢ ἔο 
ΟΥ ἐοισαγαἀβϑ ΔΌΥ ῬΟΙΒΟΙ ΟΥ ρἷδοθ, 1} ῥτορ. 
βαϊὰ οὗ :θγ8. Ὀοΐδ αὖϑδοϊ. αδΒ Μαῖί. υἱ}]. δ: 
ΜΚ. ἵν. 4. νἱ, 81. Φοδη ὶ. 40. Αεΐβ ν. 15, 
οἱ βῶρθ, (οπ (π6 Ῥῆγαθο ὁ ἐρχόμενος, ἴο 
ἀδποῖθ [Π6 Μεββίδῃ, 866 ΤΩῺΥ ποῖ οῃ Μαῖίϊ. 
Χχὶ. ὃ, δπὰ οη 188 ρ]θοπαβίῃ οὗ ἐλθὼν ρὑγε- 
ἤχοά ἴο νογῦβ οὗ τηοϊΐοῃ, Ββε66 οἡυ Μεαῖϊ. 1). 
28,}) δηὰ Ὑἱ 1} δαὐαηείθ τοαυκίηρ οὐἠεοΐ οἵ 
»ΏΡοΟβ6, 88 Μαῖΐι. ἴ'. 2, ἤλθομεν προσκυ- 
νῆσαι αὑτῷ. ΜΚ. ἢ. 17. 1κι. ἵν. 84. Ζοδαη 
χ. 10. χίὶ. 9. Αοἰδ υἱῖ. 27, οἱ ἃ. ὙΨ1Ὰ 
ἀδῖ. οὗ Ρεῖβ. εἰἴμεγ ρ]εοπαϑβίίο, ἐπ τοϑρεοσί ἴο, 
ΟΥ̓́͵ ΟΥ̓ αἴτεον, ΤῸΡ πρός τινα, Μαῖϊ. χχὶ. 
δ, ον. 11. δ, 16; 4180 ψῖει ἀδὶ. οὗὨἨ ἐλέη, 
88 ΤΩΔΠΏΘΓ ΟΥ̓ ἱπβίσυμηθηΐ, Φοῦπ Χχὶ. ὃ; 
στ δὰν. οἵ ρἷαοο, Μαῖϊ. υἱῖ. 29, ΜΙ... νυν. 
27. 1μι. χ. [ Φόδη ἰν. 16, εἴ ὁ]. ΑἾδο 
ΘΟΏΒΙΡ, ὙΠῚ ΡΥῸΡ. 88 ἀπὸ ψἱτἢ σοῃ. οὗ 
ὈΪδοθ ΟΓ ρϑίϑοῃ, εἰς ὙΠ δος, οὗὨ ῥ]δοθ οὗ 
Ρυ » ἐκ ἢ ρ6Ὲ. οὗὨ ρἷδοο τυλδηοα, ἐπὶ 
ἢ ρθη. οὗ {πΐηρ ; οΥ Ὑ1ῚῈ δος. οὗ ρΡ]δος, 
ὩΡΟπ ΟΥ ἰο ῬἘΪΟΝ ΟἿΘ οοτηθ68, ΜΚ. νἱ. δ3. 
μι. χὶχ. δ. χχίν. 1: σίιἢ δος. οὗ οὐλδοΐ ον 
ῬύτΡοβο, Μαίι. 11. 7, Αοἷβ χχίν. ὃ; κατὰ 
αὐτἢ δοουβ. οὗἩ οδ͵εοῖ μετὰ ὙΠ δος. οὗ 
Ῥογβοῃ, αὐἴεν ; ὀπίσω Ὑ1Ὸ σοι. οὗ ΡῬοσϑοι 
ΟΣ οὗ {πὸ ; παρὰ “1 σοη. οὗὨ Ῥδγβοι ΟΣ 
806. οὗἉ ρ]αο6: πρὸς ψ] 8 δες, Οὗ ΡΕΙΘΟῺ ΟΥ 
οὗ {πϊπρ. 2) ἰῃ {π0 Β6Ώ86 ἴο σοηιδ 
ἸΏΔΚΘ Οῃ6᾽Β Βρρθδσδῃοα ρα Ὁ] 1ο]γ, Ναϊε. χὶ, 
14,19. ΜΚ. ἴχ. 11, 8ᾳ. 6]. 11. 19. 2 Ῥροι. 

“11. 8, οἱ 4]. 8) ἴῃ [Π6 θθὴ89 ἐο οογδ ἀσαῦε 
ΟΓ δαοΐ, ἰο τοίωγη, 8080]. 10. χν. 80. χίχ, 
18, ΦΖοδη ἰχ. 7. χχί. 22, οι. ἷχ. 9. 2 
Τῇοδ8. ἱ, 10, Ἠθν. χὶϊ. 28. 4) τηοίβρῃ. 
οὗ »εγ8. [01]. ὉγΥ διὰ, 886 δι᾽ ὕδατος καὶ 
αἵματος, 1 Φοῆῃ ν. 6: Ὄγ εἰς, 85 εἰς 
ἑαντὸν ἐλθὼν, "τεοονοτίης Π15 τσ ταϊηἀ,᾽ 
[μι.χν.]7;: εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, “στονυ- 
ἴῃς σψονβο,᾽ ΜΕ. ν, 46. εἰς ἀπελεγμὸν, 
Αοὶϑ χίχ. 27: εἰς κρίσιν, “ἴο θὲ δοη- 
ἀθηγηεά,᾽ Φοἢη νυν. 24: εἰς ἐπίγνωσιν, 1 
Τί. ἃ. 4. 2 Ὅον. χίὶ. 14: εἰς τὴν 
ὥραν ταύτην, Φοδη χὶϊ. 272. δ) ἢρ. ε5]ὰ 
οἵ ἐλέπσδ, ἃ8 οὗ ἑἐΐπε, ἐλεύσονται ἡμέραι, 
αι. χ. 1δ; ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα, ΖοΒῃ χνὶ. 
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4, εἰ δ]. : οὗἩἉ [πὸ Κίπράοτῃ οὗἩ αοἀ 88 ἴο 
αηθ, ΟΥ ἔο ὅδ οεἰαὐζ(ιεἠοά, Μαῖϊ. νἱ. 10. 
ἰγ. χὶ!. 10: οἵ τπΐηρθ, σοοά οἵ οὐἱ!, 
πὰοἢ οὐπηδ τὸ ΤηΘῃ, 88 Θ ΟΥ̓ Ὑ8Γ, 
πὰ ΟΥ ΡυπΙϑτηθηὶ, Ναί. χ. 18. Φοδη 
χτΐ, 4, Ἐρἢ. ν. 6, οἵ 41. ΑἾ8ο οὗ παίι γα] 
γββοοιηθηδ ΒΟ οοσων, Μαίι. νἱῖ. 25, εἱ 
ἃ], ὅο οὔα ἴανν ψ Ἐ] οἢ 18 καϊα ἐο οοπια, Ἰ. 6. 
ἰὸ δε ἀπποωποεα ; ἀπὰ οὗἁὨ ,ωϊἧ, ἴο δομιθ 
αὐγολ, ὅδ πιαπε)έοά, 614]. 111. 28. 

Ἐρωτάω, ἴ. ήσω, (οορη. σἰ ἔρο- 
μαι.) ἐο αϑὲξς οΟΥ φιωρϑίζοπ, σοηογ. [0}]. ὃν 
8.0. οὗ Ρ6Γ5. δηὰ 8]80 οὗ (ἢϊηρ, ΟΥ ΟἾΠΟΓ 
δ)ιηοὶδ. ἴῃ Ν. Τ΄ ἴθ Ὀθαγβ ὑὸ δοοορία- 
ἄοπθ, ἴ, ἴο δϑῖς. ἷ. 6. ἹΝΤΕΚΒΟΘΑΤΕ, ἴπ- 
ψῆγε οὗ, νι ος. οὗ Ρεῖβ. Μαῖί. χνὶ. 18, 
ἢρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων. 
δόμα 1. 19. χνυΐϊ. δ. ϑερί. δῃὰ 6 ]288. : [0]]. 
ὑγ δες. οὗ ροσβοῃ δηὰ ἴῃ, Μαῖι. χχὶ. 24, 
ἐρωτήσω ὑμᾶς---λόγον ἕνα. Μῖὶκ. ἱν. 10. 
ἶμι. χχ. 8. ϑερί. δηὰ ΟἾδββ. ; [0}]. ὈῪ ὅδε. 
οἵ ἤναι δηα περι ζ5ῃ. οὗ {πίη [κὰ.Ψ 
ἶχ, 45, ἴ, δηὰαὰ ΟΪ489. ἕο γΌροϑο - 
δοηβ. ΛΟ 1,1. χχὶϊ. 68. ᾿ΚῚ ΧΗΣ 14. 
2 Μετο. νἱϊ. 2, ἀπὰ Ο]488.---Τ1. Ετοτα 16 
Ἠεῦν. ἴο δὶς, ἱ. 6. Τὸ ΒΕΘΌΕΘΥ, δπέγϑαξ, 
ὑκιοροῖ ; [01]. ὉΥ δος. οὗ ρετβ. Μαἵὶ. χυ. 28, 
ἠρώτων αὐτὸν, λέγοντες. ἴα. χὶν. 18, 
19, Ζομη χίΐ. 21. ῬΆ1]. ἱν. 8. 7Ζόβθρῃ. Απΐ. 
ν.1,.14: Ὁγ δες. οἴ ἐμίηρ, ἐρ. τὰ πρὸς τὴν 
εἰρήνην, 1,. χὶν. 82. Ῥ. οΧΧῚ!. 6. ϑ'ορί. ; 
γ 8ς, οὗ ῬΟΓΒ. δπά ῥτβρ. περὶ ΟΥ πρὸς, ἴο 
αἰ ὕογ, Τλι. ἵν. 88. Φοβη χνὶ. 26. 2 ΤῊ. 
ἢ. Ὁ; ὃν ες. οὗ Ρ6Γβ. δῃὰ ἵνα οΥ ὅπως, 
τὶ Υἱ!, 26. 1.0. νἱῖ. 86 : οὗ ᾿πῆη. δβοσ. [μυ. 
Υ, . 

ἜσθΉο, ἢτος, ἡ, (ἕννυμι, ἔσθην,) α 
3 ἑλέπο, [.ὰ. Χχὶ. 11. 

Ἔσθησις, εως, ἡ, α σαγηιοηξ, γαΐῃιοηΐ, 
ἴῃ, χχῖν. 4, ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτού- 
σαῖς. ΤΉ ψογὰ 15 τάγο, δηᾶ, Τ μεθονο, 
ἰραπὰ ῃἢ0 ΏΘΓγΘ οἶβα ἴῃ ἴΠ6 Ρ] γα], δἴποα ἰΐ 
ΘΠ τηθᾶη8 οἰοέλίπσ. ΑΟἸαββίοαὶ υυῖτοῦ 
νου] ὰ μανο πτὶτεη ἐσθήμασι. 

᾿Εσθίω, (ἔσθω, ἔν. ἔδω.) ἐο ἑακα γυοά, 
ἱΠἸ σεπόῦ. απὰ αὖεοῖ. οὗ ρογβοῃβ, Μαΐί. 

χῇ, 1. χῖν, 2], οἵ βξβρε ἃ]. ϑερί. ἃ Ο]888. : 
[]}, ω μετὰ Μιι σοῦ. ἐο ἑαΐα α πιραὶ 
υὐᾶ, 1. υἱῖ. 86. ἀπὰ ὄρρι.; ψἢ ἐνώπιόν 
τος, ἵλι. χχὶν. 43, ϑερί. 2 ὅδῃι. χὶ. 18. 
-ἰὶ, οὐδ απ ααἀλιποί οἵ ἴμ6 οδ]εεὶ, ἰ. 6. 
ἴδ ἐΐηρ οαίθω. 1) (οἷ). Ὁ. ἤθη. [κ. χνυ. 
ἰῦ, κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι. 2) Ὁγ 
ἐκ γῇ ζοῃ, ἴο 5 Ὁ. ἷ. 6. ραγὶ οὗ ἴα. 
χχῇ, 16, Ζομη νἱ. 26, δ0. 1 Οοτ. χί. 28. 
βεν, ἢ, 7. Βερί. 8) [01]. ὉῪ ἀπὸ δῃὰ ρεπ. 
(0 οαἱ Γ᾽ Ἷ. 6. ἃ Ρᾶτί οὗ, Μαῖί. χυ. 27. ΜΚ. 
ἯΙ, 28, ον. 11, 7: [0]1. ὉΥ δεο. οὗ {πὸ 
(ϊην δαΐεη ὈοΪἢ σεηοῦ. Μαι,. χχνὶ. 17. 

ΧΙ, 14, δπὰ χίὶν. 12, 14, εἴ ἃ]. βββρϑ, 
(γορ. «θὰ βγ. 281 Ὅν. χὶ. 20. Βον. 
ΤῊ, 16.) δὐά δρΡ66. 85 ἴπ [Π6 ρῆγββο ἄρτον 
ἐσθίειν ὁ; φαγεῖν : ἰο ἰαΐο 700, οΥ 8 
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τηρδὶ, Μαίί. χν. 2, οἱ 4]. δπὰ ϑορί. ; δηὰ 
Βρ. ἴὴ 1. χῖν. 1δ:; 6150, ἐὸ δαέ, Ἶ. 6. 1,86 88 
ΟΥ̓ΪΏΆΣΥ ἴοοα, ἐΐυσ μροη, Μκ. ᾿. 6, ἐσθίων 
ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον, Ζ2οἰη νἱ. 8]. 
Βοπ. Χὶν. 2, εἰ ].---11Π1. ἥοηι ἰλ6 τεὸν. 
ἴῃ [86 Ρῆγαβο ἐσθίειν οΥ φαγεῖν καὶ πι- 
νεῖν, υϑοὰ ΕἸΓΠΟΥ 8080]. ΟΥ ὙΠ δος, ἴα 
{πγθθ βθῆβεβ, 1) β' ΡΥ ἕο ἐαΐα α πιραΐ, 
ἴλι. χ. 7. χνὶϊ. 8. ϑερί. 2) ἐὸ ἐΐδα ἴὰ τῃ6 
808] τηϑπηον, Μαῖῖ. χὶ. 18, μήτε ἐσθέων 
μήτε πίνων. ἴλαι, γνἱ!. 88. 1 ΟὐονΣ, ἰχ. 4. 
8) ὉΥ ἴπρ0]. ἐο γοαϑβέ, 1μι. χὶϊ. 19, φάγε, 
πίε, εὐφραίνου. 1 Οον. χ. 7. χν. 32: 
ὙΠ τῆς Ιάδα οὗ τον! ]ηρ, Μαῖῖ, χχὶν, 49. 
μι. χὶϊ. 46. χνὶϊ!. 27. εᾳ. 1 Ὅοτ, χὶ. 22, 
ϑερί. 4) [0]]. Ὁγ ἐνώπιόν τινος, ἀπά ἢμ. 
ἀδηοιίηρ αογμαϊπέαηοθ; “ἘὮ110 ἐσθίειν καὶ 
πίνειν ἐπὶ τῆς τραπέζης τινὸς ἀδηοΐεβ 
{86 ο]οβεβί 80618] ᾿πίθγσοῦτβο δὰ ἱΠΌΏΔΟΥ, 
1... χχΙϊ. 80.---ἼἰΥ. ΕΙ6. ἐο αδυοιν, 1. 6. 
ΘΟηϑωηι6, 88 Βαϊα οἵ ἤγο, Η οὐ. χ, 27: 0 εαξ 
ἴηΐο, 85 βαϊὰ οὗ τιϑῖ, ζ4. ν. 8. 

ἼἜσοππτρον, ου, τὸ, (ἐς, αἱ, ὄπτεσθαι, 
ἴο ]οοἸκ,}) οος. ΟΠΪΥ ἔνῖοθ ἴῃ {86 Ν, Τ', 54. 1. 
28, ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι---ἐν ἐσόπ- 
τρῳ, δηὰ }1 Οὐον. χὶϊ. 12, βλέπομεν δι’ 
ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι: ἵὰ [6 ἔοΙΊΩΘΥ 
οὗ ψα ἢ Ῥδββαρθθ 1ΐ Ἰη 6808 ὦ ΠΟΥ, Βυ 0 ἢ 
88 ἴῃο56 οὗὨ [Π6 δηοϊδηίβ, τ Ὦ]ΟΝ ΘΓ τηδὶθ 
οἵ δῖ] Ἰδῃοὰ τηρίβὶ - 8606 Εχοὰ. 
ΧΧΧΥΛΙ. ἡ οὗ χχχΥΐ!. 18, δῃὰ ββρβο. «08. 
Απί. χὶϊ. 2, 9, οἱ δ᾽ ἀργύρεοι (κρατῆρες 
τῶν ἐσόπτρων τὴν λαμπρότητα πολὺ 
διανγέστεροι γεγόνεισαν, ὡς τρανοτέ- 
ρας διὰ τούτων τὰς τῶν προσφερομέ- 
νων ὄψεις ὁρᾶσθαι. ἴῃ {16 Ἰα 6 ῥϑβϑαρο 
[η6 86η86 85 Ὀθθη πῃοὶ ἃ {1116 ἀἰδριιῖδα. 
Μοδβῖὶ ἊὌχροβίιουβ δβϑίμτι [08 β8δθ 86Π86 
(΄ ΤΑΊΥΤΟΥ ᾿ δηά οἰτμοῦ ἱπηαρίηθ δὴ ἃ] δίοη 
ἴο 06 Ιηδ46 ἴο [86 δροίβ δῃηά συβί, πίοι 
νυ] ἃ βοπχοίϊσηθβ ὃ6 Ἰουπὰ πὶ βιοἱν τηθί8]- 
Ἰὶς ΤΩΪΓΓΟΙΒ; ΟΥ̓, 88 ἴπαΐ τσ Βθοῖα [0 1ῃ- 
γΟΪν 6 δῃ ΔΟΒΌΓΑΙΥ, (ΠΘΥῪ ΒΌΡΡΟΒΘ ἴΠ6 8680 
ἴο ὕὉ6, “Βυῖ πο Ο᾽ ιᾶγα ΟὨ]Υ ἃ τεοοϊοά 
᾿τηᾶσθ, ΟὈΒΟΌΓΣΘΙΥ, δηὰ ποῖ ἴδοθ ἴο ἴδεθ, 88 
6 888}} Πογοδέϊοσ., Ὑ δῖ, ἤον [}18 Β6Ώ86 
δῆ ὃθ οἸϊεϊϊοα, 1 866 ποῖ. 71λαΐ “ου]ά 
τοαυΐτο ἐν ἐσόπτρῳ. Τί ἰ5, {πεογοίογο, Ὀ6ῖ- 
[6γ, ὙΠ Βοβ, οἱ ἢ, ϑομοοιίφοη, βο.]θι8. 
Ὕ 84}}}, δὰ Βεοίβοβῃ. ἴο ΒΈΡροβϑθ, [πὶ ἴῃ 
ΔΙ] βίοι 18 ποῖ ἴο ἃ Βρθου πὶ ΟΥ̓ ΤΩΪΤΟΥ, 
Βυΐ ἰο δροσώία, σπἰηάον-] 58, ἷ. ὁ. α τυΐῃ- 
ἄοιυ, Β]]Θἃ Ὁρ νὴ} βοῦλδ Ἰταρουίθοι]γ -[τδῃ8- 

ι βιιὐβίδησα ἴῃ Ἰἰθὰ οὗ ρἾ888, βυοἢ δ8 
ὈΓΔΏΒΡΑΓΘΩς βίομθ, ἰδρὶ8 ΒρΘο]αυ8 ; 866 
ΟἸάἀοττηδηῃ, ἀθ ρου ]αγ θ08 Υ οἰθγαπλ, Ὑ]1Ὸ 
[88 ΔΌΪΥ 1]]υδίταιοα (8 βοεῖϊηρ ὑπγουρὴ ἃ 
Βρδουΐαυ. Απά Βυχίοτί, ϑοῃοοιίᾳ. δπὰ 

εὐβίου πᾶν ββοσῃ ἰμδί {Π6 ὁ ϑνῖθῃ 
το 18 οὔθ 86 19 ΘΧΡΓΘΒΒ.0η8 υἱάεγ6 
"κα βροσμζαν ἰμοϊάμηι, δὰ υἱάθγα 967 8ρέοιε- 

γ οὐδοιτιηι, οὗ οἶθαῦ δηά οὗ ἱπηρογίοοί 
Κηον]οάσο. 80 οὗἩ Μοβεβ, ΠΥ βὰν ὑπδὲ μὲ 
ΒΔΥ »67' 860. ἐμ. αι ἐ [86 χαδβὶ οὗ [86 γγο- 
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ῥδεῖς, 2 Ὲ 7 26ρέο. 
ὰτν μθην 1 πϑοά ἔοσ πἰπάοπε, διὰ 
ΟΔ]1οὰ ὃὉγ ϑδίσαθο δίέοσπτραι, δοὸπιδ, 88 τὰ 
ἢηὰ ἔτοπι ὀπτρα Ἧῖμι Νὰ ἝΟΙΟ 85 οἷεδσ 
83 ἙΓΓΥ512] : οἰ ετ5 . 80 Ρμήϊο, 1042, 
Ὦ. προστάττει τὰς ἐν κύκλω ϑυρίδας 
μκθάν ορόν μηνὶ ([ Ῥφεν ἀναφραχθηναι) κἀϊ 
τοῖς ὑάλῳω λε διαφανέσι παραπλη- 
σίως λίθοι, " ἀρνὶ βίοῃςβ, ἴω Ρἰδῖεβ, |κὸ 
ὑπΐο ἩΝΙ16 δ ΌΟΓ ΟΣ {τ ἴδ ἴτς 
[δὲ πὸ οἰδοῦ Ἵχδηρὶς δεεῦ ἰουπὰ οὗ 
τοῖδ ὑδς οὗ ἔσοπτρον, Ἡδϊοδ ΤΙΔΥ ρεγθδρα 
θὰ πυιηῦεγοά δυβοὺσς ἴδε 1Δἰἰηίοπι οὗ ἰδίεσ 
τοὶ, κηὰ τοξασάεά ὧν σπὸ οἵ εδι ρϑσυϊίας 
Ἰάϊοπιδ ὁσσαστιης ἴα 3. Ῥδῃ] 5 στ 
Υεὶ κάτοπτρον 5 80 υδεὰ ἴῃ ῬΒΗο, ἀς 
Ποοϑὶ. Ρ. 198, 94, ἴπ ἃ εἴπι}]δὺ δεππηεηϊ : 
ὡς γὰρ διὰ κατόπτρου φαντιοῦταί τε 
γνοὺς Θεὸν δρῶντα καὶ κοσμοποιοῦντα. 
Ἕσπέ α, ας, ἡ, . ἔεκτα. οἵ Δἀϊ. 

ἕσπερος, (ἔτ. ἕσπομαι, ἡ σορπένᾳ, μι. χχῖν. 
29. Αεἰδὶν. 8. χχτ! 28. ϑερί. δηὰ (]2ε85. 

Ἔσχατος, ἢ, ον, δἀΪ. (ἔσχεσθαι ἴοτ 
ἔχεσθαι, , ὉΓ 
πδοὰ θοιἢ οἵ ρἷδοε διὰ ἕπεο. Ι. οἵ ΡΘΕ, 
1) ὑτορ. τεπεοίεεί, ἐσίτεμεε, διὰ πευῖ. τὸ 
ἔσχατον: 85 βυ δαί. ἐλ επέτγοπείέῃ, Αςῖβ 1. 8. 
ΧΙ, 47, ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. ϑερῖ. τ 
(Ιδ56. ὐ. 2) ἔψ. οὗ τγδηϊκ οἵ ἀϊξηιν, (δε 
ἰοισεεῖ, ΤῸΝ, Ἀπ 9, τὸν ἔσχατον 
τόπον. Ζεῦετ. οὗὨ ῬΕΥΦΟΉΣ, 5το ΝΣ 
οΡΡ. ἴο πρῶτοι, αιι. χῖχ. 80. ἐ ρα 
χ. 31, εἰ 4]. 8) οὗ οτὰεσ ογ πῦσηθοτ, μὴ 
"ποσί, Μλῖιι. νυ. 26, τὸν ἔσχ. κοδράντην. 
1μ. χι!. 59.---Π]. οἴ ΤΊΜΕ, ἦς ἑαϊεεί οὐ ἰαεί, 
ὈἘΪΥ ἱπ ἴδε ᾿δίεν στ. Ὑππίΐετο ; ]) οἵ 
κα Μείι. Χχ. 8, 12, οἱ ἔσχατοι͵ «εἶδες 
ται, ἴδ, 80 Αποῃ. ἴῃ ῬΒεγῃ. ἬΣ [ω- 
βοςκ, μάρτυρα παρέχειν 5εἸϊ. ἔσχα- 

ἐογνασζὰ ἯΣ Ι]δεὶ ῥαδηξ ὐπὸ 
1 ΟοτιΣ χνυ. 20, 45, ὁ ἔσχατος ᾿Αδάμ. ἴπ 
85 ἸτοτῖΕ] βετὰς. ΜΕ χη; Ὁ ΔῈ ἐσχάτη! 
-- ἀπέθανε. 2) οὗ (μΐηρπ, ἐδε ἰαεῖ; οΥ, ἴῃ 
τείεσεηος ἴο ἵνο, ἐδε ἰαζίετ. 80 τὰ ἔσχα- 
«τά τινος, (δε ἰωΐίετν εἰαίε οἵ Δ} }7 οὐς, Μαῖί. 
χιὶ. 45. {πι. χί. 26. 2 Ῥεῖ. ᾿5. 20, 4]. δὰ 
δορί. 8) πὴ ἃ που οὗ ἔπιε, 25 ἡμέρα, 
καιρὸς, οΥ χρόνος, Ζοδη Υἱ!. 37, δῃὰ οἔ. 
ὅος ΠΟΥ ποῖς οἢ 1 Ζοόδη ἢ. 18. Οη {δε ] δ 
Ῥδγεαϑς ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρρ!οὰ 
πρὸ ομξ ἰαα νδρυδεις οφ᾽ γϑοῤν ἴο ἀεποίς εἰεγπαί, 
δηὰ ἴὴ ἤεν. 1. 1], 17. .. 8. χχῆ, 
18, ποῦ Ωὐ εοιὸ οὐ εν. 1, 1]. 
Ἔσχάτως, τἀν. ἐπχέγεπιεῖν, οος. ἴῃ 

ἢδο ρβιγδβε ἐ ἐσχάτας ἐχει, Ἰκε ις Γδιΐῃ 
ἐπ ἐχέγεπεϊξ ἐπε, ἴο ἣν σγεαξ ἐξίγετηϊίῃ, 
αἱ {πο ροῖπί οὗ ἀεδίμ, ΜΚ. ν. 23, ἀπὰ οἥεη 
ἦπ 186 Ἰλίεν ατεεκ στίϊεσβ, δὲ πονηρῶς 
ἔχειν ἴῃ ἴδε ἐλεεῖ οπα8. 
ἜἜσω. οὐ Ἐΐσω, (ἔτ. εἰς.) ΡΓῸΡ. ἃ 

δηὰ ἃ Ἰέηρεμοποὰ ἴοστη οἵ εἰς, πὰ τς 
εγιϊλἕπ, ἴῃ τΠ 6 Ἰατποβῖ ρ]αος, 45 ορροβξεὰ ἰο 
ἔξω. ἴπ Ν, Τ.Ξ [κι ἴδ ὑξεὰ 325 δὴ δάὐνετῦ. 
Ι. οἵ ρ]εες εὔὐίάεν, τωρ! της τεοίξοι 
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οὔδουγιε; ίος οὗ [ἢ ἐπέο οὐ 

ΕΤΕ, 

ἑκπιοαγάε͵ δεῖ χχνὶ δ8, καὶ 
ελθὼν ἔ. Μῖκ. χῖν. δ4. ϑερί. δοὰ 
αἰ σεῦ. ΜΚ. συ. 16, Στὼ την ἐῖλην 
Χο. Ηἰες. ἢ. 10, δηθὰ οι. ἣπ ΟἾμεε.. 
ΤΠ. οἵ ρίαος τοῦδτο, ὙΓΙΓΤΕΙΝ, Ζοῖη απ. 35. 
Ἀεῖδ νυν. 23.--1Π|. πῖῖ ἀεὶ. ὁ, ἡ, τὸ ἔσω ἃ» 

ἐδλε ἑππεν πεαπιὶ ἰ. ε. 

σίας, 
ορΡ. ἴο Βεδίῃιεπε, ἱ Οος. νυ. 12. ᾿ 
Ἔσωθεν, «τἂν, οἵ ρίλεε, (ἔσω.) ΤΣ 

τούξδξπ ; Ρτορ. πὶ Ἰγίηρ τηοὔου ἔτοτα ττῖ- 
ἴω, ΜΙ. ὙΠ ἐρλνὰ ἐκ τῆς. 

ἐτ υε ϑερι. απὸ ΟἸσος. ΑΜμο, 
απ υτος Η ἥ, τὸ, 85 δὲ]. κι. χὶ. 39. 
τὸ ἔσωθεν κ5εἸ]. μέρος, ἰ. ε. {᾿νε τοϊ πὰ, 
2 Ὁον. ἵν. 16, Ηὐμμιυβτύῃ, ἐεϑα αύὶ ἐείβ 
Ἑσώτερος, α, ον, δὲ). γέ ἀρκοτὶ γῇ Ὅτ 

Ηεὶ ἔσω.) ἕππετ, ᾿ 
υἱ. 1 

Ἑταῖρος, ον, ὃ, (ἔτηε, Φοεῖπε.) ἃ 
γίεπά, Μλδιι. χὶ. 16. ὅϑερὲ. χὰ οοτπεραπίον, 

ΕἸλες. ἐκν πη τς τ τορι κτῶνται 

Ἑτερόγλωσσος, ου, ὃ, ἡ, ἀὐ). (ἔτε- 
ρος, ψατμάῤεον πε. ᾿ ε αἵ 
ΔΠΟΙΒΕΣ 1 Οοσ. χῖν. 21]. ἐν ἐτε- 

πέρ κα λόραν 
ΘΟΕ ΡΒ. ΕΤΥ Τυ5 δ ΡΌΜΠΝΙ ΤΉΕῚΣ 

Ἑ , ἢ ἥσω, {(ἑτερόζ 
ἘΠ γοῖκο: Ἧς ῬΕΡΟΝ 13 
σταθμὸς τ. “δὴ πουλὶ δαΐαιος,}) 
ρα ῦ 5 ΘἸΚΈτΕΗΙ γον δηὰ Ὁγ ἱτορὶ. ἐκ δρδ 

Τ. οηἷγ ἢξ. εἴ ΟἸπιϑλπο πνς ̓ 
[Ὡταῖ]ῖατ Ἰηΐοτοοῦγβε στ Βεαιίβετ ἰδοίαξεει, 
2 (ον. τἱ. 14. δι μεν ὁ δαρεαμεῳ πρμπα σα 

Ἕτερος, α, ον, «οττεὶ. μγοη. λα αἰδεν, 
οἰδεν, Ἷ. ΡΒΟΡ. ἃ. ΒΕΡΙΝ. ὁ τὰ τρέμει, 
οἰλετ, ἱ. α. οἵ ἵπο δἰγεδὺγ τοεποπεά, λέδις. 
νἱ. 2... 1μ0.ν. 7. υἱϊ. 4]. εἰ 4]. : οἵ ἱπορβεά, 
845 ἴκπ, ἵν. 43, ταῖς ἑτέραις - 
86 οἵδον εἰϊϊςα.᾽ υἱζ. πεσε τ᾿ Ὲ Οοαεὶ 
ῥαρῖξ νὰ Ὀοδῦ Ιη ἀμππυεῦοα 

οπεξεϊ, ἀποίλεν μέγα ; εῆπὶν. 19 
ὁ πλησίον, Βοιι. ἰ. ]. 1 ον. ἐν. 6. χίν. 



ΕΤᾺΕῈ 
Ἰ1. (4]. νἱ. 4. 98. ἱν. 12, δπὰ (128. 50 
ἡ ἱτέρα 8.1]. ἡμέρα, ἐλὲ οἱδιον (ἰ. 6. ποχι) 
ἀπ, Αεἴϑ χχ. δ. χχυῖϊ. 8. Χοη. Ογν. ἱν. 
6, 10.----Π1. ἸΝΘΌΕΡΙΝ. δηὰ σἱτποῦΐ [πὸ ἀγῖ.. 
οἰδετ, γι δηυΐν. ἰο ἄλλος, δέγαπφδ. 
" . Μαῖί, νι]. 2]. ἕτερος δὲ τῶν 
μαθητῶν. 1,α. Υἱϊϊ!. 8. Φοδη χῖχ. 87. οἱ αἱ. 

ΑἸϑο, 7οἰηεὰ ψῖτἢ τις, ἱπάοξ,, ϑοηι 
οἰδὲν οπε, απν οἱἰδον, Αςι υἱῖ!. 84. χχνὶ. 1. 
Βομι. υἱ. 9. 1 Τί. 1. 10. 2) δρεο. οἵ 
Δηοῖ ΠΥ Κι ηἀ,, ;. 6. αποίλον, αἀἰδγεγεπέ; δανὶν. 
ἴο ἀλλοῖος, ΜΚ. χνὶ. 12, ἐν ἑ. μορφῇ. 
Βοιι. νἱῖ. 23, ἕ. νόμος. 274. ἰἱ. οὐ, ὁδός. 
6]. 1. 6, εὐαγγέλιον. ἩεὉ. νἱ!. 11. ἱε- 
Λμὸ Ἀοίϑ νἱ!. ( Πάσι. τὶ " 16 μϑνε τῇ 
Ὀγεῖρη, εἰγαησε, διὰ ὉγΥ ἴπρ]. τοομαϊθ)7 μὲ, 
δυάς 7. ϑορί. ἴῃ Εἰχ. χχχ. 9. 

Ἑτέρως, κἂν. (ἕτερος,) οἰλογιυῖθε, 
ΡΠ. ἯΙ 15, δηὰ ΟἾδββ. ὼ 

Ἔστι, δὰᾶν. ώ δέἐϊϊ, 1. Ἰταρ᾿ γίηρ υβα- 
ΤΊΟΝ, δηὰ βαϊὰ ]) οὔ ρνγεβεπὲ {ἰπ|6, οἰ ῦ 
δἰ ρὶγ φεί, ἰδ, λίἐλοτίο, Μαῖὶ. χὶϊ, 46, ἔτι 

ὕντος, δῃρὰ χχνὶ!. 63, [,ὰ. ἰχ. 42, δι 
ΟἾ88.: οὐ οὗ τῃς ργθϑ. ἴῃ δ] υβίοπ ἴο ἐΐσ ραϑέ, 
δῦοῃ ποῖσ, 88 Ὀκδίοτο, ΜΚ. νὶ}]. 17. [(υ. χχῖν. 
4]. Αοἰδ ἰχ. 1. σαι. ἰϊϊ. 7. 64]. ἱ. 10, οἱ 
ἃ. ἴῃ (Π6 δϑῆβα δύθρη, ἴμι. ἱ. 1ὅ, ἔτι ἐκ 
κοιλίας μητρὸς αὐ. Ἡεῦ. νἱΐ. 10. 2) οὗ 
ματα νας, ψεί, ϑἰν. 1, 6. 81}}} ΓαυΊ ΠΟΥ οΓ 
ἰοῦψεν, 1.0. χνὶ. 2, οὐ γὰρ δυνήσῃ ἔτι 
οἰκονομεῖν. ΜΚ. ν. 85. Φοδη ἰν. 85. νἱῖ. 
85, εἰ 8]. δῃὰ Ο]858., 88 ἔτι ζῆν : ββρεα. 
Ὑ1} ἃ ποραΐῖ. οὐκ οΥ οὐδὲ ἔτι, ποὲ ζω : 
ἢ ποτε. 8.0 Μαίί. ν. 18, εἰς οὐδὲν ἰσχύει 
ἔτι. ἴᾳ. χχ 40, Φοδη χίν. 80. 64]. ἱν. 
ἰ, 8]. δηὰ (]488.---11. ἱπηρ] Υἱπρ ΑΟΟΕΒΒΙΟΝ 
οΓ Δ ἀἸτἴοπ,, μοί νπογθ, ζωεγίμον, δεϑίάδδ, 
ξέπον, Μαῖς. χν]ϊ, 16, παράλαβε μετὰ 
σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἀτιιὰ χχν]. 6ὅ. ΗδοὉ.. χὶ. 
ὅ2, ἃ], αηὰ (1455. 850 ἔτε δὲ καὶ, απὰ 
ἰ αἶϑο, φπογξοῦδν, ἴμι. χὶν. 26. Αοἰδ 
Ἰ. 26, χχί, 28, δῃὰ Ο]488. 2) συ ἱτἢ σοταραν. 
Ἰπίεῃβ, ψεί, πεμοΐ, ζὰγ, ῬΊΗ]. 1, 9, ἔτι μαλ- 
λον. εν. νἱ. 1δ, περισσότερον ἔτι 
κατάδηλον. 
Ἑτοιμάζω, ἴ. ἀσω, (ἕτοιμος,) χεπετ. 

ἰοργέρατε, οΥ φεΐ γοαάψ, ἀῃὰ ἴκδερ ἴῃ τεϑὰϊ- 
Ὧ685, 88 βαἰὰ οὗἩ [Πἰπρε, οι. ]]. 1. 118, 
ἑτοιμάσατέ μοι γέρας. Ἴλιο. νἱῖ. 18, 
ἐργαλεῖα ἡτ. εἰς ἐπιτειχισμὸν, ἱ. 6. “ἴ0 
ΤᾺ τοι π688 -᾿ 8150 οὔ ρεῖβ, Ῥο]γὉ. οἵ. 
ΝΤΟ 18 βαά 1. οὗἉ ἐλέησε, 8 τὴν ὁδὸν, 

.πορὰ ον. χνὶ. 12. ἔχ. οΓ τὴ9 Μοβδίδῃ, 
δας, τὶ. 8. ΜΚ. ἱ. 8. 1. 1. 76. ὄ]. 4. 

ὯὮὮΓ ποῖθβ. Οἵα πιραΐ, οὐ δαπρμοεί, ὅτε. 
χχὶ!. 4. 1... χυϊ!. 8. τὸ πάσχα, 

Νμι, χχνὶ. 17,19, ΜΚ. χίν. 12, οἱ αἱ. 
ὃ οι. Π. χ. 671, ἱρὸν (βαοτς6) ἐτ. 
Αθήνῃ, ἀπὰ 1]. χίχ. 197, κάπρον ἑτ. : οἵ 
λῃ δϑοάο, ἑ. τόπον, ΦΖοῇη χὶν. 2. 1 Οἤτγομ. 
ἀν, ὃ, Ἦρν, χί!. 6. πόλιν, Ηδδ. χὶ. 16. 
Ἢ ἜΤΙ 86, ξενίαν, ῬΙ]οπ. 22. [,υ. Ἰχ. 
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χχὶϊ. 28: Ποτβοα ἕο σψαγ, ἔδυ. ἰχ. 7: 8 
ὑγίάθ, ἑαυτὴν, ον. χίχ. 7. χχὶ. 2: ἃ 
οτταπί, ἑαυτόν, ον, νἱΐ. δ. ἴχ. 16, ἴμι. 
Χὶϊ. 47 : μ588. ραγί. ἡτοιμασμένος, 
»αγνεά, Πίίοά, πέ, 2 Τῖτα. ᾿. 21. ΠΣ 
εἰς πάν ἔργον ἀγ. ἡτοιμ. Οορ. Βοπι. 
ἷχ. 28, προητοίμασεν εἰς δόξαν .---11], ἴῃ 
[86 Β6Π86 ἴο ἴδ, 85. ἩΘΟΕΒΒΑΣΙΘΒ [ὉΓ Ὀσθ- 
βοηῦ 86, [,ὰ. χχὶ!, δθ, ἀρώματα, οὐ διιὺ- 
δἰἀΐα ἴον πίττα ὑ56, ἶλι. χὶὶ, 20. ἀγαθά. 
80 ϑερί. ἃ ΟἸκ85. ΕἿΣ. οὗἨ αοά, 88 δανίηρ, 
ἴῃ ἢ8 σουῃδοἶβ, ργεραγεὰ ροοὰ Οὗ δυἹὶ [ὉΓ 
τΏ6ῃ, ἱ. 6. ἐὸ ἀδβέϊπο, αρροϊπέ, Μαῖϊ. χχ. 28, 
χχν. 84, 4]. ΜΚ. χ. 40. Τμι. 11. 81. 1 Οον. 
Τὶ, 9, ἀῃὰ ρεσθαρθ Ηϑῦ. χὶ. 16. δν. ἰχ. 1δ. 
δορί. ἴῃ ὕδθη. χχὶν. 14, Εἰχ. χχὶ. 20. 15. 
Χ]]. 21, Τοῦ. νἱ. 17. 
Ἑτοιμασία, ας, ἡ, (ἕτοιμος,) Ῥτορ. 

ἐδε αοἰ οΥΓὙ ργεραγίησ οὐ φοιἰπρ Γαδ Ὺ δῃ 
ἘΠ ΤῸΓ ΔΩΥ Ρυγροβο. 30 β'ορί. Ρϑ. χνυ. 9, 
ὅτι οὕτως ἡ ἑτοιμασία. Ναῇ. ἢ, 8, ἐν 
ἡμέρᾳ ἑτοιμασίας αὐτοῦ. 584. χΙϊ!, 12, 
εἰς ἑτοιμασίαν τροφῆς. Τῆ6 ἴοττη ἴδ 
8150 δυϑοθρί} Ὁ]6 οὗἁ Οἴ6 Σ᾽ βθῆβοϑ, 88 ουπάα- 
ἐΐοη, οὐ δαξῖδ, (11. “ Βοτηοι ρ Ὀγορασϑὰ," 
85 8 ΒΙΡροΥΐ ἴο δυϊ]ὰ οῃ,} ἀπὰ ἃ ϑμρροτέ 
βοποῦ., ἤδη. χὶ. 7, 20, 2]. Εδζγὰ 11. 68. 
1}. 8. Ζαον. ν. 10: α80 τἀν ἰρ είς. ΟΥ̓ 
ἔοστη ἴῃ ἢ] Οἢ ΔῊΥ τηδίοτδ18 ἕοσ Ὀ0}} ΔἸ Ὡρ᾽ ΔΥῸ 
Ἰαϊά ἀοτη, σγομηπά-»ίαπ. ὅδ ΕϊΖοϊκ. χἹ ὶ, 1], 
ϑερί. ΑἸεχ. διαγράψεις τὸν οἶκον καὶ 
τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ. ΑἸ8ο, ἢσ. ἃ ἀΐ8- 
Ῥοεϊτοι οὗ ταϊη, δηὰ ὃν ̓ τρ]. ὑπούἐπαξίοη, 
αοδῖγο, ὅο Ῥβ. χ.' 17, ϑερί, τὴν ἐπιθυ- 
μίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσε ἸΚύριοτ' 
τὴν ἑτοιμασίαν τῆς καρδίας αὐτῶν 
προσέσχε τὸ οὖς σου, ΜὮΘΓΟ τεδὰ αὐτοῦ, 
ἔγοπῃ ΑἸοχϑηά., α]8δο τῇ ἑτοιμασίᾳ, Θγδῃ 
σπου ΜΆΜ., βυοι θαὶπρ αὐβο 6] τὸ- 
αυϊγοά Ὀγ {Π6. σοπείτυοίοη οὗ προσέχειν, 
δηὰ Ὀγ [Π6 ΡᾶΓΆ]]6]} 180. Α΄.8 1] υδίγαϊνο οἵ 
τη 8 ΔΌΟΥΘ ΤἸΏΔΥ ὃ6 ποιοοὰ [Π6 ϑἰχηὶ. ἑουπὰ 
ἴῃ ἑτοιμότης, δηὰ ΟΌΓ ἴογιη γοααέμεδβ8 ΤῸΥ 
δοίΐοη, '. 6. »γοπιρίιθ ἀπὰ αἰαοτγίέν. 
Μογθονοῦ, [π6 αῦονο ἀϊβουδββίοη τὺ δῇογὰ 
τηδίου8]8 [ὉΓ ᾿υρτηθης 88 ἴο [Π6 Β6086 ἀν 
ΒοῦΓΘ δηὰ ἀϊβρυϊοὰ) οὗ {Π6 ποτά δὲ ΕΡἢ 
ν]. 15, ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἕτοι- 
μασίᾳ τοῦ εὐαγγελίον, ΜἘὮΘΓΘ ΤΩΔΏΥ, ἔτοτα 
Βγπθιβ ἴο Ῥάγκῆ., [Π1ηΚ {πᾶὶ οοπδίαπον ἴῺ 
{Π6 φτγοΐεβδίοῃ οὗ ΟΠ δι δ ΠΥ ἰδ ἱπμου]οδίοα, 
Βυὶ Πον νοῦ [Πδὲ ΤΩΔΥ ὈΘ δβιρροτίοα ὉΥ͂ 
0Πη6 οὗὨ {86 Ρἢ ν 8108] 86Π868, 1ϊ 18 ζου ἀἄθῃ 
ὈΥ ἴ6 οοπίοχὶ, Απηά 88 ἴο (86 ἱπίεγργο- 
ἰαὔοη γγορουπάοά Ὀγ ϑ'οἰ]θι8.., “16 θελη 
τοδὰγ δἱ μαπάᾶ, '. 6. ργοηιρέ ἐο δεῖρ, {μἷ8. 
ΠΟΎΘΥΘΙ ΔΡΤΟΘΔΌΪΟ ἴο {Π|6 οτίρίη4] ἔογοθ οὗ 
ἴηΠ6 ψογά, 18 ἔδ6 Ὁ]6 δῃά ἔπ ὰ, Τῇαῖ οὗ 
Ὕγ8}}1 δηὰά Βχείβοεϊη., σϑδαΐποββ οὗ τηϊηά, 
ΔΙδουϊγ, (ᾳ. ἀ. βῃῃοὰ δ8 ἴο γοὺγ ἔδοὶ ὙΠ 
ΔΙΔΟΣΓΥ ἴῃ Ὀ684]} οὗ {πῸ Οοϑροὶ : 1δἴ γοὺῦ 
ἴδοι ὉΘ ΘΥΘΓ ΓΕΔΑῪ ἴο ρὸ ἔοτί ἢ δηὰ ψσθδοῖ 
{π6 Οα8ρ6}.} ἰδ ἰδ ἐμὲ )ε πο δὰ ἴοο 

οὗ ΡΕΒΒΟΝΒ, ἕο εξ ἐπ τεααέηε88 ] Ἰϊτηϊϊοὰ : (ἢ6 τογάβ ποὶ γχεραγάϊΐηρ ἐλ6 
ἴοτ ποίη βεσυΐοθ ΟΣ; οϑῆςβ, 88 ϑο] ἀΐθσβ, Αςἰδ ] ργϑαοῖθυϑ οὨ]γ, δαὶ ἐδ »γοΐδεθοῦβ οἵ 1} 
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Οοεροὶ ζϑηοΓΆ}}Υ ; δὰ {πὸ Αροβί]ο μανΐπρ 
ὮΘΓΘ ἰπ υἱοῦ Ποΐ ΤΟΘΓΘΙΥ οοπϑέαπον ἴῃ {}|6 
ζαϊιἢ οὗ [πΠ0 αοδροὶ, δ Ῥουβθυθσβηςθ ἴῃ 
118 Ὡγαοίζοε. ὅο ἼΠΘΟΡὮΥΪ. βιοῦντες κατὰ 
τὸ εὐαγγέλιον, ἴῃ ἔδει Ὀοὶπρ 8 βΒύπ1}00] 
οὗ ἴδ δὰ εοπάυςῖ. ὅο,, αδῖ ὈθίοΓα, ἰΐ 15 
βαϊά, “8366 μὲ γὰ σψαὶϊς ΟἰΓΟΌΒΡΘΟΙ]Υ." 
Υ εἰ Βγηθβ νγ88 τρὶς ἴῃ ἐγβοίηρ ἃ παν 
αἰϊμδίοη : ἰπάθεοα, [6 δἷγ οὗ {Π|ὸ οοπίοχί, 
ῬΥΘΒΘΏΠ ΩΣ ἃ βυσοθβϑβίοη οὗ τα] τ ΥῪ τηοίδ- 
ῬΒοτβ, ἀθπιδιιάβ [Πϊ8. ΤΊΉΘΓ ἰδ ἀπά οι Ὀι Θά] Υ 
ἃ Γαΐδσοποα ἰὸ ἴμ6 τα ΣΆ ΓΥ ὑπόδημα οἵ (ἢ 
Αἴθοῖκβ, οὐ ἴθ οαἰέσα οἵ {6 Βοϊηϑῃβ, 
ΜΒ ΟΝ, ΌΥ τηθ 88 οἵ [ἰπ6 οἰαυΐ, οὐ ΠΟΌ-Π81]5. 
ψιῸ πο τΠ6 μ6εὶβ νοῦ ψ 6}} διῃιδά, 
δῇοτάοά ἃ στεϑῖ βοου τ  ἀραῖηδὶ [86 Του ρἢ- 
Π688 ΟΥ δ᾽ ρροιίηεβθ οὗ ΔΗΥ͂ τοδὰ. 80 
Ταυονᾷ. 11]. 29, ἦσαν δὲ εὐσταλεῖς τε 
τῇ ὁπλίσει, καὶ τὸν ἀριστερὸν πόδα 
μόνον ὑποδεδεμένοι, ἀσφαλείας ἕνεκα 
τῆς πρὸς τὸν πηλόν. ΤὮυβ ἴΠ6 56}86 18, 
. Ἀπὰ [6 88 δοίαογβ Ὦδνϑ ὑποὶν ἴϑοϊ βῃοἀά 
10} βαπ 815 ἀγιηθά ] ἢ ἰἴτοη, 88 8 ἀθίδησθ 
δραϊηδί [Π6 ΤΟᾺΣ ΠΘ688, δηὰ ἃ Β6ΟυΓ 
αϑαϊηϑὶ [Π6 Β΄ Ρρετίποθθ, οὗ [86 τοβᾶβ,}] 80 
ἀο ψ6 γῆι γουῦγβ 68 ἀραϊπιϑὲ [86 του ἢ ΟΥ̓ 
ΒΙΡΡΘΥΥ ἰοτηρίδιίομβ οἵ γοὺν ΟἸ Πριϊδη 
οουγδο, ὈΥ͂ Ὀοΐηρ, 88 1 σσοσγθ, δῃοά ψὴτἢ [86 
ῬΓδραγαδίΐοῃ δηὰ ἀδίδϑης βυρρ!οὰ ὈΥ [86 
Οοερ6] οὗ ρϑδοθ, (Ϊ. 6. βίο δίοῃθ ρῖνοβ 
Ρϑδοα ἢ αοά, Βοαι. ν.]. χὶν. 7, δῃὰ οὺγ 
ΟὝΤΩ ΘΟΠΒΟΐΘΠ668,} οὐ ἢ ἴδ 6 ΒΙΤΟῺΡ τη Εν 68 
ἴο ΘΟΠΒΙΔΠΟΥ ἱπ το] ρίοπ ἀπά ἃ δον 119 
ΒΌΡΡΙΙοἀ Ὀγ [πὸ αἴοϑρεὶ.᾽ 
᾿Ὕτοιμον, ἡ, ον, 84]. γραάν, 88 Δρρ]164 
ΒΟ ἴο {πϊὴσϑ δὰ ρϑύβοηβ. [. οὗ ΤΗΙΝΘΒ, 
γοαάψ, ἷἱ. 6. “Ῥγερασθὰ Ὁ ΔΏΥ ρύτΡοβ0, 
ΓΕΔΥ ἔυτηβῃθα,, δηὰ ἢοΐ ἴο βθθῖκ. 80 
Βοιη. Οἀ. χὶν. 458, ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα 
προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. Τίιυς. Υἱ. 6. 
80 οὗ ἃ δαηγιεί, Μαίῖι. χχὶ!. 4, 8. 1.ὰ. χὶν. 
17: οἵ ἃ οδιθον, ΜΚ. χίν. 15 : οἵ ἃ οοῃ- 
ἰτὐθυςοη, 2 Οον. ἰχ. δ: οὗ ἰΐπηρ, αὐ λαπά, 
Φομα νἱἱ. 6, καιρὸς ἕτοιμος. ὅο οὗ δῃ 
ονβοῖ, ἐπιπιέποπέ, Ρ]αῖο 715, Ὁ. φθορὰν 
ἐτ. οι. 1]. χυν]]. 96, πότμος ἕτ. Απὰ 
80 Φοῦ χν. 28, “[ῃ6 ψΔΥ οὗὨ ἀδυίηθβ8 ἷβ 
ΤΟΔΑῪ δἱ μαπὰ.᾽ Οἷ {πίηρβ ἀοπθ ἴο ΟἿΓ 
ἢδπάβ, δῃἀ {πο γοοτο ψ, ἰ. 6. οὈδίαἰπεοά 
ἴου 8, 2 ον. χ. 16, εἰς τὰ ἕτ. καυχή- 
σασθαι. 8ο Τλαυς. ἱ. 70, ἕτοιμα, δηὰ 1. 
20, ἐπὶ τὰ ἕτ. τρέπονται. ἘὃὉ]]. ὈΥ 'πβη. 
οὗ Δοσοιῃρ Ἰϑμτηθηΐ, ταν ἰο δὸ ἀοπο, 1 Ρεί. 
1, ὅ, εἰς σωτηρίαν ἑτ. ἀποκαλυφθῆ- 
ναι, δῃὰ οἴϊοη ἴῃ Ο]488.---Π1. οὗ ΡΕΚΒΟΝΒ, 
γτοαάν ἴο δεῖ, γοά ἴον ΔῺΥ ἀθδίζη, 80 
τῃδὲ {86 Γ6 88}} Ὀ6 πὸ ἀθ]αγ: δῃα [0]]. δ ἔΠ 6 Ὁ 
ὉΥ͂ 8 5ϊ2}]6 ἱπῆῃ. δχργ. οὗ ᾿τρ]. ΟΥ ἃ ἰῃ- 
ἔμ. υἱὰ πρὸς οΓ εἰς, ΟΥ (8 ἐααἷν. 8 ΠΟῚΗ 
διιδβι.; [01]. Ὀγ ἱπῆῃ. γοαάν ἐω ἄο. ἴωὰ. χχΊΪ. 
33. ΟΥ ἔο δὲ ἄοπο, 1 Ῥοί. ἱ. δ. Αοἰβ χχὶϊὶ. 
1δ' σι ἰπῆ, 10]. νον, 21, δὰ Μαῖίί. χχυ. 
10, αἱ ἕτ. (8ε:}. εἰσέρχεσθαι) εἰσῆλθον, 
Μίαιϊ, χχῖν. 44. [μι. ΧΙ. 40, γίνεσθε ἕτοι- 
ποι, " ὉΘ γὙ6 ἴῃ τοδάϊηεββ." Ἐχ. χὶχ. 
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1ὅ.: [01], ὉΥ πρὸς τὸ, Τίϊ. 1.1. 1 Ῥοί. 111. 
18, ἕτ. πρὸς ἀπολογίαν. ἘΒεδὶάδδ (656 
ὭΏΔΥ ὃ6 ποίἰοορα {1|Ὲὲ ρίγαβεβ ἐξ ἑτοίμου 
ἔχειν ἀπὰ ἐν ἑτοίμῳ Λέρεν ΟΓ ἔχειν, οὗὨ 
ΠΟ {10 ἰαϑὲ ὁσΟῸΒ ΟἹΪΥ ἱπ Ν. Τ΄ ἰο ὅσ 
ἐπ τοαέηθβ8, [0}]. ὉῪ ἱπῆη. 2 Οὐογσ. χ. 6. 
Ῥοϊ. ἰ1. 84, 2. 

Ἑπτοίμως, ἂν. (ἕτοιμος,) τοαάϊἶῳ ; 
Ὀυΐ ΘΠ ΟΗ͂γ ἔογ ρίιγαβα ἐν ἑτοίμῳ. δπὰ υϑοὰ 
ἴῃ 1Π6 ἔοττη οὗἨ δχργαββίοῃ ἑτοίμως ἔχειν, 
ἰο ὅδ γτοσάψ, Αοἰβ χχὶ. 18. 2 ον. χί! 14. 
Ἰ Ῥοί. ἰν. ὅ. βαρ. δηὰ (488. 

ἜἜτος, εος, τὸ, α γοαγ, ἴωκ. 11}. 1. Αςί 
υἱὶ. 80. Ηοῦ. 1. 12, οἱ αἱ. ϑερῖ. δπὰ ΟἾδββ. 
οὔ, ἴῃ Ν, Τ΄. δγὸ ἴο ὃ6 ποιϑὰ [δε [0]]ον- 
ἴῃ ῬΘΟΌΪΙΑΣ ἰάϊοιβ: ἴῃ ἀαί. ρ]υγ. ἔτεσι, 
τλγ Κρ ἃ ροτοὰ ἴῃ οὐ ἀυτγίηρς νὨ οὶ το 
της 8 ἄοηα, ΨΦοπη ᾿ϊ. 20. Αοἰβ σι. 20. 
Αςουδ. ρῥἷυγ. οὗἉ (ἴπη6, λοῖσ ἰοπα, Μαῖί. ἰχ. 
20. 1,υ. ι). 86. Φολπ.ν. ὅ, οἵ 8]. : ἴῃ [᾿ς 
ΡὮΓαΒΟ εἶναι οΥ γίνεσθαι ἐτῶν, “ἴο ὃ6 οἵ 
ΒΌΘὮ ΟΥ̓ ΒΌΓἢ δὴ δρ6.᾽ ΜΚ. νυν. 42. 1λι. 11. 37, 
42. Αεἰβ ἱν. 22, αἱ. ϑιορί. δηὰ Ο]488. ; 450 
Φοδὴ υνἱϊ. δ7, πεντήκοντα ἔτη οὕπω 
ἔχεις, “ἴμοιι αὐτὶ ποὶ γοῖ δ0 γραγβ οἷά. 
8ο 186 1[,αἰΐη λαδογα ἃ8 βαϊὰ οὗ (ἴπ26, “10 
Ῥᾶ538, ΟΥ Βᾶνο βρϑῃΐ.᾽ 

Εὖ, δάν. (ρτορ. πϑυΐ. οὐὗἩ ἐῦς,} υοοῖϊ ογ 
φοοά. 1. Ῥτορ. ψἱτἢ α τογὸ, ἘΡΆ. υἱ. ὃ, ἵνα 
εὖ σοι γένηται. ϑερί. ἄξεη. χι!. 18. Ῥεῖ. 
ἷν. 40. Αὐτ. Ἐρίςῖ. 1]. 5, 80. ΜΚ. χίν. ἢ, 
εὖ ποιῆσαί τινι, ἰο δεποῆξ απ οπα. δορὶ. 
δηὰ Ο]4855. Αςοἰβ χν. 29, εὖ πράσσειν, ἰο 
ο τίρμξ, αοί «οἱ! ϑερῖ. ἴῃ 1 Κ. νἱῖ!. 18. 
2 Κ:. χ. 80. 2058. Αηϊ. ἱν. 8, 88, Απίλγ᾿ 
Ἐρίοι. ἷν. 6. Χεη. Μομα. 111, 9, 14.---"]. 
τὐδπομέ ἃ υογὸ, ἴῃ δοπχτηδπάαιίοηθ ᾿ἰκ6᾿ 
Τ1,αἴΐη θωο, ευοῖΐ ! Ο]488. εὖγε, Μαῖϊ. Χχτ. 
2], εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ, 1κι. χῖχ. 17. [8 
ΠΟΙΏΡ. θ6β᾽ 468 {86 δῦουθ βθῆβ6β, ἰξ 888 ἴ86 
ἴοτοθ οἵ ἐπέθηβθηθβϑϑ, ἃ8 ἴῃ εὐπρόσεδρος, | 
εὐτόνως, ὅτε. 

Ἐῤαγγελίζω, ἔ. ίσω, (εὐάγγελος, ἃ 
ΤΊ ΒΘΘηρον οὗ ἔσο ἰο ὄν : σία ἐξάξηρ,. 
αἀπηοηοά μοιῦϑ. ΤΩ ἮΝ. Τ, ἰἰ 15 υδοά᾿ 
Ι. Δοτ. ψἼ δος. οὗ ρθῖβ. δῃά δοο. οἵ ἐμίπρ 
ἴα ρ]. Εδν. χὶν. 6, εὐαγγ. τοὺς καθημί- 
νους, ἀῃὰ χ. 7. ϑερί. ΜΠ  ἀαῖ. 88 ἴπ 
Ἀῖο 888. ἰχὶ. 18. Ῥοϊγϑη. νυ. 7. Τὰς δὶ. 
ἔοττα ποῖ ἔουπᾷ ἴῃ [Π6 Θδυ]οῖ πατίίετθ.-- "].. 
ΜΙΡΡ. ἴῃ {86 Ν. Τ΄ δῃὰ 8130 ἱπ {μ6 ΟἾμ65... 
ἐο ἀππομποθ, ρεδίϊεῆ, 88. οἰ εἰάΐπρε, Ι) 
ζθποῦ. τὶ ἢ δος. οὗἉ {πΐπρ, Αοἰδ χ. 36. βου. 
χ, 15, ε. εἰρήνην : [0]]. ὍΥ δος. οὗἉ [ἰῇ 
δῃὰ ἀαϊ. οἱ ΡΘΙβ. (186 τρογα υϑιδὶ ὁ0η- 
δἰγισίοη,) [.ὰ. 1. 19, ἀπεστάλην εὐαγ' 
γελίσασθαί σοι ταῦτα, «πὰ ἱ᾿. 10. Ἐρῥ. 
τ, 17. 1 ΤῊ. ἴΠ. 6. Βερῖ, 708. δηὰ (ἴλβ. 
ὙΥΙ δοο. οὗ τΐης ἴπιρ]. [μα. ἶν. 18, ἔχρι- 
σέ με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς. θεπι. 
882, 9. 2) βρθο. 88 βαϊά οὐ {π6 δηπυπῶ" 
αἰΐοη οὗ 1η8 αἴοδρεὶ οἵ Οτίβι, δῃὰ 4]} τμδὶ 

τίδίηϑ ἴο ἰϊ, ἐο »γοοίαΐηι ΟΥ ; ἴδε 
1Ἰάθὰ οὗ σία( ἐἰέπσα Ὀεϊης, οἵ οουγεῦ, ἜΤ ΕΙΣ 
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εἶντῖο τηρ} θα : δπὰ {παι ἴῃ νατίουι ρῃ ΓΆΒΕΒ, 
" 4γγ. τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἴμα. 
πἢ.], ΟΓ αΌ580]. ἱτἢ βασ. ἱπιρ] 164, [μι. 1χ. 
ἡ χτ, 1. 8) εὐαγγ. ᾿Ιησοῦν Χρ. οΥ τὸν 
ἴύριον ᾿Τησοῦν, Αδίβ ν. 42. χὶ. 20. χνὶ!. 
ὃ οὐ ἢ εὐαγγ. τὸν λόγον, τὴν πέήστιν, 
ἴς, Αςἰβ νἱῖ. 4. χυ. 35. 6]. ἱ. 28. οἱ 4]. 
«1Π.. ΡΑ585. ἐο δδ απποιποθα οὐ ρυ Ὀ]Π1βνοά 
ε εἰδὰ (ἰἀϊηχβ, 1) ψῆϊῃ ἃ ποτηΐη. οἵ (Π6 
δἱησ ἀππουποοᾶ, ἴωμὰ. χνυὶ. 16, ἡ βασιλεία 
οὔ Θεοῦ. 6Οδὶ]. ἰ. 1], τὸ εὐαγγέλιον, 
Ῥει '. 25: τὶ ἀδί. οὗ ρειβ. 1] Ρεδὶ. ἱν. θ. 
ἢ πὰ ποτὰ. οἵ ρεγβ. δῦ. ἱν. 2, καὶ γάρ 
σμὲν εὐηγγ. καθάπερ κἀκεῖνοι. ϑορί. 
ῃ 2 ϑδιη. χυϊἱ. 31. ὅ83ο ἴῃ σϑδροοῖ ἰὸ [ἢ6 
ποθροὶ, ἐο δαῦε ἐξ ργοαολοά, Μαῖϊ. χὶ. ὅ. 
ἰμι. νἱϊ, 22, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 

Εὐαγγέλιον, ου, τὸ, (εὐάγγελος,) 
κορ. ἐλ6 τεισατά 707 πεῖσβ, ἤσοτῃ. Οά. 
εἶν. 152. Ατϊβίορι. Ε4. 66], δηὰ βδονϑγδὶ 
ἔπιεβ ἰπ ϑορί. ἴπ ἔδοῦ (6 σψογὰ 18 ΠῸ 
οδεῦ τῆδη που, οὗ [86 824]. εὐαγγέλιος 
(οῃ π)ιϊο 866 ϑίορι. ΤῊ685.}) σῇ δῶρον 
ἀπάετδι. Ὀὰαΐ ϑοτηδίϊμηθθ βίη. (Π6 σ]αά 
ὑάδηρα Ἰμοιαβοῖνοβ, Ὧἃ8 ϑερί. ἴῃ 2 δι. 
στ. 20. Ατίβίορῃ. ΡΊυϊ. 76δὅ, Αρρίδῃη, 
τοὶ, ἴ. Ρ. 523, 84. δδ7, 88. 677, 77. 408. 
Β.Ἶν. 11.δ. ἴῃ Ν. Τ΄ 10 18. βαϊά ἜΣ οὗ 
δε γἰλὰ ἱἀϊηρθ οὐὗὁἨ Οὐ δ ὀγοοιηρ ὑπδὶ βρ]- 
τού χε διά Εἰοπιαὶ κίηράομι ἤοσγοίοϊ ἁ ἴῃ 
ὕχμη. ἵ. 44. υἱϊ!. 18, 8ᾳ. ὈΥ [Π6 οοπιηρ οὗἉ 
ἴδε Μεβοδῃ ἴῃ τἴη6 ἤεβθῃ, οὐ 1Π6 σίαά 
δάδερς ἰὰ (86 Οοδρεὶ, οἵ ἴπ6 τοἀοτηρίίοπ οὗ 
πῃ ΠΌΤῚ δἷπ δηὰ ἀδθαίῃ, {γουρῆ [6 
ΤΠ 5 δηὰ ἸηςοΓοοβϑίοη οὗ 6βαβ ΟΠ σὶϑι οὐ σ 
δανίουτ.---ἶἰ, ΡΕΒΟΡ. ἰπ ἴῃ βεῆβθθ οὗ σίαά 
δάϊπρε, ΥἱΣ. οὗἩ βα σατίοι, ΘΥ̓ΟΥΥ ΠΟΤ ΕΧ- 
τρί ἴῃ ἴπ6 ΕΡίἰ81168 οὗ 8ι:. Ῥαὺ], 6. στ. τὸ 
εὐαγγ. τῆς βασιλείας (τοῦ Θεοῦ) Μαῖιϊ. 
ἵν, 28. 1χ. 38, χχῖν. 14. Νῖς. :. 14, οἱ 4]. 
οἵ πιεεῖοη. απημποίαξίοη οὗ [ῃ6 Οοβροὶ 
τουρὴ ΟἸ τὶ, ΜΚ. 1.1. ΑἾΪβο εὐαγγ. 
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, 1. 6. 88 πηϑη] δια 
ἰδ ΟἸβι, Αοἰβ χχ. 24. Α]80 {πὸ 6ο8ρ6] 
οὐ φἰεὰ ἱάϊηρβ οὗὨ 56] ναϊοπ ὈῪ ΟἸτῖβί, ΜΚ. 
ΜΠ, δῦ, χ, ὥ. χυὶ. 156, Αοἰβ χυ. 7. 1 Ῥεῖ. 
ἣν, 17.--Τ, ἴὰ 186 μεν οι. Ῥαυ], ἐδδ 
( 1.8. 1) ζϑηθυ. Οοβροὶ βοΐδπιθ, 
115 ἀρεϊτηε8, ργθοθρίδ, Ῥγου 868, ὅτε. Βοιη. 
ἵ, 10, κατὰ τὸ εὐαγγ. μου, “ἴπὸ αἴ8ρ6] 
προικὶ 1 ρσθδοὴ,᾽ δπὰ χὶ. 28. χυὶ. 2ὅ. 1 σον. 

14. 18, χν. 1, οὔ βῶθρε 8].---ἰ 11. ὉΥ τηθ- 
εε τρογᾷ, ἱ. 6. ἐδλδ »γοαολίπρ ο΄ 

δηά {πΠ6 Ιαθουν πογοΐῃ, οι. 1. 
1}, 9,10, χ, 16. 1 σον. ἵν. 15. ἰχ. 14. 2 Οογ. 

ἃ, τῇ, 18. Οα]. 11. 7. ΕρΆ. νἱ. 16, 
1.10, 1ν. 3, 16. 2 ΤᾺ, 11. 14. 2 Τίπι. 
ἢ. ὃ ῬΒΠο,, 18. 
χα αγγελ στὴς, οὔ, ὃ, ον ΑΥΣ 

ἔζομαι.) ῬγῸρΡ. ὦ 6390 06Ὲ} ΟΓ φοοά 
. Ἶὴ ΝΙΤ, απ ευαπροίϊϑί, ἄρα υϑ 
Οοερεὶ, ταθϑηΐϊηρ ῬγΟΌΔΌΪΥ ποῖ ἃ 
Ῥβδίου ἰῇ ΔΠῪ ρδυιοῦ αν ρίαςα, θαΐ 

ΘῺὸ οἵ α ξοτὶ οἵ ἐγασειϊίπσ ργοαοῦθγϑβ βοπὶ 
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ουΐ 85 δβδίϑίδῃηἰβ ἴο {πΠ6 Αροβίΐββ, ἴο Ῥυεϑ ἢ 
{ΠἸ6 αοδρ6ὶ δηά ἔουμὰ οἰναγχοῖθβ, ΟΥ̓ ΘΧΘ- 
ουΐθ βοῖηθ ῬδΙΓΟῸΪ]ΔΓ σΟΤΏΓ,ἸἈΔΙΟἢ 8 σοη- 
ποοίοὰ {μογονῖ τ, Αςἰβ χχὶ. 8. Ἐρῆ. ἵν. 1} 
(Ὑῆογο 866 Τὴγ ποίρ), 2 ΤΊ"). ἷν. ὃ. 
Εὐαρεστέω, ἴ. ἥσω, (εὐάρεστος, δο- 

ΘΘρί88]6,) »ίαοθο, ἰο ρίοαϑε «ὑεἰϊ, δε «υέϊἱ 
»ἰοαβίπσ, νὰ ἀαὶ. ἩδΌ. χὶ. ὅ, 6, ε. τῷ 
Θεῷ. ἕο τ. ἰπ ὅοη.ν. 22,24, Ἐςοϊυ5. χὶῖν. 
16. Π᾽οά. ϑ'ς. χῖν. 4. Μ|ά. ἐο δὲ ρίραϑοά 
εἰδῇ, ἰακα ρ»ίοαβεγε ἐπ, ΗφΌ. χῆϊ. 16, τ. 
ϑυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός. 
Εῤάρεστος, ον, ὃ, ἡ, 54). (εὖ, ἀρέ- 

σκω,) ιὑοἱϊ-ρἰδασῖπο, ; ἢ ἀδί. 
Ἔχρυ. οὐ ἰωρ]. οῃμ. χὶ). 1, ε. τῷ Θεῷ, 
δηὰ χὶν. 18. 2 σον. ν. 9. Ἐρῆ. ν. 16. Ῥμὶ. 
ἦν. 18. ΤΊ. 11. 9 : [0]]. Ὁγ ἐνώπιόν τινος 
ἱπβίεδα οἵ ἀδίὶ. ΗθὉ. χὶϊ. 2]. Βγυ ἐν ἢ 
ἀεὶ. οἵὗὁὨ ρεσβ. ἐν Κυρίῳ, Οὐ]. 1. 20, ὙΥ δα. 
ἶχ. 10, ε. παρὰ σοί. 
Εὐαρέστως, ἂν. (εὐάρεστος.) αὐ- 

Τσρρέαδίψ, 80 8ἃ8 ἴο ρ]εᾶβε, Ηδθῦ. χὶϊ. 28, δῃὰ 
Ἰδοὺ Ο]888. 
Εῤγενὴς, ἔος, ὃ, ἧ, '4]. (εὖ, γένος.) 

1]. ΡΒΟΡ. τοοἰϊ-ὥογη, οἵ γροοά ἔχη γ, 1 Οου. 
ἷ. 260, εὐγενεῖς, ἀπά οἵι. ἴῃ Ο͵]488β. ΑἾ80 
λοποιγαδίδ, ἃ8 βαϊὰ οὗ α ρογβϑοῆ οὗ ταπᾷ διὰ 
ἀἰϑιϊποϊίοη, μὰ. χίχ. 12. 1 Οογ. 1. 26. Φοῦ 
ἱ, 8, ὅς Ο]α88.---11. ΜΕΤΑΡΗ. ποδίο-τιϊκπαοσα, 
ἐπίοἰϊσοπέ, οαπαϊά, ἀχαῖν. ἴο γενναῖος, Λοῖδ 
χυΐ!. 1]. εὐγενέστεροι. Απά 30 4 Μδοο. 
νἱ, ὅ, μεγαλόφρων καὶ εὐγενής. ΦοΒΟρΡἢ. 
Αηϊ. χὶϊ. ὅ, 4, οἱ. δοκιμώτατοι καὶ τὰς 
ψυχὰς εὐγενεῖς, Δῃα δβοτηοίϊηγθ8 πῃ ΟἾΔ48. 
85 Ῥ]αἴο 413, Β. εὐγενοῦς ἤθους. 

Εὐδία, ας, ἡ, (εὔδιος, ἔτ. εὖ, Διὸς ζεη. 
οἵ Ζεὺς, [Π)}0 αἷῦ οὐ βυ.) “ἦγ τυραίλον, ΠΝ 
ἔλὶν 8Κγ,) Μαῖϊ. χνὶ. δ εὐδία, 5ε]]. ἔσται. 
80 Χοη. Ηϊβῖ. νυ]. 2, 17, ννὸ μαᾶνα εἰ εὐδία 
εἴη, ὅτε, 

Εὑ δοκέω, ἴ. ἥσω, (εὖ, δοκέω.) ῬγτοΡ. 
ἐο 8θθηι φορά, ἃῃ!ὰ ὉΥ τη ρ]. ἐο ΤῊΙΝΚΕ σουά. 
Ἐουπά οπ]γν ἱπ Ἰαῖον ασ. Ἠδησο 1 ἀδῖ. 
ἐο δδ εὐοἱΐ αἰϑροβοα ἰοιραγαδ ΔΌΥ ῬΕΙΒΟΉ, ἔο 
7αυοιν δῖα, Ὠιοά. δῖος. χνὶϊ. 47. χίν. 6]. 
ΟΥ ἰπίησ, ἐο δηιδγασο διὰ αϑϑοηΐ ἰο Ἰι, } δος, 
ι. 48. Ὁϊοά. ϑ:΄'΄ς. ἵν. 28. χίν. 110, οσ ἐὸ 
οοηϑοηΐξ ἴο ἰί, Ρο]. 11. 88, 7, οἵ ξρ6 8]. ἴῃ 
Ν. Τ' ἐο ἐλίηϊ σοοά, διὰ ταῖκο ρ θάβηγο ἷἰπ 
δὴν ροσβοῆ. ἴ. ἐο υἱοιυ υυἱ αρργοδαΐξϊοη, 
ἐο {ϊδο, 011. ὉΥ ἐν ἀηὰ ἀκα. οὗ ροῖβ. Μαῖϊ. 
π, 17. χνῖ. δ. ΜΚ. 1. 1]. ἴμι. 1. 22. 
1 ον. χ. 56. Ηϑοῦ. χ. 88. Βγ ἐν δῃὰ ἀκί. 
οὗ ἐλίπρ, 2 Οὐογ. χὶϊ. 10, εὐδ. ἐν ἀσθενείαις. 
2 Τῇ. 1]. 12, εὐδ. ἐν τῇ ἀδικίᾳ. ϑερῖ. δῃπὰ 
Αροοῦ. οἱ. ἰ.. 12, 8, ποιεῖται συνθήκας. 
ἐν αἷς εὐδόκησε. Ὠϊοά. ϑ:’ς. νο]. 1]. ν. 72, 
εὐδόκησε τῇ συνθήκῃ, δπὰ ἱν. 184, νὶἱ, 
818. ΕῸ]]. ὃν εἰς πίτἢ δος. οἵ »όγ8. Μαῖῖ. 
χί!. 18, εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ Ψυχή μου. 
2 Ῥεῖ. 1. 17. ἘΡ]]. ὉΥ δες. οὗ ἐῤέησ, Η οὐ. 
Χ. 6, 8, ὁλοκανυτώματα---οὐκ εὐδ. ϑερῖ. 
--Ἰ 1 ἴῃ 1Π6 86η86 ἐο τοί οὐ ἀδείγο, ἴ0]}]. ὈῪ 
ἰπβη. ΘΧΡυτ. ΟΥ̓ ἵστη]. ἀπὰ ἴῃ πὸ β[)8468β οὗ 
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δεῆβθ, 1} φοηθυ. ἐο ὅδ εοἱϊέπσ οὐ γοαάνψ ἴο 
ἀο 8 (δῖησ, ὅὍον. νυ. 8, εὐδοκοῦμεν μαλ- 
λον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος. 1 ΤᾺ. 1]. 
8, ε. μεταδοῦναι ὑ. ἘκοϊυΒ. χχν. 16. 
1 ΝΜ δος. νἱ. 23. οὶ. ἱ, 8, 4, οἴ βθὼρε. 2) 
ἘΥ ἱπιρ}]. ἐο αἀφέδγηη6, 6. [86 1468 οὗ 
δροηίϑηθουδ Ὀουῖν Ὀεῖπρ ᾿πρ]164, οι. 
χγυ. 26, εὐδόκησαν Μ. καὶ ᾿Α. 1 ΤῊ. 1}. 
], εὐδ. καταληφθῆναι. ϑαϊὰ οὗ αοά, [μυ. 
χιϊ. 82, εὐδόκησεν ὁ Πατὴρ ὑμῶν δοῦναι 
ὑμῖν τὴν βασιλ. 1 Ὅον. ἱ. 21. 64]. Ἰ. 15. 
Οὐ]. ἰ. 19. 1 Μδεοςο. χίν. 46, 54. 

Εὐδοκία, ας, ἡ, (εὐδοκέω,) ΠΡ. “8 
ναοΐπα νγ6}} ρ᾽ϑαβϑὰ Ὑἱἢ ἃ [πἰηρ :᾿ ̓ Ρ λἷτρ 
ΔΡργοδδϊίΐοη δῃὰ ροοά-ν]}}. ἕἢ Ν, Τ΄ τα 
ἄοποῖοβ, ἴ. ΡΒΟΡ. αοἰἑσὴξ ἐπ ΔΎ ῥδίβοῃ, 
ἀπά ἰιθποθ ,ωυοων, [,ὰ. 11. 14, ἐν ἀνθρώ- 
ποις εὐδ. ἴλγουν, ἱ. 6. ὁῃ {Π6 ρατί οὗ αοά. 
δ᾽ο ἰῃ ϑορί. δηά Εοϊυβ. χὶ. 17. ΟΥὗὨ 'ιῆϑη, 
φοοά-εοὐϊ, ἀἰπα ἑπέοπέίοπ, ῬΊΝ]. 1. 15, δι᾽ 
εὐδοκίαν. Απὰ 80 Ερίρτ. Αάεβρ. 6]2, 
δα. 39εοοῦβ. ΒΥ ἴω]. ἀδϑέγο, Βοιη. Χ. 1], 
ἡ εὐδοκία-τ-καρδίας.---11, ΒΡΕΟ. ἴῃ [6 
8686 οἵ ροοά ρῥ]δάβυγο, πῃ ψ1Οἢ ἀτὸ 'π- 
ο]υάοά {π6 ἰάθιβ οὗ φρωῦροβθ δὰ δοπουο- 
ἔθηοο, Ἐμῖ. ἱ. ὅ, 9, κατὰ τὴν εὐδοκίαν 
τοῦ ἘΔ μα τοὶ αὑτοῦ. ῬὨΪ. κἰ. 18. 
2 Τπεβθ. ἱ. 1]. Απὰ 80 Μαῖϊ. χὶ. 26. 
1λι. χ. 2], οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμ- 
“προσθέν σου. 
Ἐϊεργεσία, ας, ἡ, (εὐεργέτης,) 180 
ΠΡ 86η86 οὗὨ [0 ννογᾷ 8 ἔπαΐ ἔουπὰ ἴῃ 

οτι. Οἀ. χχίϊ. 874, ΜῈ ΕΘΗ Ὡς 
κακοεργίης εὐεργεσίη μέ μείνων. 
ἩᾺ δ ἀ μόζο Ἦ ὕω. ἄρποιοι α - 
ποβδέπσ ΔᾺΥ οΉ6, ΟΥ α ὁη6 ἴο δῇ 
οΠ6. ψ τ 80 Αοίβ ἰν. 9, ΗΝ εἰ τγεοις 
ἀνθρώπου ἀσθενοῦς : 8180 2 Μαος. νὶ. 18, 
δηά Ῥ5. Ἰχχυὶϊ. 14, Τὴ ψογὰ ΟὨ]Υ Θσου 8 
οἰβονετο ἱῃ Ν. Τὶ οἱ 1] Τίῃ. νὶἱ. 2, τῆς 
εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι : νΘτα, 
16 γτοΐοιτοά, δ δ ἷβ ὈΥ βοιὴθ ΕἸΧροβιίο ΓΒ, 
δηοίθηΐ ἀπά τοάσγῃ, ο ἴμ6 πιαϑβέογδ, ἴὰ νν1}] 
τηθδῃ, “ἴδοβ6 ΨὙ͵Ὸ ἃτὸ Κιηὰ ἴο ἱμελ. ὅο 
τριὰ, Πονόνον, 18 [ἢ6 86:86 ἰῃ 8 ἀείβίηρ, 
{παῖ ἴς ἰθ δοίέον,͵ χὶϊῃ Βτοίβοῃῃ. Εοβο, δὴ 
οἴοτβ, ἰο δχρ δίῃ, " {086 ὙὙῃ0 ραγίβκο οὗἉ 
{90 θοποῆς(β δηά Ὁ] βϑϑπρδ [οὐ [Π6 ΟΠ τ βιδη 
ξα11}}. Υοῖ {8 Ἰηνοῖνεβ δῇ 61} 0818. 80 
Βάγβη, {πᾶῖ, ΔΡΟΥ 411, 10 18. Ὀδβὲ ἴο σϑίδυ 
τῆς εὐεργ. ἴο {π᾿ βογυαπέϑ,, ἴῃ {818 Β6Π86 : 
“μοῦ {πδ βοσνὸ ἤθη} ἐῃ6 ὈΘΊΟΙ, ὈΘΟΔιΒ6 
1Πο50 στο ροββϑββ ἴῃ6 Ὀδηοῆϊί [οἵ (Π6ὲγ 86Γ- 
υἷς6] ἃσθ 6] 'θνοῦβ ἂπά Ὀα]ονθά [Ὀγοί ἢ 6 ].ἦ 
ΤῊΐθ δυθδαυάϊ οηῃ ἔτοιῃ ἐῃ6 σοπίοχὶ 18, ᾿ῃ- 
ἀεοᾶ, βυργοθίοά ὈΥ [Π6 υ80 οὗὨ [Π6 αγέεία, 
σΠ]ΟὮ ἴῃ τῃ6 ΒίΠρΊ ΑΓ Π85 Δ΄ ΤΑ γ8 [Π6 ἔυΓῸ6 
οὔ γόϊδγεηοα. 

Εὐεργεπτέω, ἴ. ήσω, (εὐεργέτης,) ἰο 
οοά, ἕο δομοῆδ, αὐβο]. Αοἰδ χ. 88, 
θεν εὐεργετῶν. ϑερῖ. 708. ἀπά ΟἸδε8. 

εὖ, αὖϑο]. ἔργω,) 
ΣΝ Ο γε. ν. 8, 8, 

ἄο 
διῆ 

Εὐεργέτης, ου, ὃ, 
ῬΓΟΡ. ἃ γεγῦα] δα]. ῶ8 ἴῃ 
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ἀνδρὶ εὐεργέτῃ : Ὀυΐ, ἰπ π86, 8 φαὐφὶ, 
ἀαε πίον, ἐν οἴνδιι 'η Ο]458., ἴὰ Ν, Τὶ ἱὲ 
ἰ8 8. {116 οὗ Βοποῦγ, ῥσπεοίον, οὐττοιροινί- 
ἱπρ ἰο 1μ6 1,δεπ ραΐεν' ραίγία, ἴκι, χχῇ, 
25, οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται 
καλοῦνται. 

Εὔθετος, ου, ὃ, ἡ, κα]. (εὖ, τίθημι) 
Ῥ͵ΓΟΡ. τὐοἱΐ εἰ , ΠΟΙ ὨΙΘῺΐ [ὉΓ ΠΥ ΡῈ 
ΡοΒβ6: [0]]. εἰἴμβοῦ ὈγῪ εἰς δηὰ δου. οὐ [8 
δαυΐν. α ἀαὶ. Ὠἱοά. δϑ[ε. ',. 57, πηγὰς εὰ 
λουτρὰ εὐθέτους. ἴῃ Ν. Τ. ἧς Αὶ 
ῬΤΌΡΟΥ, ἴῸΣ ΔΏΥ γυτροβθ, [μι. Ἶχ. 62, οἱκ 
εὖθ. ἐ. εἰς τὴν βασ. τ. Θ. 8 Νίοοϊοσε δ. 
ϑίοῦ. χίν. ρ. 87, οἶμαι δ᾽ ἐμαντὸν εὔθετον 
τοῖς πράγμασι. ΑἸ50 οὗ {π΄ηρπ, ἴαι, χι, 
85, οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστυ. 
Ὁ ῖοϑς. ᾿ξ. 65, εὔθετος εἰς ἀπόθεσιν. Αἰν, 
μι86 7 ἴο ΔΠΥ ρϑῖβοι, Ηϑθδ. υἱ. 7, βοτάνην 
εὖὔθ. ἐκείνοις, ὅτε. 
Εὐθέως, δἂν. (εὐθὺς,) 

ἱπιηιραϊωξοῖψ, αιι. νυἱῖϊ. 8. 
ἃ]. Β8ρ6. ΠΑ Τὴ δῃὰ Ο]888. 

Εὐθυδρομέω, ἴ. ήσω, (εὐθύδρομν 
τυηηΐη 8 γα ριον νσαγά,) Ῥγορ. ἐῦ ΓΕ 
αἰγαίσηξ, ἰαζδ ἃ βἰγαίσαξ δοίγδε; ἴα Ν. Ἰ.. 
βαϊὰ οὗὨ ἃ βλΐρ, Αοἰϑ χυὶ. }1]. χχί. 1; αἱ, 
δὴ εἰς ἀπὰ 8.6. οὗ ρἴαοθ, ἀπά 80 Ῥμΐϊο, ἢ 
102, 218. 
Εὐθυμέω, ἔ. ἥσω, (εὔθυμος,) ὦ ἁ 

εὐθογζω, ἐπ φοοὰ 9ρίγἐϊδ, Αοἱδ χχτνῇ, 283, 
25, 78. ν. 18. Ρ] αι. ἀ6 Ἄταη. 2 ἃ. ΤΨ 
ΘΑΥ]ΘΣ ΟἾ488. 086 ἴΠπ6 τηϊὰ. ἔοτιῃ. 

Εὔθῦμος, ου, ὁ, ἡ, αἂ). (εὖ, ϑυμδεὶ) 
ῬθοΡ. τοοἰ - αἱ , Ἡπὰ ἰρά. [κ 

. Τ. οὐοογε, Αοἰθ χχῖν. 10. χχυῖ. 80. 
: ἀσχς χὶ. 26. Χοπ. ἂχ. νἱῇϊ. 2. Ογτ. ἢ. 

Εὐθῦνω, ἔ. νῶ, (εὐθὺς,) ἐο ποὺ 
ϑέγαϊρἠί, ΠΒη8.. 1} ΡΙΌΡ. οὗ ἃ Ὑ{4γ, ἐ0 παῖν 
βἰγαῖσὴέ απά ,. Φοδη ὶ. 28. δὴ χρη. 
ἰο γὰϊάα απ ἰλῖπσ α ϑἐγαϊρἠξ τοῦ; ἰν, 
ο ᾿ϑέθθγ' α υοϑϑοὶ δἰγαϊσηξ, Ιριολα Δ. 
Μοτί. χ. 10, εὔθυνε. ὦ πορθμεῦ, τὸ πηΐα 
λιον. Ἐπτὶρ. ες. 858. Ηδποο ἰὰ ὅε πὶ 
4, ὁ εὐθύνων, ἐΐε 8ἰδεγδηϊαΉ. 

Εὐθὺς, εἴα, ὑ, 44]. 1) ῥτορ. ϑταῖβέ, 
Μαι, ἢν, ὃ. ΜΚ, ἵν 8 ν ἧι 448 
ΨΏΘΓΙΘ 866 ΤΑΥ͂ ποῖ69. ϑερί. δηᾷ (488. 
βἤζ. οἵ τὴ Ποαγὶ δηὰ Ἰ1ἴδ, ὠργίσαί, δπατὰ 
Αοῖἰϑβ νη]. 2], ἡ καρδία. χὶϊ!. 10, τὰς ὁδοὺξ 
Κυρίου τὰς εὐθείας. 2 Ῥοῖ. ἱϊ. 15. ἡ 
Α8 αἀν. οὗὨ {ἴπ|6, ἴογ εὐθέως, Με. 1" ϑ. 
ΧΙ, 20, οἱ ἃ], δηὰ (]488. 

Εὐθύτης, τητος, ἡ, πο 
εἰγαϊσἠέπεδο, ἤᾳ. τοσίἐξμάο, Ἠδν. ἰ. ὃ, 
ὃος εὐθύτητος, δαυΐν. ἰο ῥάβδος εὐθεῖα. 

Εὐκαιρέω, ἔ. ήσω, (εὔκαιρος,) 0). 
ἐο λαῦο ἰοίϑεγο, Ἰἰϊ, σοοὰ εἴπιο ἴον ἀοἴμᾳ “ΠῚ 
ἐπ, 1) φοηθῦ. Νίκ. νὶ. 3]. οὐδὲ φαγεῖν 
ηὐκαίρουν: Ἰμιοῖαπ ἰϊ. 433, ηὐκαίρουν 
ἐπινοεῖν τὲ τῶν κρειττόνων. Αὖθ 
Ἰ Οον. χνὶ. 12, ἐλεύσεται δὲ ὕταν ἐνκαϊ΄ 

μὰ ' 

ΜΚ. ἰ. 8], 

κῷ 
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, Ἀο]. χχ. 9, 4, οὐκ ἔφασκεν εὐκαι- 
ἀκρὶς 2) “ρεο. “ἰ1Ὦ εἰς ἢπᾶ], ἐο λαῦο ἰεῖ- 
αν Υ, πὰ ΌΥ ἵπηρ]. ἕο Οπ6᾽ 8 ἐϊηιὸ 
ἅξ, τὴν ἰδίῃ, Αςἰδ χυ]!. 2]. ᾽Αθ. εἰς οὐδὲν 
ἔτι εὐκαίρουν, ἢ λέγειν, ὅο. 
ῬΆΒῖο, Ρ. 963, πλῆθος δ᾽ ἐστιν ἐνευκαι- 
ροῦν διαβολαῖς καὶ βλασφημίαις. 

Ἑὐῤκαιρία, ας, ἡ, {ἐγ ταρύ.) α Μὲ 
: ἱ Χχυΐ. 10. μὰ. χχίϊ. ἕτπεε, Δ Δ 

δ. 2ηὰ (1656. 

Εὔκαιρος, ου, ὃ, ἧ, κ(). τοοῖ- ἐἰπιοά, 
, ΜΚ. νἱ. 21], ἡμέρας εὐκ. ΗοΡ. 

ἦν. 10, ἀηὰ (488. 

Εὐκαίρως, τἂν. ἐρρύγνοα, ΜΚ. χίν. 
11.2 Το, ἷν. 2, δηὰ (]488. 

Εὔκοπος, οὐ, ὁ, ἡ, 5]. ἕο δε 
ἄοπο; Ἰἴϊ, “ οὗἨ οαϑὺ ἰδθουτν, ῬοΪ. χυ]!ἱ. 1, 
2, τοῦτο δὲ εὔκοπον, ορρ. ἰο ἀδύνατον, 
κοι. χχὶϊ. 15. 1 Μδοο. ἡ. 18, Τὴ Ν. Τ. 
οὐς. ΟὨΪΥ ἰῃ ΘΟτΩΡΑΓ. ὨθΘαΐ. δαϑέογ, Μαϊϊ, ἰχ. 
ὅ. ἘΠΕ ἢ. 9. χ. 25. κι, ν. 23. χνὶ. 17, 
εἰ 

Εὐλάβεια, ας, ἡ, (εὐλαβὴς,) Ῥτορ. 
ἀηὰ ἰη ΟἾ455. σέγοι σἤοη, οαὐέοη, 11. 
"ἴδαι οὗ Βα ἀρ ΔῺΥ ἰπΐηρ : δπὰ ἢζ. σαω- 
ἔθη, δ8 ἴὸ ἱβΚίηρ' ΔΩΥ {πίηρ ἴῃ Βαηά, Βορῇ. 
(Εἰ. Οο]. 11, ε. τῶν ποιουμένων : α]80 ΒΥ 
ἴαρὶ, (80 ασοϊαπρ οὗ ἴϊ, Ατἱδί. ΕἸ. ἷν. ε. 
τῶν αἰσχρῶν : (8 72αγν' οὗ Δὴγ {πΐηρ, 908. 
Απὶ, χὶ. ὃ, 9. Ἠάίδη. ν. 2, ὃ, δι᾽ εὐλά- 
βειαν ἡσυχαζόντων, ἐϊπιϊα τέῳ, ὙΝ 16. χυὶ!. 
ὃ. Ριογ. χχυϊ!. 14. Ηθηοθ [ἢ6 8686, 
"ἴαν οἵ οἴεπάϊηρ αοά, »έσέψ ; Τουπὰ ΟὨ]Ὺ 
Ἰπ 180 ΟἸαβ8. ἀπά ὀνϑὴ [ἢ θγὸ ὙΠ δῇ 
δἸυποῖ, 26 Ὠἱοά. δ[0. νοὶ. νυ. 218, ἡ πρὸς 
τὸ θεῖον εὐλάβεια. ῬΊ]αϊ. ὕδῃ. 2], τὴν 
᾿ιἘρὸς τὸ Θεῖον εὐλ. ῬΉ]]ο, Ρ. 118, εὐλ. 
θεοῦ μετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας. ἴΤῃ 
δος Ν᾿ Τὶ τς τογὰ ἰβ υβεὰ σἱτπουΐ δὰ- 
λυμοῖ; 85. Ἠοὺ. νυ. 7. χἱ!Ἱ. 28, 

Εὐλαβέομαι, ἴ. ήσομαι, ἄθροῃ. Ρ688. 
(μὐλαβὴε.) ἰὰ τὰ ΘΆΣΙ ΟΣ Οἶδα, 106 [ΟΥΤΩ 
ὨρηῆοΒ ἐο δδ ΟἹΤοΠιδροοί, ΟΥὍὨ οαὐζίοιιϑ, ἴο 
ὀκιρατα οὗ Δῃγ ἰμίηρ, δπὰ αὐοΐά ἴξ : ἴῃ 1ῃ6 

0ῃ68, ἃ5 Ρο]Υῦ. ἀηὰ Ὠ οί. Ξϊο. ἐο δὲ 
ταλὰ ΟΥ̓ ΔῺῪ ἰΠῚῺρ ΟΓ Ραγβοῃ, 88 Ρ]υῖ. 
ἐπε], 7. ΑἾθοὸ ψιτἢ ἰηβη. 88 ϑόρῃ. ("ὰ. 
Ἴθι ε. πεσεῖν. ϑερῖ. 708. Δηὰ ΑΡοΟΓ, 

νδ0 [0], ὉγῚ μὴ ἀπά 800). 1 Μδεο. [1], 80, 
εὐλαβήθη μὴ οὐκ ἔχῃ, 
10, εὐλαβηθεὶς μὴ διασπασθῇ. Απὰ 0, 88 
ἴλο ποτάδ ὅτ ὑπαοιϑίοοά ὉΥ τωϑηῦ, Ηοδ. 
χ,, 7, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασε κίβω- 
τὸν, Βυΐ [1Π6 Ὡχοδηΐηρ {Π 66 80 ἴο 6, 
δὶ ἐξδαν οὗἩ ἔπ ἀδίωρο," δὶ “ἴεαν οὗ σοά, 

ΤΕΎΘΤΘΉΟΘ ἰοὸ ἢΐ8 ψογὰ :᾽ 8 56η86 οὗ [ἢ6 
νογὶ οἤεη ἑουπὰ ἴῃ [η6 δδρί. Ὀαϊ Ταγθ ἴῃ 

: ἰδουρὴ 8ὴῃ Θχδιρ]θ ὁοουγδ ἴῃ 
Ῥω, ν, 879, Θεὸν εὐλαβούμενος : ἀαὰ 

δρ. ϑίερῃ. ΤΊιοβ. εὐλαβεῖσθαι. 
Εὐλαβὴς, ἕος, ὁ. ἡ, αὐ]. (εὖ, λαβεῖν.) 

ῬΌρ, ἑαλέν τοοἱϊ λοίά 077 ΒῸΥ τὨΐῃζ, 80 88 

. ὅο Αοἰβ χχὶι[. 
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ποῖ ἰο ἰοΐ ἰΐ δ] ἔγοτη οπϑ᾽β στβδβρ, 2Ἐ)} δῇ 
Αη. ᾿ἰϊ. 18. Ηδποο ἢρ. οαμδίοιϑ, ὝΑΥΥ οὗ 
ὉΠ ἀοΡΙΑ ΚΙ ρ ΔῺΥ ἰπΐηρ, δηὰ οεἰτουτηθρθεξ ἰπ 
ΟΑΣΤΥΪΗΡ ἰὸς οπ, Αἰτίδπ, Ερίοϊ. 1. 1, 2: 

50 | Ηάϊΐδη. νἱ. 9.2. ἄς τἢδηοο ἐπι, 75αγ εἶ, ἀὉ- 8 
80}. ὅο ἰπ Ατβίοι, Πειηοδῖῃ. ῬΏ1]1ο, ἃ Ῥ]αΐ. 
8Ρ. ϑ΄᾿δρῃ. ΤΊ οβ. Ηδηοθ {Π ἔστη οατηθ ἴο 
ΤΏΘΔΗ, 88 ἴῃ Ν, Τ᾿ ἴλι. ᾿ἰ. 25. Αοἰβ ἰδ. δ. 
Υἱ ἢ, 2, ραν ἐχοοίζοποε, “ ὁπ6 0 ἔδαγθ Οοώ, 
ἃ ΡίουΒ ῬΕΣΒΟῊ :᾽ 8 86η80 ἀοτίνεα ἥτοτη (ἢ 6 

ΘΡΟΓΘῪ ἰάΐοιῃ, δηὰ {6 σἤδγΔΟΙΟΣ οὗὨ τῃ0 
Μοκδῖο ἴανν, ἱπ ψὩοἢ ἴΠ6 ,α᾽ οἵ Θοὰ 
βίδη ἀβ ἴον [ἢ στῆ 016 οὗἩ [Π6 σοτϑρ δηὰ 
ΒΟ γν090 οὗἩ αοἀά, 560 8. χχχῖν. 1], δ8 
ἀοθ8 υπὰδγ (δθ 6ο8ρ6]. 

Εὐλογέω, ἴ. ἥσω, Ῥτορ. ἀπά ἴῃ (288. 
Ἵππον τοοῖ! οΥἿἨΣ, οοπιπιομα : Ὀὰϊ ἴῃ Ν, Τ΄. 
ἴο , ΒΒ. 8πη4 βαϊὰ Ϊ. οἵ πιόη ἰονναγ 8 
Ααὐοὐ, ἰο διἰοβ5, ἷ. 6. Ῥγαῖβο δῃηὰ ςο]οὈταῖθ, 
ἾὮ ΔΒΟΥΙ ΡΌΟΠΒ οὗ ῬΓ8186 δηὰ {})δῃ κερί νην. 
κι. 1. θ4, εὐλογῶν τὸν Θεὸν, δηὰ ἰΪϊ. 28. 
χχὶν. δ8. 1 Οοσ, χὶν. 16. 91. 1. 9, δῃηὰ 
οἴϊοι ἴῃ ϑορί. δηὰ Αροοτῦ.; δηὰ 8ὸ ἔῃ 208. 
Απϊ. νἱΐϊ. 14, 1].---11. οὗὨ ηιδη ὧη γοϑροσέ ἕο 
Π16Ή, δῃἀ βοτηθίϊπηθβ {πίη ρθ, ἕο δί6ε8, ἱ, 6. 
ἐο ἑποοῖο Οοα᾽ 5 δίοββέησ ροη, 1) πἰιΒ δος. 
οὔ ῬΘΓΒ. ΘΧΡΓ. ΟΥ ἰ}]. ἐο Ῥγαν 70 απν 
ομϑ δ τυοΐζαγο, Μαῖϊ. ν. 44, εὐλογεῖτε τοὺς 
καταρωμένους ὑμᾶς. ΜΙ. χ. 16, ηὐλόγει 
αὐτὰ, 5011. τὰ παιδία. ἴω. 11. 84, νἱ. 28. 
Χχίν. δ0, οἱ 4]. ϑ'ερί. δῃὰ 408. Β6]]. νἱ. ὅ, 
ὃ. 2) νὴ δος. οὗ ἐξέπσ ΕΧρυ. οὐ 0]. ἴῃ 
Ν. ΤῸ ΟὨΪΥ υϑοὰ οὗἉ ,“0οά, ΟΥ ἃ τη68], ἴο 
δίοα8, ἱ. 6. ἴο ἀβῖκ 1 Ὠινίηθ Ὁ] βείηρ ἅροη 
118 υ86, Μαῖι. χὶν. 19, Μ]κ. νἱ. 4]. υἱῖ. 7. 
[μι. ἰχ. 16. ϑ3ο οὗ (16 [μογὰ δ βΈΡΡοΥ, 
Μαῖι. χχνΐ. 26. ΜΙκ. χῖν. 22. 1... χχίν. 

1 Οον. χ. 10θ.---111, οὐ αοἀ οὐ Οὐτιξδὲ 
ἴῃ γεϑρθοί [0 τη6ῃ,, ἕο δθββ, ἷ. 6. ἴο ζΑΨΟΏΓ, 
ΡΓΟΒΡΟΙ, ἃπὰ τῆλ ῖκο ὨΔΡΡΥ, ΕΡΙ. ἱ. ὃ. Αοἱβ 
1). 26, ΗΘὉ. νἱ. 14. βορί. δ ὅθῃ. χχὶν. 1, 
856. Ῥαββ. 88 ἰη Ρ}ὴ]ο, ἐο δ6 ὑἱοβδρά, νἱζ. οὗ 
Οοά, 6κ]. 11]. 8, 9, αηὰ ϑορί. Ῥαββ. ρμασί. 
Ρετέ. εὐλογημένος, “ ὈΪοδοοἀ δηὰ ανουγοά 
οὗ ἀοά;, ἠαρν. δο ἴδ 18 βα]4 ἴῃ Ἰογῆι] 
ΒΆ]αἰαιίοτ8, ὅζο. Θβρθο. οὗἔἁὨἨ 1} 6 Μεοροίαἷ ἀπὰ 
ἢΐθ τεῖρῃ, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου, Μαῖι. χχί. 9. ΜΚ. χίὶ, 9, 
“ 7μι. χὶϊ. 85. Φοδη χὶὶ, 18, αἱ. 80 

αἰἱ, χχν, 84, οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πα- 
τρός μου. ἴμι. ἱ. 28, ἀπὰ ϑορί. 

Εὐλογητὸς, οὔ, ὁ, ἡ, Δα). (εὐλογέω.) 
Ῥγορ. οὔ ρθη, ὀίεβϑοά. ἴπὶ Ν. Τὶ, υϑοά ὁ] 
οὗ Οσοά, ἴο εἰ χη Εν τυογέλῳ οΥ »ναΐϑο. αὐογα- 
ὀΐο, ΜΚ. χὶν. 6]. [,ὰ. 1. 6, οἵ 4]. ἥορι. 

Εὐλογία, ας, ἡ, (εὐλογέω.) Ρτορ. δηὰ 
ἷπ τ φρυβϑομερ με νϑῇ μιν : τὴ “ἐς : 
Ι. ἤοτὰ τὴθπ ἰοναγὰβ Οοά, δέδβδίησ ΟΥ 
γαῖδα, 88 ΘΧργθββϑὰ ἴῃ δϑουρίοηβ, ἱπιρ}γ- 
ἌΣ 8150 {Ππδηκορίνίηρ, Εον, νυἱὶ. 12, ἡ 
εὐλογία---τῷ Θεῷ, «πὰ ν. 12, εᾳ. Ἐςο]υΒ. 
ἢ. 9. 968. Απξ. χὶ. 4, 2..--11. τοι τὰ 
ἴῃ τοβρϑοῖ ἴο τηθη δηά {ῃΐηρθ, ὀἐοϑϑέησ, ἱ. 6. 
θοποάϊοϊζοπ, ΟΣ Ἰηνοσδίίοῃ οἵ ροο, ΥἱΖ. ἔγοτα 
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αοά, ἀροη οσοτίδϊη ροσβοπβ, Η Ὁ. χὶϊ, 17. 28. 
{. 10. βοριὶ. ἴῃ Οθη. χχνίϊ. 12, 35. σου. 
11. 8, 3. 908. Απί. ἱν. 8, 44.Ἡ ΑἾ80 ἀφο 
ἐλέησε, 1 Οον. χ. 16, τὸ ποτ. τῆς εὐλογίας 
ὃ εὐλογοῦμεν, "16 οὺρ οὗ Ὁ] βδίηρ, 1. 6. 
οοπβθοσζδίΐοη, ἀσυηὶς δ [Π86 Ρ480 ἢ] Βυρροσ. 
--111. Ὁγ πιείοῃ. ὀέοϑϑίησ, ἱ. 6. ἴα νου Γ σοῃ- 
ἔοιτεοὰ, ἐεπεῖε, δοωπέψ, 1) ἴτοιθῃ αοὰ ἴο 
τηϑῃ, βου. χν. 29, ἐν πληρώματι εὐλο- 
γίας τοῦ εὐαγΎΥ. τοῦ Χρ. Οκαϊ. 11]. 14, ἡ 
εὐλογία τοῦ ᾿Αβραὰμ, " τἰὰ Ὀ]οβϑίηρ ρῥτο- 
τοϊϑοὰ οὗ αοἂ ἴο ΑὈταμδιλ᾽ πὰ ἢ18 β6θά. 
ΕρἈ. 1. 8.1 Ρεῖ. ἢ]. 9. βδρι. ἱπ ἄθη. 

ἰχ. 25. Ηοῦ. νἱ. 7. 2) ἴγοιῃ τπϑὴ ἴο 
6οά, σύ, ργοβοηΐ, 2 Οον. ἰχ. ὅ, τὴν προκ. 
εὐλογίαν ὑμῶν. ϑιερί. ἴῃ αεη. χχχΙ]. 1], 
οἱ ἃ]. Ηδηοο, Ὀγ ἱπι}}. ἐδογαίίέψ, βροπία- 
Ὡϑοὰβ θουηΐΥ, 2 ΟὐΥ. ἰχ. ὅ, ὡς εὐλογίαν, 
καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν, ὃ νοτ. θ,, ἐπ᾽ εὐλο- 
γίαις, 88 ἀἂν. ἰδογαίϊ, ὑοωηέδοιβίψ. 
Εὐμετάδοτος, ουὅ, ὁ, ἡ, 84]. (εὖ, 

μετας ώμε} γοαάψ ἰο ἱπιραγί, ἰϊδοταῖ, 
δοωπέγιω, 1 Τίμα. νἱ, 18. Μανο. Απϊ, 1. 
14, τὸ εὐμετάδοτον καὶ εὐποιητικόν. 
Εὐνοέω, ἴ. ήσω, (εὖ, νοῦς.) ῬΓΟΡ. ἴο 

δὲ τυοϊἱ-ηιϊπα δα, οὐ τοοἰ -αἱδροβοα ἰο, ἐο δὲ 
οἡ 7γἱομαϊν ἰοτηια ευἱίἦ, Ἡάϊανι. νἱ]!. 8, 11. 
Χεη. Ογτ. υἱῖϊ. 2, 1. (ἕο. χίϊ. ὅ. Αἱ 
Μαῖι. ν. 25, ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ, ἴΐ 
ΤΑΙΠΟΥ δἰ χηβθθ, 88 γ)7ὲ 88, ο δδ6 γὙγιοπα 
εὐἱδῆ,, πλοδηΐηρ, τὸ θ6 τϑοοη οἰ ]δἀ ἰο. 

Εὔνοια, ας, ἡ, (εὐνοέω.) φτορ. φοοά- 
τοἱδ!, ἃ ἸΠΠἰπρ ταϊπα, 48 ἱῃ ΕΡ!ι. νἱ. 7, μετ᾽ 
εὐνοίας δουλ. Βυϊῖ ἰπ 1 Οον. νἱϊ. ὃ, 1ῃ0 
ποτὰ ἰβ υδοὰ ΡῈῚ Θυρἢ6Π). 88 χάριν 18 ἴῃ 
[00 ΟἸαββίοαὶ υτϊίοσθ. ΤὨουρὴ εὔνοια ἰδ 
ἤουηά ἱπ 708. Απὶ. νἱ. 12, 4. χνὶ. 7, ὃ. 
χυὶ!. 8, 1, δηά Ὠῖο ΟἾγγβ. ρ. δὅ2, δῃηὰ 
φιλότης ἴῃ Ἡοεοὰ, Τοορ,. 126, 806. 

Εὐνουχίζω, ἔ. ίσω, (εὐνοῦχος,) ο 
τηαΐδ ΔῈ οπ6 απ δμπμοΐ, ; Ῥτορ. Μδϊι. χῖχ. 
12. 108. Αῃϊ. χ. 2, 2; ἢς. Μαῖι. χῖχ. 12, 

Εὐνοῦχος, ον, ὁ, (εὐνὴ, 8 “8: 
ΡΪαεθ, δῃὰ ἔχω.) ΡιῸΡ. ἔδθροῦ οΥΓ ἐδ 
οδαγιδον; ἀπὰ μδηςςα, θμπμοῖ, οὁη6 ὙΠ10 ἢ88 
Ὀδθη οιωββουϊαϊοά : δβιιο ἢ ῬΟΓΒΟῚΒ 8106 
Ὀοΐηρ διῃρ]ογϑὰ 85 [Π6 Κϑδρϑῖβ οὐ Οτγθηίαὶ 
Βάγθη8. ἴη Ν. Τ. ἴῃ ἰοτ ἀδποῖθβ, 1) 
Ῥτορ. ομπμοῦ, Μαῖιὶ. χίχ. 12, δ οἴδβη ἴῃ 
ϑερί, ἀπά Οἱαββ. 2) ἢ. Μαῖι. χίσ. 12, 
ὑνῖοθ, οὗὨἍ 186 ᾿τροΐοπὶ ἔγοτα Οἷγιμ, δηὰ 
αἶδο οὗ τπο86 ψο ᾿ἷνθ ἰῇ νο ἴδ γΥ ΔὈ8Ό- 
Ὥθῆς6. 8) ὈΥ ἰπρ]. α πιΐμίϑέεν 77 βίαΐε, 
Αοἰβ νἱῖ!. 27, 84, 86, βΒεᾳᾳ. 3.860 ΤΩΡ ποῖθ 
ΟΣ ΥΕΙ, 27. 
Ευοδόω, ἔ. ὠσω, (εὔοδος, Ὑ61}1 οἡ ἃ 

τοι.) γῸρ. ο ἐδωᾷ δῊΥ ομθ τοοίΐ ὁπ ἠΐϑ 
τὐαν, αἰγοσί ἠὲ8 σομγ80, ϑαρι. θη. χχὶν. 
27, ἐμέ τ᾽’ εὐώδωκεν Κ. εἰς οἶκον, ἄς. 
ΤΠΘΟορΡΩσ. ἀ6 δυθ. Ρ]δηῖ, ν. 6. ΕἸΣ. ἐο 
:ΥΟΒΡΟΥ ΟἿΘ8 707 ΉΘΨ; δπὰ ζθηου. ἐο σίῦσθ 
Οπ6 ϑ8μοοθβ8, ϑερί. αεη. χχὶν. 21, 40. 
Νδδρια, 11. 20, ἴῃ Ν, Τ΄ 10 ὀσουγβ ΟὨΪΥῪ 
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ἴῃ Ρ888. ἐο δε ἰοὰ ἴπ α σοοά τοαῦ, ἷὶ. 6. ἷ, 
ΡΓῸΡ. ἕο ἤαῦε ἃ Ῥγοβρεγοις ομγπεν, οι. 
.,. 10, εἴπως---εὐοδωθήσομαι ἐλθεῖν πρὸς 
ὑμᾶς.---Ἰ1. δ. ἐο δὲ ργοβρεγϑά, ἱ. 6. ἴο οὐ- 
ἰδΔἴῖῃ ἃ ὨΔΡΡΥ ἰβϑι6 ἴῃ δὴγ υπάεγιακίηρ, 
Ἰ Οον. χνΐ. δ ϑησαυρίζων ὅ τι εὐοδῶται. 
8 Φομηὴ 2. ϑερί. δὰ Ηάοί. νἱ. 78, εὐωδώθη 
τῷ Κλεομένει τὸ πρῆγμα. 
Εὐπάρεδρος, ου, ὃ, ἡ, αἀ]. ῥτορ. εἷ; 
Ἴ ὄψ, ἐῃ, οἶοδο αἰξδμίϊοη οπ, ἱ. δ. αϑϑεα ΜΟΊ, 
1 ον. νἱϊ. 85, ἰπ βοιο Εἀα. πρὸς τὸ εὖτ. 
τῷ Κυρίω, εαυΐν. ἴο ἀδεϊμέΐψ, αἰευοίοά- 
2,688 ἴο. 

Εὐπειθὴς, έος, ὁ, ἡ, τἀ]. (εὖ, πείθο- 
μαι.) ὀαδὶῳ ρεγομαάεα, 38. 1}}. 17, ὅς Ο]285. 
Εὐπερίστατος, ου. ὃ, ἧ, 84]. (εὖ, 

περὶ, ἵσταμαι.) Ἰἰϊ. " δίδηάίηρ οἵ βἰδιοποὶ 
ψ6}} δγουπᾶ,᾽ 1. 6. ΌῪ ἱτπιρ]. δηὰ ἢρ. φαϑεῃ 
ὑοϑοίέίησ, Ἡ Ὁ. χιϊ. 1, εὐπ. ἁμαρτίαν. 
τ τ εῖδι ας, π|,{εὐτοίτω; 11}. τοὐἶν. 

πσ, ἀοϊη . ὅοῃο 6. χίὶϊ, 
16. 408. “τῇ ̓οὐος ΠΕ ὐδδμαι 
Εὐπορέω, ἴ. ήσω, Ῥτορ. δηὰ 111. ἐο ἐκ 

τυοἶϊ ΟΥ7} 88 το 186 τηθᾶπβ ἴογ οβδοιηρ δ 
ναῦς, Ῥύυτροβο, Τῆυς. νἱ. 84, 44. 

Ἰδῖο ἀς 1μεζ. νἱῖ. 791. Ἐτααιθηί]γ, Βοσ- 
ΘσΟΓ, {Π|0 [ΟΥτὰ δἰ τ θ68 “10 δ6 ν6}} οἵ ὦ 
ἴο (περὶ) ΔΩΥ͂ ροδβϑββίοη,᾽ ἔοοά, οἱοι μην, 
Βοοάβ, ὅζο. δζ, ΕΒρθ6. ΤΏΟΏΘΥ ; ἴῃ ὙΒΙΟΝ οῶ80 
(ῃ6. ροῃϊῖ, ἰ8δ ἀβυδ!]γ Ἔχργαββοᾶ ; ἰβουσᾷ 
Βοζηθίϊτηθβ ᾿πρ] 16, 88 Χοη. ΟΥτ. 1. 6, [0. 
Μϑα). ἰϊ. 7, 4. (ἔεοη. χχ. 2, εὐπορεῖν, ὃ 
ΟΡΡ. ἴο ἀπορεῖν. 8.0 4]8ο, ἴῃ {116 ἀὐϑοϊυΐο 
σΟμϑΕΓ. δι 1π 1Π6 Ῥαββῖγο ἔοσγῃχ δηὰ ἀεροι. 
86η86, Αεἰδ χὶ. 29, καθὼς ηὐπορεῖτό τις, 
ΜΠ ΠΘΓΟ, 88 οἴϊθη, [ἢ 6 Β6Ώ 86 18, "10 πᾶνε (86 
τηθδη8 [οὗ ἀοΐηρ 11], ἴο Ὀ6 8] 6 ἰο αὔογά ἴἴ; 
ἴον (86 1Ἰάδα οὗ τυφωξίἤ, ἰΒ οὶ ποοδϑβα  ]Υ (0 
Ὀ6 βυρροβθὰ, 8. Μυβοπῖι8 δρ. ϑἴοῦ. βεπη. 
Ρ. 470, ἀϊδιϊησιάϑηε8 δείνεοη εὔπορος διὰ 
πλούσιος, ἐς ἀκυεῖν ταὶ “ Β0π16 Ππιεῆ, 
ψ ἤθη (ΠΟΥ οδηποῦ φχοϊθηὰ ρονοσίυ, ἀλλ᾽ 
εὔποροι χρημάτων ὄντες, τινὲς δὲ καὶ 
πλούσιοι, γαῖ 90 80 ΔΓ ἃ8 ηοΐ [0 δὐἀὐυοδλίο 
(Βοῖν γουηρον οἰ] άσθη, ἵνα τὰ προγενο- 
μένα εὐπορῇ μᾶλλον, {πὶ {πὰ 6] ἀ6Γ ΠΡΔΥ 
Ὅ6 {ἢ Ὀείτον ριον! ἀοα ἴογ.᾽ ΤΊν8 ἄθροῃ. 
186 οὗὨἩ {[πΠ6 τον, ᾿Ββουρὴ ΤΆγο, ἰδ ἑουπά ἰῃ 
1μον. χχνυ. 26, 49. Ῥοΐ. ἱ. 66, ὅ. υς. Βὶε 
Αος. 27. Απϑίοι. (ἕσοοη. 2, δηὰ Τβοῦ- 
ΡοΡ. ἀρ. Αἴδεη. 275. 
Ἐπ ν Τοῦ (οὶ ας, ἧ, ῬΙΌΡ. “ἴδο τηεδῃδ (Ὁ 
οἴδος ΠΩ ΔΩΥ͂ Ρυγροβο, δβρθο, δι 
τὐοαίἡ : 88 οι δ χα, 58, ἀὐὰ Οἴμοι, 

Εὐπρέπεια, ας, ἡ, (εὐπρεπὴς, οἵ 
λον Ε ἢ ῬΓΟΒΘης6,) οοηιοίϊη688, 
δοαμέψ, ὅκα. 1.1}. βορι, οὶ. ἱ. 4, 8. Ἀπ. 
Ἐρίοι, 1. 8. 
Εὐπρόσδεκτος, ον, ὃ, ἡ, 8). (εὖ, 

προσδέχομαι.) ἴ. ἀπά 1. τοοί-τοοῖορά, 
ἷ. 6. αἃ : αὖίδ, πιὶτ ἀαὶ. Βοπι. 
χν. 81. 1 Ροῖ. ἢ). δ: αὖϑοῖ. Βοπι. χυ. 16. 
2 Οὐογ. νἱῖ. 12, ΡΊαι, ἰχ. 1960.---Π1. ὉΥ 
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ἰωρὶ͵ ἐπυοιγαδίο, ἃΑ5 καιρὸς εὐὑπρ. 2 Οον. 
τι 2 “ὁ ἰδ οἵ ἔδυουγ. 

Εὐπρόσεδρος, ου, ὁ, ἡ, Δα]. Βυποηγτη. 
τι εὐπάρεδρος, ἀαϑϑιἀμοιβ. Ηδησο τὸ 
ἐν, αϑοϊἀκεψ, ἀουοίδάποθ5, 1 Οὐν. υἱὶ. 85, 
ἘΠοΓΟ 566 ΤΩΥ͂ ΠοΙδ6. 

Εὐπροσωπέω, ο΄. ήσω, (εὐπρόσ- 
“τον, ῬΙΟΡ. πὰ }]- ἰλοϑα, Πδηάβοτηθ ; δπὰ ἢρ. 

ἴουβ, Ηἀοῖ. νἱϊ. 168,) θα. ἐο "πα α 
ἣν δῆοιο, 64]. νἱ. 12. ὅ50. ρορυὶὰγ δηὰ 

Ρἰλπβὶ δ]6 ἀγριταθη 8 ἀγα ὉΥ͂ [86 τῃδιουι οἶδ ῃ8 
δι}]οὰ εὐπρόσωπα. 

Εὑρίσκω, ἔ,. ήσω, ἐο βηά, ἰταη5. 1. 
ξέμεῖ, ἴο ἤπ4 σἱτβοὰϊ βθοκκίηρ, ἐο ἐϊσὴέ 
τροη, πιοοί εοἱζὰ, ἣν . 8ηἀ νι ἢ δος. οὗ 
Ῥέπ5. Μαιι, χυῇ!, 28, ΨΦοῃπ 1. 42, 844. οἱ 
ὃἰ.; πιὰ δου. οὗ πΐηρ, Μαῖι. χιϊὶ. 44. [λι. 
ἵν, 17, 84. οἱ αἱ. ϑθρί. ἀπὰ (]488. 2) ἔχ. 
ἴο ἢπά, 1, 6, ρογοδίυθ, οὐ ἰδαγη ὉΥ δχρὸ- 
ἥεποο, Ναίι. χὶὶ. 44. 1.. υἱῖ!, 85, οἱ 8]. 
ἴρο, Δηά ἴηι (7455. ἔγϑα 6 η1]γ.---1]. ἐο ἥηπά, 
6, βπά οἱ, νἱδ. ΌΥ βθαγοὴ οὐ ἱπαιίγυ, ἕο 
ἀδοθοτ, ὑτορ. δπἃ 80}. Μαῖϊ. νἱἷ. 7, 
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε. ΑἾ80 νὴ δος. οὗ 
μαι οὐ την, ΜΚ. 1. 87. μὰ. ἢ. 45. ΦοΒη 
Υῇ, δ4, Αοἴϑ ν. 22, δὲ ἃ]. ββθρθ, απὰ ϑιϑρί. 
τι (2535... -1Π|| ἢσ. ᾿π νατίουιβ βεπβθβ, 1) 
ἀλυλω θεὸν, δ 6. “80 ἴο πὰ οὴΣ [2.Ὁ 
Δ οἵ μ]οαϑηρ αοἀ ἃ5 ἴο 06 ἀασοερίοα Ὁ 
ἫΝ (δες ἐκζητέω, 111.) Αοἰδ' χν]ϊ. “, 
ζητεῖν τὸν Θεὸν, εἰ ἄραγε ψηφ. αὐτὸν 
(αὶ εὕροιεν, Ῥαβ8, ἴῃ Εοτα. χ. 20, εὑρέθην 
τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν. 2) ἴο ἢπὰ οΥ πιαΐδ 
ἀπ; 85 βα]. οὔ [8:6 τϑβ] οὐἁἩ τηθηβυγαοη 
 ςορυϊαίίοη, Αοἰϑ χῖχ, 19, εὗρον ἀργυ- 
βίον μυριάδας πέντε, δῃὰ χχνὶϊ!. 28. Χοη. 
ὑπ. τἱϊ, 2, 18. Ηἰδϑὲ. 11, 2, 10. 8) ἴο 
ἐικὶ οαϊ τῃθπί8}]γ, ἐο ἐπυσπέ, οοπίγίυσ, [,. 
ν 19, χὶχ, 48, Αςί5 ἵν. 21.---111. πιά. ἐο 
βιὰ [ὺν ὁποϑοὶ βὶ ἰο αοηιέγε, οὐαΐπ, ΗΘὉ. ἰχ. 
Ι αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. 2105. 
ἀπὲ, ἱ, 19... δόξαν ἀρετῆς εὑράμενος, 
διὰ ΟἸωβ. ΤῊΘ δοί. ἰὴ {π|8 βθῆβο οὔϊϑη 
Νὰ ἴῃ Ν Τί 88 Μαίί. χ. 89, ὁ εὑρὼν 
τὴν ψυχὴν αὐ. χὶ. 29. Τμι. ἰχ. 12, εὕρ. 

ἰσιτισμόν. Φοῆπ χχὶ. 6. Αςῖἴβ νἱῖ. 46, 
βρῃ,, ἵν, 1. ον. χίϊ. 17. Βδν. ἰχ. 6. 
δορί. δηὰ Ο]α586. Βγ Ηφῦτγ. ἱπ {Π6 ῬΡΏΓαβθ 
ἔρίσκειν χάριν “αρὰ τῷ Θεῷ, “ἴο οὐ- 
δι ἴδνουῦ δηὰ δοσθρίδποο τη Οοά,᾽ 
ἴα, 1, 80, Αοἰϑ νἱΐ. 46, 80 εὑρεῖν ἔλεος 
θὰ Κυρίου, 2 Τίτα, ἱ. 18 . αὖθ0]. ΗΘδ. 
τ, 16, δορί, 

Βὐροκλύδων, ὠνος, ὁ, Ἐπγοοϊνάοη, 
Ὅ0ι8 ψἱηὰ ργονδι πρ ἰπ τὴ6 ἴ,6- 

αὶ ἀῃΔ 50 (81. 4 ἴτοτη εὖρος ἀπά κλύ- 
δῶν, 2η οἰθοϊεῖς τα). ἔγομι κλύζω, τηραη- 
ἀρ Ππ, αῃ Ἐαεί.ϑοιθον, οὐ πᾶνο- ΒΕ ττη 

τ ἴῃ. τυφὼν οὗὨ [ἢ δποίθηΐβ, δῇ 
8 Τυβύπο οἵ 1τἢῃ6 τηοάδγηβ; 8ὸ Ἵδ)]ϑά 

ἱ 115 ὕπο ῬθΟ ΔΓ Ὀτορογιθβ, 1) 88 
ὙΠ ηρ Πρ} γ ἔγοια ἰἢ6 Εαδὶ: 42) 88 

ἣὰρ ταῦοβ ἰο ἃ ρτϑθαὶ δεῖραι; 
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ν πο ἢ 8 ὑδι6] ἴῃ ἴῃΠ6 Ν οὐ ξοστδηθδη Ὑἱ8 
Ἐλβίονβ, Αοἰβ χχυὶ. 14. 8566 Ἰῆογο ἴῃ ΤΩ 
ποῖθ 1π Ιος. 
Εῤρύχωρος, οὐ, ὃ, ἡ, 84]. (εὐρὺς, 

χῶρος.) Ργορ. ὀγοαά- : τ 
οἵἴοιιϑ, 88 ἡ οδὸς, Μαῖί, νἱῖ. 18. ϑορῖ. δρὰ 
Ψοβορῆν. 

ΤΥ ΣΈΒ ενα, ας, ἧ, (εὐσεβὴς,) π΄ ΟἾα88. 
“ἃ ἀξ] γονοσθησθ᾽ ὑοίἢ ἰοτννατὰβ αοἀ δηά 
ΟἿΓ ραγεηΐβ; ἴῃ Ν, Τ| 10 15 οοπθησάὰ ἴο [86 
ἔουτωθσ, δηὰ τυ ὃὉ6 τοηδογοά σοασίξηαϑ8, 
Α-οἰβ 11. 12,.} ΤΊαι. 11. 2, οἵ 8]. βῷρϑ, 4150 
ἴῃ ϑερί. ἃ Αροογ. δῃὰ 208. Αηΐ. 1. 2, ὃ, 
δὰ οἷν. ἴῃ Ο]658. [Ι͂ἡ 1 Τίμ. 1]. 10, μέγα 
ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβ. μυστήριον, [μ:6 Β6Ώ80 
ἴδ, "1Π6 ἀοοίτίπο οὗἉ ρΡίε 1ῃ [Π6 Θο8ρ6];,᾽ 
1,. 6. ΕΥ̓͂ τηδΐοῃ. Ὑ [ὴ)6 ΟΟΒΡ6] βο !)θηθ,᾽ 50 
πϑιηθα Ὀεοδυδο ΡἱοΥ ἰοναγάβ αοα 18 [ἢ 9 
ζουπάδίίοη οὗ. Το 08. ο. ΑΡ. '. 12, ἡ 
κατὰ τοὺς νόμους παραδεδομένη εὐσέ- 
βεια, πιραπὶηρ, ὁ [Π6 ἴογια οὗ το] μίοη.᾽ Αῃΐ. 
χυ]ιὶ. ὅ, ὃ, ἔπ. οὐδὲ ἄλλη τις ἀλκὴ τῶν 
ἐν ἀνθρώποις ἐπιτετευγμένων, δίχα τῶν 
πρὸς τὸ Θεῖον εὐσεβειῶν, ταδδηΐηρσ, “[ἢ6 
ΨΑΙΪΟ"}8 ἔΌτ 8 οὗἁ το] ρίοῃ ἴῃ (ῃ6 τοῦ]. 

Εὐσεβέω, ἴ. ήσω, (εὐσεβὴς.) ῬτῸΡ. ἐο 
ὧδ εὐσεβὴς, "ἴο ΘηςοΓίαίῃ ἃ ΣΟΥΘΓΘΉΤ8) δηά 
ἀυι} ἔδο]ηρ᾽ ἰονγατὰ8 ΔῺΥ ΟΠ6, [Ὑ8}9. 1. 
88 τοραγάβ 606, ἐο γευδγόηοο, τυογεἠΐρ, ΑοἱΒ 
Χνὶ!. 28, ὃν εὐσεβεῖτε. Χοη. Ηΐϑι. 1. 7, 
10. 708. Αηι. χ. ὃ, 2, εὐσ. τὸν Θεόν.--- 
11. 28 τϑβρθοῖβ ραγοηίβ, 1 Τίπι. νυ. 4, εὐσ. 
τὸν ἴδιον οἶκον. Απά 80 ἰη (]888.. ΠΟΙ, 
Βονγονοῦ, (Π6 860. 18 φονγογμοὰ οὗ πρὸς, 
περὶ, οἵ εἰς. 

Εὐσεβὴς, ἕος, ὁ, ἡ, αἀ]. (εὖ, σέβεσθαι, 
ἘΠ] Οἢ ῬΓῸΡ. 5ἰ στ 68 “ ἴο ἀρὶταῖθ ὁπ θβο]ξ, ἴὸ 
{ΓΘ 16, 8η4 ψ ῃθη [01]. ὉῚ δὴ 80ο. “ ἴο 
{ΓΘ} Ὁ]6 δ΄ ΔΗΥ ΟΠ Θ᾽ 8 Ῥγεβθηοθ, δηᾶ," 11κ 
{πὸ 1,δὕη ἐγόηιο, "ἴο ἀτοδα,᾽ δηὰ {πὴ αραὶῃ 
ὑΥ ἴταρ]. “ἴο τον ΓΘη66,᾽ 85 ἴῃ ΟἿΓ ἰΑΥ 
Ρῆγταβο, “ἴπ6 Κίηρ᾽Β ἀγοβὰ τρδ)θβίυ,} [16 
ῬΓΙΠΊΔΓΥ 86η86 οὗ [18 τογὰ 18 “106 αυλ]} οὗ 
ἔθϑ!ἱηρ γδυθγθηοθ᾽ ἴον [Πο86 ἰὼ ΠΟΩλ ἰΐ 8 
ἄυο, 88 ἀοἄ, ΟΥ οῃ δ᾽ Β ραγδῃίβ: Ὀυΐ ἴῃ Ν. Τ' 
ἴι 18 υβεὰ ΟὨ]Υ οὗ {π6 ἴοττηογ τηοάο, [1{. βὶρ- 
εἰ γίησ, »ίοιβ, αἀουομΐ, Αοἰβ χ. 2, 7. ΧχΙϊ. 
12. 2 Ῥει. ᾿ϊ. 9. ϑερῖ., Αροοῦ., δηὰ (]δ88. 
Εὐσεβῶς, ἂν. ρἱομκοίν, τοϊ σίοιιοῖῃ, 

ὁ Τίμα, ἣΙ, 12 ΤΙΣ ἢ. 12. ὅρα. αρά ΟἸδαν᾽ 
Εὔσημος, ου, ὁ, ἡ, 84]. (εὖ, σῆμα,) 

Ἰϊτ, εὐοἶδ- πιαγ δα, ΟΥ̓ “ὁ ΘᾶΒΥ ἴο ὯὈθ ἀϊδιϊη- 
συϊϑηεα Ὀγ οοΥγίδ! ἢ τηδ 8 :᾿ ὅς ὮΘΏΟΘΘ, "688 
ἴο ὃθ Δαν, ἐς τῆν δηά Κηόνη,᾽ ΡΟ]. χ. 44, 8. 
ΤΠοορῃ. Ο.. Ρ]. 11. 8, 2. Ιῃ Ν. Τ΄. βαϊὰ ἢρ. 
οὗ βρβϑοῖ, αδέϊμοξ, " δΆΒΥ ἴο Ὀ6 υπάογθιοοά," 
] Οογ. χῖν. 3, εὔσημον λόγον. ὅο Ῥοτ- 
ΡΒΥΥ. ἀθ Αὐδίίη. 111. 4. βεχι. ἘπΩΡ. δᾶν. 
Αὐτμα. 18, δπὰ ἰπ [Π6 ρῃγβίοδὶ 5θη86, 
ΡΊ]αῖ. Ρ. ὅθ4, φωνὰς ἀσήμους. 
Εὔσπλαγχνος, ου, ὃ, ἡ, 54}. (εὖ, 

ἐπλάν ου ἑεπάδγ- λοαγίοα, οοπιραβϑβῖοη- 
αἕε, Ἐρὶι. ἦν. 32, 1 Ῥοῖ, “1. 8, διὰ Αροοζγ. 



ΕΥΣ 

ΤΙο σοσγὰ ὁσοῦτβ ἴῃ Ο]488., Ὀαυΐ ἴΏ 8 ὙὉΥῪ 
αἰ θογοηῖ 86η56. 
ΝΥ ορῳ ημόνως, κἂν. (εὐσχήμων,.) ἴῃ 
ύῤθα αὐ ς } δεοοπιέπσίψ, 80 85 ποῖ ἴο 

Ἐππν ἀφῥραρον ΟΣ νλ ἰῃ ΔῺΥ ὙΆΥ. 
Ιη Ν. Τ΄ ἴ ἰ8 πδοά, 

ΤῸ 
Ὶ ΟΓ. χὶν. 40, οὗ 1ῃ9 

ποις οὗ τ οοηδυισθηρ, Ὁ]1Ο σγοτϑ ὴρ Ρ, ἀδ- 
οοπέϊῳ, ἀδοογομοῖῳ, αἷἶϑο ἔχῃ. χιὶὶ, 18, 
ογεἀιαδίψ, 88. Χοι. ἌΜοπα. ἰ. 12, 4. Αἱ 
1 ΤῊ. ἱν. ὅ, ῖι ἰ5. ἀυδοά οὗ 116 δπὰ δοπάαοί, 
δυσὶ 86 δοοοπιδέ, τ᾿ 056 ΓΟ βϑι Ὁ; χο  Πΐποβθ. 
Τθογο 86 ποι ΐπρ {Πιδὲ ἀρριι ΘΟΥΤΕΒΡΟΠ 8 
ἴο {μΐ8 ἴῃ (Π6 Ο]466. Τὴ ποαγοδὶ δρργοδοὶι 
ἴο ἱξ ἰδ ἴῃ ϑι0Ὁ. τον, ῬΊγβ. νο]. 11. 144, 
Ηρον. κἄν λέγωμεν ἀδιάφορα τὰ σωμα- 
τικὰ πρὸς τὸ εὐσχημόνως ζῇν, ἐν ᾧ 
πάρεστι τὸ εὐδαιμόνως. 
Εὐσχημοσύνη, ης, ἡ, (εὐσχήμων.) 

ῬΙΟΡ. πὶ 88 ἴ0 ἄγϑββ ΟΣ ὥθῃ6 
ΔρΡΡΘΔΓΔΠΟΘ; 8ηἃ βοτηδίϊπηθ8 υϑοὰ οἵ ἀἄδοο- 
γερὴ ΟΥ̓ νιαππθῦβ. ἴπὶ Ν. Τ. 1 Οον. χὶϊ. 28, 
ἦτ ἰβ υϑοὰ οὗ [π6 ἀδοοσουβ ἀγοβδίπρ οὗ {6 
θοάγ. 
Εῤσχήμων, ἐάν ὁ, ἡ, αἀ). (εὖ, 

σχῆμα,) ῬτῸρ. δηὰ ἢ. «υοἱἶϊ ΩΡ 88 ἴο {π6 
σχῆμα, ΟΥ ἰο οχίογηδὶ ἤρυτο, ἔοτγῃι, δπὰ 
οθογαὶ εὐ ταρσίκω μι Ηδῃοθ, σοπιοῖψ, 85 
ΔΡΡ]ΠΙοὰ ὃοὶ ῬΘΙΒΟΠΒ δηὰ {ἰΐῃ ἵ' 
2)7ῸΡ. 88 βαϊὰ οὗὨ (ἢ ἔοτηοῦ:; ἴῃ Ν Τὶ 10 18 
Ὀδθα ῥτορ. 1 Οὐον. χὶϊ. 24, τὰ εὐσχήμονα 
μέλη. ϑῃ. Ογγ. ὶ. 17. ἦπι. οἷς ᾿. τὸ 
ϑσχπΗο ἀδοογμηι, ργοργίείῳ, 1 Οὐοτ. ΥἹ:. 

ἃ ΟἸ458.---11]1. οὗ »εογβϑοηβ, ἔρ. " οὗ 
ἐσχῆμα; ἱ. 6. χδηϊς, οοηά᾽ ἴοη, δηά [Π|6 
δον μι κῷ ἜΛΕΟΣ (866 Χεοη. (ἔοοη. ἢ. 4): 

Ἐπ λς, ἐρηδω αδίο, ποὐΐε, ὅδε. ΜΚ. χν. 48, 
ε. βουλευτήν. τ θ: ΧΙ]. ̓ δ0, γυναῖκας τὰς 
εὐσχ. δὰ χνὶϊ. 12, γυναικῶν τῶν εὖσχ. 
Εὐτόνως, δἄν. (εὕὔτονος, ἔτ. εὖ, τείνω, 

ἴο βἰγϑίοϊι) ἃ οογὰ,) ἐπέσπβοίψ, ἷ. 6. βίγεπι- 
οἰμδῖψ, υολοηιοηπέϊν, ἐς ΧΧΙΣ, 10. Αὐοἰδ χυῇ!. 
28. ϑεορί. ἀπά 188 

Ξ ον ραν γὴρ ας, ἡ, ἔτ. εὐτράπελος, 
ῬτοΡ. τοοϊϊ-ἑωγποα, διὰ ἢν. 7) αοοίδοιιδ, ιυὐέψ, 

ο ὁ8ῃ τοδά ζυγη ὨὲΒ ἀϊδοουγδβο᾽ ἴο ἃ 
Ῥτγοθοηΐ Οοοδβίοη, ἴο [Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ ὁχ- 
οἰηρς πιοιτὶϑηϊ. 8.66 Ατἱδίοι. ΕἸ. ἱν. 8, 
δηὰ Αὐ]βίορῃ. γεβρ. 467. Α5, ΒΟ ΟνΟΣ, φγαζεζ 
ΒΌΟΪΝ ΤΩΔΥ Ὅ6 ἀοπο οἰτμ6γ ἴο ἃ ξοοά οΓ δὴ 
6] ΡΌΓΡοβο, 8ὸ (86 (δίηρ 1166], εὐτρα- [ Ν. 
πελία, δοοογάϊηρ 88 10 Κορί νάϊδίη ἀυ6 
Ὀουπάβ οΥ ποῖ, δαἀπηῖί8 οἵ α φορά οτ α δαά 
βθηβθ. Ηδποθ ἴῃ ἐπ ΟἾαβ8. ἴξ ἰΒ υβοὰ 1. 
ἐπ α σοοά 5686, ἰο ἀδηοῖο υὑἱΐ, ,»ἰδαθαπέτγ, 
88 Ρ]αίο ρ. ὀθ8, εὐτραπελίας τε καὶ 
ἄπ. ἢ 1εῖν μὰ ἐμπέπλανται. ὅ8ο] ἴῃ Αὐὶβι, 

11. 10 18 βαϊὰ, περὶ τὸ ἡδὺ τὸ ἐν παι- 
διᾷ, ὁ μὲν μέσος (6 νῆο Κεερϑ ἴῃ ἀὰθ 
τηθάϊυτη) εὐτράπελος, καὶ ἡ διάθεσις, 
εὐτραπελία" ἡ δὲ ὑπερβολὴ, βωμοχοχίο 
καὶ ὁ ἔχων αὐτὴν, βωμόλοχος" ὁ 
ἐλλείπων ἄγροικός τις, “4 θοοιΐδι ρ6Γ- 
βοη."΄---ΑἸ80 {ΠῚ ἴῃ α ῥα βθῆβθ, Ὁ. 80:7- 
σέ είν, διηβοοπονψ, οῦτϑα ἀπ ὀνθὴ οὔβοθηθ 
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7οβηρ. 8.0 Ιδοογ. Ατεθορ. 18, τοὺς εὐτρα- 
πέλους καὶ σκώπτειν δυναμένους, οὖς 
νῦν εὐφνεῖς προσαγορεύουσιν. Απβοὶ, 
ἙΕπὰ. 1. 81. Επάεσια. ἢϊ. οἱ βωμόλοχοι 
εὐτράπελοι προσαγορεύονται, παιηοῖν͵ 
Υ δὴ Αἰτὶς ὑποκορισμὸς, ΟΣ ἄρθου ναὰ 
τπΐπχ8 ὈΥ φορὰ πδῃηθ8. ποίδ οὔ 
Τυς, ". 82, 4. 50 ἐπ Ν᾽ Τ' οἱ. Ρἢ. γ᾿ 4, 
ψ6 αν καὶ ̓ αἰσχρότης καὶ μωρολογία, 
ἢ εὐτραπελία. 

Εύυ ὑπ ία, ας, τα λ μα με δα ἰδ ΟἿεπ, 
ἐλ μρίπρ οΥ͂ βυθχ δυϊ π 
ΝΤ ὥπια, 2 Οον. τ΄. ἃ 
διὰ δύσφη μίας καὶ εὐφημίας. Αμὰν 
δα Υ. Η. 1). 47. ἡ εὐφημία ἡ καλοῦσε 
αὐτὸν χρηστὸν, οὐδὲν ἀφί λησεν ΑἸε 
Ερ. ἰ. Ἠάϊΐδη. 1. 7, 11. ΡΊυῖ. νἱ. 
Εὔφημος, ον, ὃ, ἡ, δα]. (εὖ, φή ἢ) 

ΡΓῸΡ. τυρὶ ἰ-ϑροΐδη. Ἡπλδδ ὃ Ὁν ἴτ ΓΨ 
ἐλεδεμῥυμει ἱπιροτέ; 8180, οἵ ττογὰβ, 
ἕογγ, 88 Ῥοὶ. χχχί. 14,1], οὐόλη ε. κα 
Ν, Τ. (οἵ δε Ζοη8) οὕ φορά γ 
Δηα 8ὸ Αηΐμοὶ. ἄγ. ἷν. Ρ. δϑ, ᾿ αἰσχρὰν 
ἔπ εὐφήμοις δόξαν ἐνεγκαμένη. 
Εὐφορέω, ἴ. ήσω, (εὔφορος, πεῖν 

ἕο μα τῖ, ̓ Ἢ ὄνοσου ἐΐψ, ὃ 
τη, [,υ. χΙὶ. εὖ σεν ἥ 

ἀλλ τς  κῚε ΡΉΛΝΝ μὐ ζω αν 
Εὐφραίνω, ἴ. ανῶ, (εὔφρων, εἶθ, 

[.},) ἐρ' φίαἀάφη,. οαμ88 ἴο βυλιριᾳ (τι. 
ΑἾ80 τηΐά. ἀπὰ δουῖ. 1. μ888. ἴῃ τηϊά. ἐροίῃ 
ἰο ὅδ οἰαά, νε)οῖοο, Ἰπῖτδτιβ. 1. φόνον, 
ηβι 9 Ὅσον. ἱϊ. 2, τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων 

; ϑερῖ. ἀπά ᾿ΟἸαεβ. Μ|Ιά. μὰ. χν. δ), 
εὐφρανθῆναι δὲ καὶ ιχαρῆναι ἔδει. Ἂν 
ἱ. 26. Εοῃι. χνυ. 10. ἔσνυ. χὶ. 10. σχῇ. ] 
οὐ αἱ. ϑερῖ. ἀῃὰ ΟἸΔ88.---ΠΠ. ϑρεο. Ὡ ας 
ποοίοα ἀμ ἐγῥεληθαι ἴο γεγοίοο, 

τ. χὶΣ ε, πίε, εὖ 
ἀρ τ᾿ 23, 24. ΔΝ ἰξν ΟἸ655. ΧΟ τα 
ὮΥ ἱπιρ]. Β΄ ΤΩΡ] ἴο ἴα, μὰ. χν. 29, πρεῖο 
866 ΣΩΥ ὨοίθΘ. 

Εὐφροσύνη, ης, ἡ, (εὔφρων) φιδ, 
πθ88, ον, Αοίβ 1. 28. χίν. 17. ϑορί. δοὲ 
ΟἸ 88. 
Εὐχαριστέω, ἴ. ήσω, (εὐχάρ τὶ 

ΡΙῸΡ. δὰ ἴῃ οϑυΪ ΕΣ Ὑτ ἴογβ, ἕο πΑῤ κα 
ν ἦ. 6. ἴο τερυΐίο 8 ἕανουγ: ταν 

ἴο διδόναι χάριν: ΣθμῈ ἢ ἴῃ Ἰαίον ὅτ. εοὲ 
Τ΄ ἰο σίυα ἐλαπῖ, ο ἐλαπὰ, «εααΐγ. Ὡ . 

εἰδέναι χάριν, " ἴο δε] δηὰ ἜΧΡΓΘΒ8 οἱ μ᾽ 
ταις [0 ΔΩΥ ΟΠΘ,᾽ μὰ. χνὶϊ. 16, 
ριστῶν αὐτῷ. Ἐοῃι. χνὶ. 4. 70. 
χῖν. 10, 7. ΡΊμξ. ἀθ Οαττ. 7, δ.; πε 
ΜΉ Ι6 ἴῃ Ν. Τ', ΟὨΪΥ υϑοὰ ἱπ' ταίοτοοος ιρ 
Οοά, 1) ἴπ {π0 βθη8θ ἐὸ σίρε 
Ηΐπη, υβιι}}}ν [01]. ὉΥ τῴ δίῳ, ἀι. μὲ 
4150 ΟἴδιοΓ δἀ)υποῖδ, 88 ΡΓῈὶ ἐμ αμυμι Ν 
Ἰαποιίοηβ, ὅο. [χὰ. χν]]]. . Ζοδα χὶ, 4]. 
οι. ἷ. 8. νἱῖ. 26, ἰὴ ἃ]. ἀρ ε θυῖ τοῦ! 

{πη68 αὐϑο]. δ8 ἰὼ Ερῇ. ὶ. 16. ᾽ Τινϑι. τ. 
18. Ῥαδβθ. ντἢ δος. 2. Οογ. ἱ. 1], ἵνα-- 
εὐχαριστηθῇ τὸ χάρισμα. Α 
ΡἸ]ο, 7Ζοβορδ., δπὰ Ἰαίος Ο]48. 2) 



ΕΥ̓Χ 

εὐὲ οἵ γ'νίηρ αοὐ ὑΠπδηΪςΒ ὈαΐΌΤΘ τη 688, 
ἃς 0]}. 0γ τῷ Θεῷ, Αοἰοχχνὶ!. 86. οι. 
χίτ, θ᾿. δυβοὶ, Μαίι. χν. 86. ΜΚ. υἱῖϊ!. 6. 
τ Ἂ ταν υἱ. 11, 28. 1 ον. ᾿ ὅθρ δὲ 

ἴρ]. ἕο ἴδ6 ΟΥ̓ τοογελίρ, ἴοτ 
εὐλόγει; ἔοι. 115]. 1 ον. χίν. 17. 
Βὐχαριστία, ας, ἡ, (εὐχάριστος,) 

ΕῚ φταΐἑιάα, ἐλαπκ ἴη688, ἍΝ: χχίν. 8. 
ον}. 23], 65]. Ῥοϊ. νἱῖϊ. 14. 8, Ψοβερῇ. 

Αηϊ, ἵν. 8, 26. [πη 8ι. Ραυ}᾽8 ΕΡρίβι)ε8 δπὰ 
Αροοδίγρεο, ἐδαπζεσίυίησ, ἰλαηκδ, ἱ. 6. " 186 
εαρτοββίοη οὗ ρταιϊ τἀ ἴο αοἀ,᾽ 1 ον, χὶν. 
16. 2 Οὐογ. ἱν. 15. ἰχ. 11, βᾳ. Ρἢ1], ἱν. 6. 
(υἱ. ἵ, 7. ἰν. 2. 1 ΤῊ. 1. 9.1 Τίμα. ἡ, 1. 
'ν. δ. 4, Οπ 186 βθῆβ6 αἱ ΕΡΉ. νυ, 4, 800 
ΤΥ ποῖθ ἔβ6 ΓΟ. 

Εὐχάριστος, ον, ὁ, ἡ, αἂ). (εὖ, χα- 
ρίζομαι,) ῥτορ. πὰ 'π Ο]458. σγαΐο με, 1. 6. 
ΒΗ απὰ αοοορίαδίο, Χο. ΟΥτ. 1ὶ,. 2, ]. 

Ν, Ἶ τοί], 1. 6. ἐβλεϊνὴ, ἴο αοά, 
Ο. ἱ. 15, 5ε6 τὴν ποίθ. “08. Απὶ, χυὶ, 
β.2. Χεη, Ογτ. νἱῇ. 8, 19. 
Εὐχὴ, ἣς, ἡ, (εὔχομαι,) 1. »γαψον, ἰ 

ἃ. γ. 15. ἘΝΧΩ, οῦ χνὶ. 17 Ῥίον. 
Στ, 3, δηὰ (]482..--Τἰ. α τοιῦ, ἃ8 καϊὰ ἴῃ 
ΚΝ, Τὶ οὗ [λ6 γον οὔ Ναζαγίϊε, Αοἱβ χχί. 

ἢ, ὙΒΕΓΟ 860 ΤΩ ποΐθ. 8.0 δορί. ἴῃ Ναπι. 
ἡ 2.2]. Αοίβ χυὶ!. 18, κειράμενος τὴν 
κιφαλὴν ἐν Κι. εἶχε γὰρ εὐχὴν, ταρδηληρ, 
οάνηι οἱσὶϊο, οὐχὐ Ὑ ΘΟ 866 ΤΩΥ ποίδ ἴῃ ]οο. 

Βὔχομαι, ἔ. ἕομαι, ἄθρ. τιἱά, ΤῊΪ8 
τππὶ ἕὰς ἴῃ Ἢ 888, ὙΓΙ (ΘΙ, ὙΔΓΙΟΙΙΒ 
Κίροδ, ἰβουσ ἢ Ο]ΟΒΟΙΥ σοπποοίοά ἱοροίδογ; 
θεν [86 ΕΒΙΝΣ Ο1Π6 866 1}8 ἴ0 δ (δαὶ 
ειρηοὰ Ὁγ ἩΙΠΒίογ μυΐβ, ὙΠΟ γδοο8 1(8 
πῃ ἤοπὶ [6 οὐβοϊοίθ εὔχω, ΜὮΟὮ ὯΘ 
Ὧ7ι πηεληΐ ρμείο, μοδίμίο, ἴτι (ῃ6 πτιϊὰ, εὖ- 
μαι: διά ἰὴ ἰ ἡ παν οὔ Τηδεὸ ἔγχεα 

Ρομμἶο, αγτοσο, (ΒΘ ΏΟ6 ἰαγ,) δὰ 
εἰν ἐρ φοἰοπιπῖψ αὐ οὐ αὐ[ἔγηι, οἹαϊτοϊηρ 
δα ε το οπθ᾽β ὑγοσὰβ; ὙΒΘΏΟΘ ἐο ᾿γοηιῖβο : 
1 ἴδ ἔοττρου, “ἴο βϑεὶς ἕο ν᾽ ὁῃ 686} ἕο 707 
ΔΩΧΙΟΌΒΙΥ ἘΠ] ἢ} [0Τ΄᾽ “Υ {πϊην ; ΏΘΏΟΘ, ἕο 
ΡΟ ἴον ἂῃγ ἰΐηρ. Το ὕγο Ἰαϑὶ βθΏβ68, 
ΤΊ, ἰο ργαν ζῶν, δῃᾷ ἰο δαγποβέϊῳ ιυἱρῦ, 70 7, 
πὸ ὅίομο ἰουηά ἴῃ (80 Ν. Τ΄ 1. ο Ἦταν 
ἰ Οοὲ, [0]}, Ὁγ ἀαί, τῷ Θεῷ, Αείδ χχνὶ. 
Ὁ. ὃ) τρὸς τὸν Θεὸν, 2 ον. χὶϊ!. 7, ἀὉ- 
ΜΚ]. κηὰ Ὁγ ὑπέρ τινος, 74. ν. 16. Βεορί. ἃ 
(ἴωε.- ΤΊ. το εὐἱοῦ γῶν, ἀδθῖνε δαγηοδέϊῳ, 
ΜΠ δος, ἀηὰ ἰηθη, Αοἰβ χχνΐϊ. 29, ηὗ- 
ῳ ἡμέραν γενέσθαι. Βοχ. ἰχ. 8. 
δολη 3; τἱϊὰ δοο. τοῦτο, 2 ὅν. χἰϊ! 9. 

ϑφι. κηὰ ΟἾαδα., οδρεο. Ρ]δῖο. 

Βὔχρηστος, ου, ὃ, ἣ, αἂῇ. (εὖ ἰπίθαδ, 
μα.) Ὅν μϑο εἰ, 2 Τίπι. ᾿ϊ. 21. ἦν. 
Ξ ̓ εἴ. 11, δορί. δπὰ Ο]488. 

ον ιυχέω, ἔ. ἥσω, (εὔψν ο,) ΒΡ. 
Ὁ οί οΥὐ ὄγαῦο, ἀηῃὰ ἢχ. ἐο ὅδ ἴῃ 

πιτς, ῬΏΠ), ἢ, 19. Απιμο]. ὅτ. ἱν. 275. 
Εὐωδέα, ας, ἡ, (εὐώδης, ἔτ. ὄζω, γῇ. 

) ῬΙῸΡ, ΟἿ, ποῦ, Τωο- 
ὄν, χχῖν, 16, Χεη, Οοην. ἡ. ὃ. [ἡ Ν. Τ' 

16ὅ ΕΦΙ 

ΟἿΪΥ Κδψγ. οὗ ρῬουβοἢ8 οὐ {πῖηρ, “τσοἰὶ- ησ, 
ΟΥ ἴο αοὐ,᾽ 2 ὅσον. 1]. 16, Χρι- 
στοῦ εὐωδία ἐσμὲν. νὮΟΓΘ 866 ποίθ. Ἢ 
γ. 2, εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. ῬΙἢ]. ἵν. 18, 
ὀσμὴν εὐωδίας, ϑυσίαν ὃ. Ἠεῦτ. ἔον 3 

οἄοωγ. ϑερῖ. μον. 1. 9, 18, 17. 
1. ΧΧΥΪΙ. 18, δηὰ οἷ. 
Ἑυώνυμος, ου, ὁ, ἡ, δὰ). (εὖ, ὄνομα,) 
ΟΡ. ΟΣ φοο παπιθ, ἠοποιγϑαῖ, γόπὸ : 
Ἧς, Ἰξον 409. ῬΙπά. ΟἹ. 1Ϊ. 8, ἀῃὰ οἷ, 
Ον, λαυΐμο απ αμϑριοίοιδ παπιθ. Ἡδῃρο, 
Υ̓ φορά οπῖθη, δϑὰ ὉΥ ΘΌΡΒ ΘΙ. ᾿πϑίοδα οὗ 

ἐστερὸς, ἐδ6 ἰο, πο 85 4 ψοσζά οὗ 
11 οἴηθῃ; 4}} οἴὔϑθηβ οἡ ἰδο Ἰοΐ Βοΐη 
ϑἰπερδίον, ΟΥ τοραγάθα 838 ὑπ] υοκΥ. ἴῃ Ν. Τ 
ἐλ ἰο,, βαϊὰ ςΒΙΘἿΥ οὗ {π0 Ἰοῖς μαπά, ορρ. 
ἴο πὸ τἰγαῖ, Μαῖϊ. χχ. 21, 238, ΜΚ. χ. 
87, 40. χν. 27. οὔ Ἰεῖ )0οΐ, Βον. χ. 2. 
--Οάνογθ:!]γ, Δοίβ χχί. ὃ, καταλιπόν- 
τες αὐτὴν εὐώνυμον, “οὐ ἴδο ἰοῖς Βαηά.᾽ 
ϑορῖ. δηὰ Ο]488. 

᾿Εφάλλομαι, ἴ. αλοῦμαι, (ἐπὶ, ἀλ- 
λομαι,) ἐο ἰδαρ ὠροη, οὐ αφαΐπεί, [01]. Ὁγ 
ἐπὶ ἢ δου. Αοἰϑ χίχ. 16, ἐφαλλόμενος 
ἐπ᾽ αὐτοὺς, " Βρτϊρίπρ Ὁροπ.᾽ 1ὰ Ρἰπά. 
Νεῖὰ. νυἱ. 8ὅ, εἰς Αἰθίοπας ἐπᾶλτο, ἄς 
Ηοτηοῦ οἴϊθῃ ; [0]]. Ὁγ ἀεί. οὗ ροῖβ' ἀπά 
80 Ρ] υἱ, νἱ. 626. 
Ἔφαπαξ, κἂν. (ἐπὶ, ἅπαξ.) 111, αἱ 

ΟἾΟΟ, 1. 6. 1) "οποο ἔοσ 4]},᾽ Β οι. νἱ. 10, 
ἨΦ6δὉ. νἱὶ. 27. ἰχ. 12, χ, 10. 2) αὐ οποο, 
Ἶ, θ. ποῦ δὲ Βουϑγαὶ ἰἰπη68, 1 Οοτγ. χυ. 6. 
᾿Εφευρετὴς, οὔ, ὁ, (ἐφευρίσκω, ἴο 

βηά ουΐ Δηγ {ῃΐηρ.) απ ἑπυοηέίοπ οὐ ἀδυΐοο, 
Βομι. ἱ. 80, ἐφ. κακῶν. 8.0 ΡΆ1]1ο, ». 968, 
κακῶν εὑρέται. 
᾿Ἐφημερία, ας, ἡ, (ἐφήμερος,) τοὶ 

Ὀυτά τα Οἴει Ιη βορί. Ἷ πδοὰ ἀνα 
οὗ 186 αἀαεΐζν ϑογυΐοα οἵ [πὸ ῥγίδδίθ ἴπ (ἢ6 
ἐὰν 2 ΟἾγοη. χἱϊὶ. 10. 1 Ἐπά. 1. 16. 
ἴῃ Ν, Τ᾿ πιοίοη, α σομγϑα ΟΥ οἶαβ8, ἰπῖο 
ὙΠ ἢ [86 ῥγἱοϑίθ τετο ἀἰνί ἀοὰ ἔον [86 ἀαἰ]ν 
βουυῖοο οὗ [9 Τδρ]6, οδοῖ σοηεηυΐηρ [ῸΓ 
ἃ ψΘΟὶς αὐ ἃ πὸ, ἔμ. ἱ. ὅ, 8, ἐν τῇ 
τάξει τῆς ἐφ. ὙὮΘΓΘ 566 ΤΥ Ὠοΐθ. 
Ἐφήμερος, ον, ὃ, ἡ, τ]. (ἐπὶ, ἡμέ- 

ρα,) ῬΓῸΡ. 705 α ἄαν, ὁ ἐφ᾽ ἡμέραν ὧν, 
“ΘΡΠοΏοΓΑ].᾽ [πη Ν. Ἵν σεν; “Βυ Ποΐθηΐ ἴοῸΣ 
(86 ἀαγ,᾽ 94. 11. 15, τῆς ἐφημέρου τροφῆς. 
Ἀ1οά. 8:16. 111. 82, τὰς ἐφημέρους τροφάς. 
᾿Ἐφικνέομαι, ἔ. ίξομαι, ἰο οοηι6 ἴο, 

αγγῖυο αἱ, [01]. ὉΥ ἄχρι “Ὡἢ σοη. 2 Οοτ. χ. 
18: ὈῪ εἰς ψἰ δου. 2 Οοσ. χ. 14, οἱ (1888. 

Ἐφίστημι, ἔ. ἐπιστήσω, ἴτᾶῃδ, ἔο 
»ζαρο ὩΡΟΉ ΟἹ ΟΌΘΥ͂, ἕο 86ὲ οὔογ. ἴῃ Ν. Τ. 
[86 τοτὰ ὀσουγβ ΟὨΪΥ ἴῃ (86 ἸΏ ΥΆΠΒ. ΤΌΣΩ, 
(οί, δου. 2, ἐπέστην : Ῥοτέ, ρατί. ἐφεστώς: 
δηἃ πα]ά. ἐφέίσταμαι,) 1. ῥτορ. ἐο »ίαοε οπε- 
86 ἰῇ ὩΡΟΉ ΟΥ πθαΐ, ἴο βίαπα ὃψ οὐ πραγ. 1) 
Θηον. [μα, 11, 88, καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
ἐπιστᾶσα. Αεοἰβ ΧΧΙ]. 18, 20: τι ἀαῖ. οὗ 

τ8. Αοἰβϑ χχῆ!. 11]; ψῖτἢ ἐπί τι, Αοἰδ Χ. 
17. χὶ. 1]; ἢ ἐπάνω τινὸς, ἰο βἰαπα ὃν 



ἘΧΘ 

απα οὐδοῦ, ἴλι. ἵν. 89. ϑερί. διὰ Ο]488. 
2) 85 ἱπρ] Υἱηρ αἶδο ἀρρτοδοὶ), ἐο οοπιδ ἀπά 

ὧν, ἰο σοῆιθ ἐο ΟΥἩ ἩΡΟΉ, ΘΌΥ ῬΘΥΒΟῚ 
ΟΥ ῬΪδος, [μι. χχ. 1, ἐπέστησαν οἱ ἀρχ- 
ἱερεῖς, δὰ χ. 40, ἀπα (488. 80 4180, ψἡτἢ 
186 1466 οἵ βυἀάθῃ ἀρρϑδιίδποθ, Αοίβ χὶϊ. 7, 
ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη: ν»1} ἀαὶ. μὰ. 
ὶϊ. 9. χχῖν. 4. Ο]αββ. ἴῃ 8 λοϑβέξέθ βθη86, ο 
σοπῖδ προπ ; ϑοποῦ. Αςἰδ νὶ. 12. χχῆϊ. 27. 
1 ἀαῖ, Αοἰβ ἷν. 1. 508. Απίι. νἱϊ. 11], 1. 
-Ἰ1. θγχ. 1) οἵ ρούβοηβ, ἐο βίαπα 7αδέ ὄν, 
1.0. 06 ἰπδίδηϊ, ργαβδίηρ, 2 ΤΊηι. ἰν. 2, ἐπί- 
στηθι εὐκαίρως ἀκαίρως 8ε}]. κηρύσσων 
τὸν λόγον. οιηοείμ. 70, 10, διὰ τοῦτ᾽ 
ἐγρήγορεν, ἐφέστηκεν. δὴ ὉΥ͂ [ΒΐηρΒ, 85 
αν 118, ἕο οοπια τροη, δεγαϊ, 1.ὰ. χχὶ. 
1 ΤῊ. ν. ὃ: οἵ 4 ἰοιηροθί, Αοἰβ χχυπ πὶ. 2. 
708. Αηίϊ. 1. 4, 8. Ὑγ184. νἱ. ὃ, 8; ζόφος, 
Ῥοϊ. χυὶ!. 8. 7. [ἡ {1Π6 βθῆβ6, ἕο ἐμιρομά, 
“86 6]086 δἱ βαπά,᾽ 2 Τίμ. ἰν. 6, ὁ καιρὸς 
ἐφέστηκε. Τειλοβί!. 287, ὅ. 
ἜΣ χθρα, ας, ἡ, (ρτορ. ἔδιι. οὗ Δ4]. ἐχ- 

θρὸς ἃ οπημέψ, λαΐγοα, ἴω. ΧΧΙΝ]. 12. αὖ. 
νυν. 20. ἘρΆ. ἰϊ. 15, 17. 24. ἷν. 4. ϑορί. δ 
ΟἸα89. [ἡ οι. Υἱῖϊ. 7, ἔχθρα εἰς Θεὸν 
ΤΏ 68}8, “δ ἴῃ ἃ βίδίβ οὗ θη τ ν ἀραϊπϑὶ αοἀ.᾽ 

ἘἘ χθρὸς, ἁ, ὁν, (ἔχθος, ἔν. ἔχεσθαι, 
ἴο δεῖσιε κοῖς ἴο, 4. ἃ. “ ἀεορ]γ-ϑοαιοά 1]}]- 
ν}}.) 1) ̓ - λαίεά, λαίοξωϊ, δι οὈ]θοῖ 
οὗ ϑηταΐίγ, ἔοι. χὶ, 28, ἐχθροὶ δι᾿ ὑμᾶς. 
ΟἸαβθ. 2) δοὶ. λαξέμο, λοβίϊίθ, 1. 88 αὐ). 
Μαῖι, χῖϊ. 28, ἐχθρὸς ἄνθρωπος. Βοπὶ. 
ν. 10, ἐχθροὶ ὄντες. Οὐ]. ἱ. 2]. ϑδερῖ. δῃηὰ 
ΟἸ688.----11. 88 ϑυδδέ, ὁ ἐχθρὸς, απ ΘπΘΠΙΣ, 
1Ὶ) γρα δὰ [01]. ὉΥ φεη. οὗ μεγ8. Μαῖί. 
ν. 48, 34. χ. 86, οἱ 4]. βθρθ. ϑιϑρί. ὅς (]288. : 
ἢ σοη. οὗ {πϊηρ, Αοίδ χὶϊ!. 10. δορί. ον. 
ἀπὰ Ο]858. Α τὰν οὗ (9 δἀνογβαγίϑβ οὗ 
1:6 Μοβϑίδῃ, Μαῖϊ. χχὶὶ. 44. Μὶς. χίὶ. 86. 
Ίλι. χχ. 48. Αοἱϑ1, 85. 1 Οον. χν. 26, οἱ αἱ. 
οἵ οἵ αοά, .48. ᾽ν. 4. ΑἾ8ο, ὁ ἐχθρὸς, 8ε14 
κατ᾽ ἐξοχὴν οὗ ϑαίαῃ, [μὰ. χ ϑ. Μαῖι. 
ΧΙ. 89. 
Ἔχιδνα, ης, ἡ, (ἔχοις ἃ κίδνα ἔν. 

κιδνὸς, 5114}}.} α υἱροῦ ; Ἰὶϊ. ἃ {10 Βοσ- 
Ρϑηΐ, Αεἰβ χχνυὶϊ. 8, δηὰ ΟἾδβ8. : ἢ. οὗ 
«οἱοκο πιοη. γεννήματα ἐχιδνῶν, Ναί. 
111. 7. χὶὶ, 84. χχῖϊ, 88. [κι. ἢ]. 7, Ο] 658. 

Ἔ χω, ἴ. ἕξω, ἰο λαῦο οὐ λοϊά,, ἱταΡ] γἱην 
ςομεἰπιιοα ροβδοδβϑίου, 1. ΡΒΟΡ. δῃὰ ΡΒΙΜ. 
Ἢ λδαῦὸ οὐ λοίά ἐπ ἰδ δλαπάβ, ρα ἱ. 16, 

ὧν ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ χειρὶ ἀστέρας 
ῷ νί. ὄὅ. ᾿ 2. ἢ 4. Ηομῃι. ἥ. 1, 14, ἐν 
ἐρσὶν ἔχων, οἱ 8]. 5806, ἃπα δβοτῃθίϊ Π168 

ἴῃ [86 οἵδε ΟἿδ88. 8,0, Ὁ ἴρ]. Μαίι. 
χχυὶ. 7. ΗθΌ. νἱῖϊ!. 8. ον. {ϊ. 1, οἵ 8]. 
11. ΘῈΝ. ἀπά τηοβὶ ἴγϑα. ἐο λαῦο, ἱ. 6. ρο8- 
8089, 1) ΜἸ (6 δοςυβ. οὗ (Π6 ἐξέπρβ ἴῃ 
ΟὨΘἶΒ Ροββθββίοῃ, ΡΟΥΘ, σἤδγσο, ὅζο. απ 
«δὲ τῇ οΙ ΠΟΥ σΘΠΘΓ. 88 »γοροετίῳ, Μαιί. ΧΙ. 
12. χίχ. 21], οἱ 4]. (βουλϑίπηθβ ἰϑῖν ἀπάοτϑί. 
88 ἔχειν ΟΓ μὴ ἔχειν) ΟΥ Βρ66. 88 ὁϑέαΐδ8, 
ΟΥ ἱπῃοτιίδηοοβ, ργοάυοθ, ΟΥ̓ ῬΘυβοδὶ ρῥτο- 
ΡΟΓΙΥ, 88 οἱοίμοβ, δυῖηβ, ξασγηϊΐαγο, ῥσου - 
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ΒΟΉ, ὅζα., δηᾶ᾽ 4180 οὐὁἩ {6 πιο. οἵ 
1Π6 θοάγ : 4]80 οἵ ρονεσ, ἔβδουγ, ἀϊσηῖιν, 
Ψοῖη ἷν. 44. νἱ, θ8, ὅζο. ΟΥ ΔἢΥ δάἀναῃίδγε, 
θεηῃεῆϊ, ὅτε. Μαῖϊ. ν. 46: ἔανουν σῆῇ, 
Αοἰϑ ἰϊ. 47; αἰ) 88 ἃ χίι, οι. χὶν. 22: 
δἴθσηδὶ 118, 89 ἃ ἔγθαε σὶες, Φόμη 1. 86. νἱ. 
40, οἱ ἃ). ; οἵ ἃ αν, ὕομη χίχ. 7. 1 Οον. 
Υἱ!. 25 ; οὗ ἀρο, ΟΥ γϑδῦβ, Φόδη υἱῖ. 67. ἰχ. 
21: οἵα στουπά οἵ ἑσοτιρ᾽αἰπὶ ἀραϊπβῖ δῃ 
οῃ6, Μαῖῖί. ν. 28. Αοίβ ἴχ. 88. χχὶν. τ 
οἴ 8]. ; ΟΥ ΟΥ̓ΤΘΡΙΥ, 2 Οον. ν. 12. Βγ ἱμπρὶ, 
ψῖτἢ {16 1468 οὗἁὨ οἴαγρα, ἔτι, ὅσο. ον, 
18, ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ ϑανάτον, δὰ Χῇ, 
12, ἔχ. ϑυμὸν μ. απὰ χγν. ], 6, ἔ. πληγάς. 
οι. 1158, 4. [π 186 δϑῆβο ἕο λαῦνε αἱ 

84. 1 μαπά, "τοαάγ, 1 ον. χίν. 26, υυῖτα δοο. οἵ 
80Π16 Βρ6ο8) χα]δίϊοη οἵ 

ΘΟὨΠΟΧΊοΏ, ζθΠ6Γ. δηὰ 8: ΤΡ ]Υ, 88 οἵ 
Βυβοθδηὰ οΥ ψΠ6, Μαίΐ. χῖν. 4, οἱ αἱ. ; ὃνο- 
ἴμοτ8, ἴ,ὰ. χυὶ. 28: ομϊ!άγοη, Τίς 1, ὃ; 
ψάονν, 1 Τίω. ν. 10, οἱ ἃ]. 2) σβοτὸ (6 
Βυδ͵οοῖ ἰ8 α ἐλέπο, ἐο δαυε, ἱταρ] γίης ἰδ 
ΟΧἰβίθμοθ οὗὨ βοιῃϑιῃίησ ἐπ, '. 6. ἴῃ οοη- 
ποχίου σῖτἰ, ἴπ6 βυδ]εςῖ, Με, χὶδὶ, ὅ, διὰ 
τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς. ἴλι. χί. 86. χα. 
24. Αοἰϑ]. 12. 1 Οογ. χίὶ. 238. 1 Τίμι. ἱν. 
8. 2 ΤΊηι. 11. 17. ΗδΦὉ. ἰχ. 8. 24. 1. 4. κεν. 
ἶν. 7.---111. υδοὰ οὗ ψἱιαῖ δῃγ ομε ἰδ βαϊὰ ἴὉ 
αν ἐπ, ΟΣ οὔ, ὄν, οὐ ευἱξῆ, ἰτδο Ὁ, 1. 6. 
οὗὨ ΔῪ ςοπάϊτοη ΟΥ βίδίθ δχίθσγῃδὶ οἵ ἴῃ. 
τοσπιαΐ, ἴῃ νἈΙοἢ ΔΩΥ ΟὯΘ ἷβ, 1) φεηο. οἵ 
ΔΗΥ͂ Οὐ] γατίοη, ἀυΐγ, Αοίδ χχί. δὲ εὐχὴν 
ἔχοντες ἐφ᾽ ἑαντῶν, δἀπὰ χΥ]]. 18, οι, 
ΧΙ. 4, ἔ. πρᾶξιν. 2 Οον. ἰν. 1, ἔ, διακο- 
νίαν. ῬῺ]]. ἱ. 80, ὦ ΟοἹ]. 11. 1. ἕ. ἀγώνα. 
[λι. χίὶ. δ0, ἔ. βάπτισμα. ΟΥ̓́ εἰα, χυὶ, 
ἄς. ἁμαρτίαν ἔχειν, 7ὁ8ῃ ἰχΣ. 4]. Ὁ 
μα, Αοἱβ χχὶϊ!. ον, κρίμα, 1 Τίχα. ν. 12, Οἵ 
οἤἶδοίβ ογ γεϑ] 8, ἀβρεπάθῃΐ οι [86 βυδήρεί, 
88 ἃ 6841186 ΟΥ δΔηϊοοοαρηῖ, Ηϑοδὃ. χ. 86, ἥτις 
ἔχει μισθαποδοσίαν, " ᾿88, οὐ ὑγηρε νὴ 
ἰς, τοαγά.᾽ 2) οὗ δὴγ σοῃάϊηοι οΥ δἷἶθι. 
το οὗὨἨ ΒΟΑΥῪ ΟΥ τηϊηᾶ, ὙΠ ΘΓΘ ΟΠ6 ἰ5 881 ἰ0 
λανο, ἱ. 6. ϑυβίαϊῃ οὐ ὈΘΆΓ, ΒΟ ἢ. ΟΥ̓ δυο 88 
δβεοίου, ὅζο. τ Βοῖθον οὗ ἐδ6 ὀοάψ. 85 1ὰ 
[6 ολ86 οἵ ἀΐϑθαϑθ ΟΥ ἸΠΗΓΡΤΜΥ, 80 ἔχ. 
μάστιγας οἵ ἀσθενείας, ΜΚ. ἰἰ!. 10, Αεἰε 
χχυῆ!. 9. Ηδοῦ. νἱϊ. 28. δαιμόνιον ἔχ. "0 
αν ἃ ἀ60)]." παιηοὶγ, πῆ ηρς ἀἰδοδδ, 
Μαίι. χὶ. 18. ΜΙ. 111. 22,80. 1χ. 17. [μι. Χῇ, 
11. Αοἰβ χνὶ. 16. χίχ. 18 - οἵ οἵ ἐδ τεϊμά, Ὁ 
88 τὴν ἀγάπην τοῦ Θ. ἔχειν, δόμα τ. 45. 
χἰϊ;, 85, ἀνάγκην, μὰ. χῖν. 18. χχὶϊ!. 17. 
80 χρείαν ἔχειν, ἐο 6 ἐπ τοαπὶ οἱ Μμὶ. 
Υἱ. ἐ μα. ν. ὃ], οἵ 8]. ; χάριν ἔχ 
τινὶ, σγαζίαϑ δαδογο, ἰο ἰλαπῖ, μι. χΥϊ. σ. 
1 Τίτα. ἱ. 12, δὰ (]488. ΒΥ δὴ ἱῃυοίδίοα 
οὗ βιιθ]θοῖ δῃὰ ρῥγϑάϊςαίθ, βυοῖ δὴ δῇθοῦο 
18. ἰῃ ἰὴ ΟἸ488. οὔὔϑῃ βαὶά ἴο ᾶνθ οἵ βθδ' 
8688 ἃ Ῥοτβοη, Ηοχῃ. 1], χυ!, 247, ἀπὰ οἴ. 
ΗΔοί. ἰν. 115, φόβος. Απά ε0 Μί. ΧΥ͂ϊ. 
) εἶχε δ᾽ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασιν. 

ῬΟΓΒ. ἱπιρἰ γἱῃρ, 

οἵ {πΐηρβ ἢ ἢ ΔΩΥ͂ ὁΠ6 [ι48 ἦν, ΟΆ, οἵ 
, Εἰ πη86 1 Ὁ, ἱηυοϊ νην ἴ8ο ἰάοα οἵ (γ΄ 
ἰῃ ΟὨΘ80]ξ, 88 ἐν γαστρὶ ἔχειν, ἈμιεῚ 
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18 Βεν. χιὶ. 2. απὰ ἢγ. 2 Οον. ἱ. 9. ἶν. 
ἡ. ΡΆΠ]. 1.7. 850 οπ ὁπ οβοὶῆ, 88 φαγηιεπίβ, 
ἀγαι, "ἰο ῬΘΆΓ, ΟΥ Ὀθαγ,᾽ Μαῖι. ᾿ἶϊ. 4, ἔ. ἔν- 
ὄνμα. 7ο.)π χὶϊὶ. θ, τὸ γλωσσόκομον. ἀπά 
«τί, " μάχαιραν. ἥεν. ἰχ. 17. ϑώρα- 
κας. ΕἸχ. οἵ ρογβοηβ, τοραγίπο δἢ ἀρρδλΓ- 
Ἰ2οε, οὗ ἷ. οὗ, 2 ΤΊη. ἯΙ δ. εν ΤΙ, . 
Ε)ὴ ἰα 186 86η80 ἕο δομέαξη, 1. 6. (0 ἢᾶνθ 
κἰτθΐη 1ἰ56}[, Ηοὺ. ἰχ. 4. Βον. χχί. 1]. 
Εῇς. ῥίζαν ἐν ἑαντῷ, Μαίι. χΙϊ!. 2]. ΜΚ. 
τ. 11.--͵Ἴ Υ. ἢρ. ἀπά ᾿πίθη8. ἐο λαῦε τπεῖν, 
« δι ἰῃ πἰηά, ἐο λοία ἰο, ἰο ἐλοία γαϑδί, 1) 
Ιθηεῖ. οἵ (ΐηρβ, Φοδη χῖν. 2], ὁ ἔχων 
γὰς ἐντολάς μον. 1 ὍοΥ. χὶ. 16. ῬΒ]]. 
ἵ, 9, οἱ ἃ]. ; 4180 οὐὗὁἨ ῬογβοῃΒ, 88 ἔχειν Θεὸν, 
τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν, ο ͵7)}βὲ ἰο 
δεῖ, " βοϊᾷ δῖ ἴῃ ἀονοιθά αβοοίοι,᾽ 
ἰ Δολπ ἢ. 23. ν. 12. 2 Φοβιυ 9. 2) ὃ 
πρὶ, ἐο ἀοία οὐ "τεμαγὰ 885,᾽ ασοοιπέ; πὶϊ 
Ἰοῦ. οὗ μογβ. ἀῃ ἀ Ὡοὰη ἴῃ ρρο8. Ναίί. χίν. 
ἡ, ὡς τροφ. αὐτὸν εἶχον, πὰ χχίὶ. 26, 46. 
Νκ χὶ, 82, Ιβοον. Ρ. 299, τινὰς οὖν ἔχω 
πεταιδευμένους.----Ὑ. [ο]]1. Ὀγ ἰπηβῃ. Ὑ11} 
ΤΏ δ(0. 85 τὶ, οὐδὲν, ὅζο. παπηοὶγ, ἔχω---τὶ 

ε εἰπεῖν οΥ ποιῆσαι. ἱ. 6. ὉΥ τ]. “1 
πὶ 2816 [0 ΒΔΥ ΟΥ ἀο ϑβ8οιηθι ίηρ,᾽ 1 ΟΑΝ, 
ἸαμΙ ίρ ΟἾΪΥ δὴ οὐ]εοϊλνο οὐ οχίδγῃδὶ 

ἵν, δηὰ 80 ἰοῦ ἴτομι δύναμαι : 
ἀρ,Δ}}Υ τὴ ἢ ἰπῆπ. δου. 1ωυ. νἱὶ. 40, ἔχω 
σοι τὶ εἰπεῖν, ἀπά χὶϊ. 4, μὴ ἐχόντων---τὶ 
ποιῆσαι. Αοἰβ ἷν. 14, χχΊϊ!. γλ 84. ΧΧΥ. 
“Ὁ, χχνῇ, 19; πὐτἢ ἰηβπ. ργθβ. 2 Φοθπ 
12, πᾷ 80 ἱῃ (1488. Μοτὸ ἀϊγϑοὶ 15 τη 
880 ἐ0 ὧδ αὐΐε, 7 σα, ΜὮΘΤΟ (Π6 δ6α. 18 
ἩΡριδδοὶ, Μαί!, χυ!. 25, μὴ ἔχοντος δὲ 
ἄντοῦ ἀποδοῦναι, “ποῖ Βανίηρ ὙΠ ΟΙΟ- 

[0 ΡΥ, ργεβ. Φόδῇη υἱῇϊ. 6. ἕνα ἔχωσι 
κατηγορεῖν αὐτοῦ. 2 Ῥοεί. ἱ. 18. ΤῊ 

. 85. Χοη, Με. ἴϊ. 7, 11, οὐχ ἕξω 
ἐτοῤοῦναι. ϑιοτηοίίπηοθ 16 ἐπῆπ. ͵8 βυρ- 
βάρ 8 ΜΠ|κ. χίν. 8, ὃ ἔσχεν αὕτη 
τοιῆσαι), ἐποίησε. Αοἰἴϑ 1. θ, ὅς Ο]488. 
ΠΥ, Ἰπίγαηθ, οὐ ΠΗ ἑαυτὸν, ὅτε. ἰτα- 

ΔΙ τὰγ5 ἰ 1} δὴ δάν. οΥ Δἀνογῦ. ΡΉΓΑΒΘ, 
οποβοίζς Ἰ. ὁ. ἴο Ὁ6 οἱ γουπηβίαπορα 80 

ὑΓ 10, ἐο δὰ; 6, στ. ἑτοίμως ἔχειν, ἰο δ 
καΐψ͵ ἈΘΕΎΣΙ 3. 5 σον. χῇ. τὸ ἘΠ 

.Η,, ἦν. 18. άτως ἔχειν. ἴο δὰ ἕῃ 6- 
δεηχίν͵ ΜΚ, ἧς 28. ΜΡ ἘΛΘῸΝ ἔχειν, ο δὲ 
δὰ Μαι, ἵν. 94. 1λι. νυἱῖ. 2. Χεη. (οοη. 
ἢ. 1}, καλῶς ἔχειν, ἐο ὅδ τυοῖϊ, τιταθὶν, 
εν θείη ἢ], ἥκ. χνὶ. 18. Φοδη ἱν. δ. 
εὗτως ἔχειν, ἴο δε 20, Αεῖϑβ νἱῖ. 1. πῶς, 

εὐῦ, ἄλλως, 1 Τίπι. ν. 256, δηὰ 80 Ο]488. 
ὁ χχὶν, 26, τὸ νῦν ἔχον (“ ἴον ἴπ6 ῥγ- 
πορεύον : ληά 80 ἴῃ ΟἾ488. : [01]. Ὁ 

δῃᾷὰ ἠδί, δἀνθγ θα} }γ, Φόμη ν. ὅ, θ, ἐν 
ἐγείᾳ ἔχειν, 2 Οογ. χ. 6. 8.0 οὗἉ ρ]δεα, 
Ψ ἐν, “ἴο ὃ ἴῃ ἃ ρίδςς, “όἢπ χὶ. 17. ἔχ. 
τῷ μνημείῳ. πὰ: Ἐϑεδ, Ι, 1.-ὐτῦ 
.ἔχομαι, ἴο μροπ, ΟΥ̓ ἴο 
κι το ἢ ἃ αὐ οΥ της, Ηοι. 

ΧΙ, δήθ; αἶδο ἕο δὲ οοπζισιοιϑβ ἰο ΔΏΥ 
ν [6}}, ὃν ροη. Ηάοι. ἰν. 169. Τιυς. 

ΜΠ, ἸῺ ΝΟ ΤΙ ὁΩ]Υ οος. ἰπ ρατιίο. ἐχό- 
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μενος, ἡ, ον, "ποχί ἴῃ ]866.,᾽ αἀὐλκιοοηξ, ΜΚ. 
ἱ, 88. εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις. 908. 
Αηϊ. νἱ. : Ι. Χεα. κι ῥθν᾽ ἴῃ. δ, 10. ἯΟΣ 
ἐΐπιο, τῇ ἐχομένῃ, ΒΌΡΡ]. ἡμέρᾳ, ὀχργ. Αοἴα 
χχὶ. 26. Ευὸ δὲ ἐχ. ἰσαββ. χὶ τ, 44, οἱ αἱ. 
δερῖ. ΑΡοΟΓ. 908. δῃά Ροϊ. ᾿ϊ. 112,1. ΕἾξ. 
ΗδὍ. νἱ. 9, τὰ ἐχόμενα σωτηρίας, " τὨϊη 
Οοβοὶν εοππεείοὰ στ νϑιίίοη." 
Τλιοίδη, Ηογ. 69, ταῦτ᾽ ἐλπίδος ἐχόμενα 
λέγεις. 

Ἕως, ΡτῸΡ. δηὰ ῥτίτ. δάν. θὲ ἰῃ 1ῃ6 
Ἰαίονς ττὶτεῦβ 4180 ῥγεροβ. Ὑἱτ σοη. ἴῃ 
Ν. Τ. 1. Ατν. ἴῃ ἴτνγο Β6Ώ868: 1} ὠηξε, 1. 6. 
80 ἴοηφ αϑ, ὠπίϊϊ, ἰ. 6. " ἀπο βιισὶ ἃ {ἰτη6,᾽ 
ΔΓ Κῖπσ [Π6 σοηῃεϊπυδησα οὗ δὴ δοίϊοη ὉΡ 
ἴο [86 ἰἴτηθ οὗ ἀηοῖθοῦ δοϊΐοῃ, δπὰ [0]]. ὉῪ 
(π6 ἱπάϊο. δι} ]. οὐ ορῇ. δοσογαϊηρ δϑ ἴῃ 
Ἰαΐοσ δοοι 18 οουίδ! ἢ ΟΥ πποογίαίη. [{ 18 
[011]. οὐδὸν ὉΥ ἱπάϊος. οὗ ἃ ραβδί δοίϊϊοῃ, 88 
ΜεΣ ῖιι. ἰ). 9, ἕως ἐλθὼν ἔστη, ἀπὰ χχὶν. 89, 
ἴῃ ἃ ἔυΐϊυγο δοίΐοῃ, οὐ [011]. Ὁ δυ δ]. δου. 
ὙΠ} ἂν, ἤογα [86 Ἰαἴοσ δοοῃ 8 ΟὨ]Υ 
ῬτΟθ4 16, Μία, ἰϊ. 18, ἕως ἂν εἴπω σοι, 
δᾶ ν. 18, οἵ βϑρο; 8160 ϑερί. δπά ΟἾδ88. 
2) ὉΥ ᾿πΡ]. 80 ἰοπῷ αϑ. τυλέϊο, '. 6. ἀυτίηρ 
(ἢ σοῃηξηυδηοο οὗ δποίπον δοϊΐοη, ὑη11] ἃ 
ὁπάβ, ὅς. Φοἢη ἰχ. 4, ἕως ἡμέρα ἐστὶν, 
δηὰ χὶΐ. 85, δΔηὰ 80 ἴῃ (]488.----ἰ]. 85 ΡῬΕΕΡ. 
ἤον. 1:6 ρσοηϊί. ὠηξϊ, ὠπίο; τολυκὶπρ ἃ [ογ- 
τηΐϊηυ}8 δά αὐυθτ, δηὰ τιδοὰ Ὀοίἢ οὗ ἐΐηι6 δῃὰ 
»ίαοο. 1. οὗ ἰἕπιθ, πὰ 1) {0]]. ὈῪ σθῃ. οὗ 
α ποῖ οὗ ἴἴτης, Μαῖϊ. χχυΐ. 29, ἕως τῆς 
ἡμέρας ἐκείνης. 1. ἱ. 80, οἱ 4]. : ΟΥ ὈῪ 
ἔδῃ. οὗὁὨ Ροῖβ. οὐ δνθηί, Ναίί. 1. Ϊ7, ἕως 
Δαυϊὸδ, ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβ., ἕως 
τοῦ Χριστοῦ, οἱ 4]. αηὰ Ο]488. 48 Ὠ)᾽οά. 
ϑ'ς, 1, 4, ἕως τῆς ᾿Αλεξάνδρου τελευτῆς. 
2) [0]. Ὁγ ρθη. οἵα . Θ. 9,. ἕως, 8ε]]. 
χρόνου, 111. ὠπέϊ τολαξ ἐΐπια, ὠπίἰΐ εὐῆθη, 
1, 6. ΒΡ }γ ὠπέέὶ, τ ΠὮ Ἰηάϊο. οὐ 8]. ; ψΠ} 
ἱπάϊο. Μαιῖ. 1. 256, ἕως οὗ ἔτεκε τὸν 
υἱόν. χὶϊ!. 88, ῬΑΙΏΡΏ. ἱν. 2; 10} 80]. 
Δο7. βου ὧν, Μαίί. χὶν. 22, ἕως οὗ 
ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους, απὰ οἷν. ; 4180 ἴῃ 
δορί, πο]. χὶϊ. 2. 05. Απί. νυ. 1, 8. 80 
ἕως ὅτον. 586]]. χρόνον, ὠπίϊ εὐΐθη, πὶ, 
οἰ. Σ τ ἰπάϊς. ὧ8 Φοη ἰχ. 18, ἕως 
ὅτον ἐφώνησαν, οἱ 4), οὐ σπῖτι φυ]. [.ι. 
ΧΙ. 8, ἑ. ὅ. σκάψω. 8)) [0]]. ΌΥ δᾶν. οὗ 
6, ἢ ΟΥ σἰϊῆουϊ τοῦ. Κδο ἕως τοῦ 
νῦν, ὠηἷἶἶθι ποιυ, Μαῖϊι. χχὶν. 2], ἕως 
σήμερον, 2 Οον. ἐ. 156. ὅ5ο ρόηον. Ὑ]0}- 
ουΐ τοῦ, Τότ υ5118}} ἴῃ Ἰδαίου το 8, ἕως 
ἄρτι, ὠπίΐ ποιο, Μαῖϊ, χὶ. 12. ἕως πότε : 
μηζί υὐδόπ 3} 1. ὁ. ἴον Ἰοηρ ἢ χνὶϊ. 17. 
ΜΙ. ἰχ. 19.---ἰι. οὗὨ ῬΙΑΟΘΒ, αϑ ,Ὧγ αβ ἴο, 
ωὠπέϊί, ὠπίο. ᾿ ΤΟῸΡ. ἴῃ ΨΔΙΟΙΒ σΟΠΔΊΣΌΟ- 
[ἴοΠ8. 6. ὅτ. [01]. ὉῪ ζεῃ. οὗ ρ]δοο, Μαίί. χί. 
28, ἕως τοῦ οὐρανοῦ, “88 ἴλΓ 88, ὉΡ ἴο 
Βοανθη.᾽ χχνυΐ. δ8, ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ 
ἀρχ. ἴμ. 1). 1δ, ἕως Βηθ. ἱν. 29. Αεἴδ 
ἷ, ἣ χὶ. 22. χχνί. 1], ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω 
πόλεις, "845 ἴλτ 88 δηὰ ὄνθὴ Ὁηΐο ἴογεῖσῃ 
οἰἰ68.᾽ 8500 τὴ ζ6ῃ, οὗἩὨ ΡΕγδ. 88 τοδὶ ηρ 
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8 Ηἶδοθ, [.. ἱν. 42, ΕὉ]]. ὉΥ βἄν. οἵ ρἾδοο, 
8ἃ5 ἕως ἄνω, " ἴο {Π|᾿0 νΟΥῪ δτίη,᾽ Φό η Ἰϊ. 7. 
ἕως κάτω, “ἴο [Π6 ὙΘΙῪ δοϊίζοτῃ,᾽ Μαίί. 
Χχνυὶϊὶ. δ]. ἕως ἔσω, "85 [ὯΓ 8 ἴα ᾿πίουοτ. 
ΜΚ. χὶν. 54. ἕως ὧδε, "απο [8 Ρ]606,᾽ 
1. χχὶϊ!. δ; [01]. ὈΥ ῬΓΘΡ. δπὰ 118 σᾶδο, 
6. ἅτ. ἕως εἰς Β. “48 (ἊΣ 88 υπίο Βοί δηγ, 
ἴα. χχὶν. δ0. Ὠϊοά, δίς. ἱ. 27, ἕως εἰς 
τοὺς ἀοικήτους τόπους. 80 ἕως ἔξω τῆς 
πόλεως, “45 ΤᾺΓ 88 ἴο ἴπ6 ουϊϑῖ46 οὗ (ἢ 
οἰτν,᾽ Αςἰ χχί. ὅ.---11|. ΕἸΟ. [01]. ὈῪ φθῃ. 
οἰζηον οὗ ἃ ἔδγηι ΟΥ ἐϊηιΐξ, τηδυκίησ οχίθηϊ, 
Μαῖὶ. χχνὶ. 88, ἕως ϑανάτον. ἴλι. χΧΧἸ. 
δ], ἐᾶτε ἕως τούτου : οἵ οὔ ΡεΓΒ. ἰπ ἃ |1Κ6 
Β0η86, Μαίί. χχ. 8, ἕως τῶν πρώτων. 
Βίοη. Ηδὶ]. νἱ. 87, ἕως ἐκγόνων. Ζοη 
νἱἱ. 9. Αοεἰδ υἱῖϊ. 10, οι. ἰϊ. 12, οὐκ 
ἔστιν ἕως ἑνὸς, "Ἠοΐ 50 πη (ἢ 88 Οἢ6.᾽ 

Ζ. 

Ζάω, (ζῇς, ζῇ, ἱπῖ, ζῆν, ἔαϊ, ζήσω δηὰ 
Ἰδαίου ζήσομαι.) ζοΠπογ. ΤῸ Ψ1ΨῈ, ἰμίγΔ 8. ; 
δῖ οιρ]ογοὰ ἴῃ ναγίουϑ βϑιιδάθβ οὗ β6ῃ80 
ἴῃ Ν. Τ΄. 08 ΤΌ]]οννα, 1. ἐο ἰΐυθο, αῦυε {8. 88 
δαὶ οὗ ΡἈγδ108] 116, ΟΥὁ ΟΧἰβίθησθ, 88 ΟΡΡ. 
ἴο ἀδδῖῃ, ΟΥ ποῃ-οχἰβίθῃοο, δηα ΩΡ] γ]ἢ 
ΔΙΝΑΥΒ Βοῖῃθ ἀυταϊΐοη. [{ ἴθ υδθ(, ἥ 
φέπεν. οἵ Βυτηδη [ἰἴο, το. Αοίδ χυϊϊ. 28, ἐν 
αὐτῷ ζῶμεν, διὰι χχὶὶ. 22. Εοπι. νἱϊ. 1. 
εἰ 4]. 80 ζῶντες καὶ νεκροὶ, Αοἴδ χ. 42, 
οὐ 4]. βερῖ, δπὰ Ο]ωθ6ὲ. Αἶβο τὸ ζῇν, 
δυδοί. ἐὸν ῬΔΣ, ὁ. 21, 5ᾳ. 2 Οον. 1. 8. 08. 
Απί. 1Ἰ. 8, δηὰ 6158. Οὐ ρϑσβοῃβ σαϊβοὰ 
ἔτοτῃ 186 ἀεοιλ, Μαιὶ, ἰχ. 18, ἄρτι ἐτελεύ- 
τησεν᾽ ἀλλὰ ἐλθὼν.---καὶ ζήσεται, οἷ Δ]. 
δορί. ἴῃ 2 Κίηγβ χὶλὶ. 21. ϑαϊὰ ᾿ΠἸκονβ6 
οὗ Ῥϑυβοῃβϑ σζαϑίοσοα ἴο δὶ ἢ ἔγομ βἱοἷς- 
Ὧ688, ποέ ἴο αἶδ, ἱ. 6. ὉΥ ἱτηρ!. ἐο πιοπα, δθ 
τοοἶϊ, Το ἰν. δθ0, ὁ υἱός σον ζῇ, δῃηὰ ϑ'ορί. 
ἴῃ 2 Κίηρβ υἱῖϊ. 8, β6ᾳ. 2) , ἦῃ [86 
ΒΘΏΒΟ ἴο 6τίδί, αὉδ60]. ΠΟῪ δηἃ Ὠογοδῖοσ, ἴὸ 
ἔξυο 70» ουεν ; οὗ Ἡυτηδη Ὀοΐηρβ, Μδίί. χχίϊ. 
82, οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς, Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ 
ώντων. 4Ζοἢηῃ χὶ. 25 ; οὗ 7685, Φοδη νἱ. 
7: οἵ αοά, νἱ. δ7, ὁ ζῶν Πατὴρ, οᾳυΐν. 

ο ὁ ἔχων ζωὴν ἐν ἑαντῷ, ν. 26. 4]80, ἴῃ 
δὴ οδἰῇῃ, ὈὉῪ Ηδοδν. Βοπι. χὶν. 1], ζῶ ἐγὼ, 
λέγει Κύριος, “1 1ἴνο, δαὶ (ἢ ἴῃ Τωογά." 
83ο βερί. Νυμῦ. χίν. 2], οἱ 4]. αγιΐο. 
ὧν, ουεγ-ἰ τοίη, οἰογπαΐ, ὁ Θεὸς ὁ ζῶν, 
αἰξ. χνὶ. 16. ομι. ἰχ. 26, οἵ 4].: δῃὰ 88 

ΟΡΡ. ἰο ἑαχοῖΐθ, ψἰοΐι ἃγὸ ἀθδά, πο - Ἔχ βίης, 
“τε ἐὺ ΕΝ ΟΡ 16.} ἀνϑριωι 1..9, 
δηὰ βιορί. ἢρ. οἵ ἐλύσισδ, ΟἸΪΥ π᾿ Ρδγ- 
Ἐἰοἱρ. ζῶν, ζῶσα: ζῶν, ἡσξεῦ. ἷ. 6. Ἰίνεϊγ, 
ΘΟ νο, 8π ἃ 4ἷ8δὸ δηδυτηρ, 88 ΟΡΡ. ἴο Ὑῃαὶ 
8 ἀοδὰ οὐ ἱπδοῖϊνο: ᾿ἰκοινῖδο ἰγαπεϊθηΐ, 6. ςτ. 
1 Ῥοὶ. . ὃ, ἐλπὶς ζῶσα, " νοεῖν δπὰ δηάυγ- 17. 1 Τῇ 
ἱηρ.᾽ Εοα). χὶϊ. 1. ϑυσία ζῶσα, " Θηάιιτίην 
Δη4 οοῃϑίδῃϊ, ορρ. ἴο {Π6 ἐπέογγωρέεα βδοτ- 
320 οὗ βδυρῃίεγοὰ νυἱοιπηδ, Ἠθῦ, ἱν. 12, 

1608 ΖΑΩ 
ζῶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, “ 'δ Ἰϊνοἶγ, φοῖίνο 
δηὰ δηάυτης.᾽ 1 Ῥοι. ἱ. 28, λόγος ζῶντο' 
Θεοῦ, “ ᾿ἱνίηρ, οἴδοϊοηῖ, ὁπ υγηρ ;᾿ δηὰ ἢ 
4, λίθος ζῶν, οὗ ΘΟ τῖδι 88 [.}8 σογπογ- δίοηι 
οὗ (86 ΟΠ Γεῖ,, " ποὶ Ἰηδοῖνο, Ὀὺὶ ἐθέεῥαπέ; 
οὔ Ομ γβϑιίδῃηβ, νυ. ὅ. ϑ8ὅο ὕδωρ ζῶν, Ἰἱνίπι 
ψαίοσ, ἱ. 6. 106 ΔΙΟΙ οὗὨ συηπίηρ δίσθαπι 
ὁρΡ. ἴο ἐδαΐ οὗ 8 ᾿ ̓ νδίοσϑ, 88 Ρ0018 ΟἹ 
οἸβίογῃβ, Φοδη ἷν. 10. νἱΐ. 88. Βον. νἱὶ, 17, 
ἐπα ἐν " θην χχνυὶ. 19, ε ΓΝ 
ἴα }]. δῇ δῦγ. ραγίςῖρ. ζῶν, ἢ 
φίυΐϊηρ, Φοη Σ δ], ὁ ἄρτος δ ζῶν, “νθκὶ 
ἱτηραγίβ οἱογπδὶ 116. Αἥτἰϑ νἱ]. 88, λόγιε 
ζῶντα. Ἠδῦ. χ. 20, ὁδὸς ζῶσα. Απάὰν 
Βουῃθ 68 ἴῃ ϑορὶ.---11. {0 ἐΐτε, ἷ, 6. τὸ» 
ἰδίῃ 116, ἐο ἐΐρα ὁπ. οὐ ὃψ ϑῃῪ πεν Μαῖ. 
ἷν. 4, οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται. 
1 Οον. ἰχ. 14, δῃὰ Ο]αβ8. : δβ Ποιηοθίδ. ἰ, 
809, 26- 8 διὰ, Χοη. Μομι. 11. 8, 11.- 
11]. ἐο ἰΐνδ ἴῃ ΔῊΥ ΜΑΥ, ἕο Ῥα88 οπμο᾽ δ ἰδ ἰὰ 
ΔῺΥ ΤΩΔΉΏΠΟΥ, [.. χν. 18, ζῶν ἀσώτως. 
Αςἰϑ χχνΐ. ὅ, ἔζησα Φαρισαῖος. Θιαὶϊ. ἵ. 
14, ἐθνικῶς ζῇν. 2 Τί. 11]. 12. εὐσεβῶς 
ζῇν. ΤΙΣ, ἡ. 2, ζ. σωφρόνως, ἄς. οι. 
ΥἹ]. 9, ἔζων χωρὶς νόμον. Αροεγ. ὅ0ι, 
δηὰ ΟΪ488. τι 11. 86, ζήσασα Ν μετὰ 
ἀνδρός. Ἡδηοο [μ6 ρῆγαβο ζῆν τινι, ἐν 
τίνι, κατά τινα, ἰο ἰἕυε ἴο, τΆ, 
ἐο αηῷ οπα, ἷ. 6. "ἴο 06 ἀονοϊοα ἰο, ἴο ἔγο 
ΘΟΠ ΟΣΤΩΔΌΪΥ ἴο (6 ν}}], ρΌΓΡΟΒΘ, ργϑοθρί, 
ΟΥ ΘΧΘΙΩΡ]6 οὗ ΔΠῪ ΡΈΤΒΟη ΟΥ̓ (Ἀΐπρ ᾿ ὁ. 7. 
οἴα ΡΕΝῚ ζ. τῷ Θεῷ, ἴμα. χχ. ὅ8. Βοα. 
νἱ. 10, 64]. 11. 195. ἀπά βο 1 Ροὶ. ἱν. θ, 
ζ. κατὰ Θεὸν πνεύματι, ἱ. 6. “(0 ἥϊνε 
ἸΓΙ ΔΙ] ἀοσογάϊηρ ἴο ἐμ Μ1]1 οἵ Θοὶ. 
160 Οαἱ. ν. 26, ζ. πνεύματι, “ἴο {πὸ 

υπάον Ηδ ἰπβυθηοοβ." 1 Ῥεῖ. ἰϊ. 24, ζ. τῇ 
δικαιοσύνῃ. Ἐομ. χὶν. 7. 2 ΟὍος. ν. 10, 
ζ. ἑαυτῷ, "το Ἰΐγθ ΒΡΤΘΘΔΌΪΥ ἰο οὨθ᾽8 οπτὶ 
οοΥταρί 1πο]Ἰπϑίομβ.ἢ Ποιβοβίμ. ρ. 80, 96, 
Φιλίππῳ ζῶντες, καὶ οὐ τῇ ἑαυτῶν-- 
“πατρίδι. Οὗ α ἐλέη, ζῆν ἐν ἁμαρτία, 
ἐἴο ᾿ἴνϑ ὑπο ν {86 ἀοτηϊπίοι οὗ δίῃ," οπῖ. 
ΥἹ. 2: ἐν πίστει, “ἀπάον {Π6 ρονοτ οὗ δἰ, 
6 8}.11.20: ἐν κόσμῳ, ἹἸ. 6. “ ἴῃ: σοΟὨ ΟΙΠΩΙΥ ἰο 
16 πουϊά," Οὐ]. 2. 20. 1. 7. 80 2], 
Υ. Η. 11..18, ζ. ἐν οἴνῳ. κατὰ σάρκα 
ἣν, “ἴο Ἰἶνθ Φοπέοιτωδ Ὁ} ἰο {86 δο5δ, 
ΟἴΏ. τ 18. 90. πος: "τ δ Τὶ 

κατὰ τοὺς νόμους ἵ.----ἼΥ. Ὁγ ἱπωρὶ. 
δηά ἩΛΟΕΒΕΗ, δ ἡπρὴὴ ἢ φέμεῖ. 
ΡῸΡ. Εομῃι. χ. ὅ. 6]. 1]. 12, ὁ ποιῆι 
αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 1 Τεδ8. 11. 
νῦν ζῶμεν, “νὴ ᾿ἶνα, ἴδ6] Οὐγβοῖγοδ 
80 ϑερί. ἰῃ Ὠοαΐ, νἱ]. 1. 1 β6πι. Χ. 
ἀπά ]λοπιοβῖῃ. 484. 2) τηθϑίδρ!. ἰ9 
ἐχεπιρέ ζγοηι ἀδαξῇ, ἰοταροταὶ, [9000 Χ 
ὅ, οΥ βρίττυ8], “ἴο δηΐου οἱοιπιαὶ ΠΣ, 
θὸ δἀγηϊ θὰ ἴο ἴῃ Ὀ]εεδίησθ δηὰ ῬΠΥΪ 
οὗ ΟἸσῖβι᾽ 5 Κίπράομμ,᾽ ἴμλι. Σ. 
ποίει, καὶ ζήσῃ. “ομη νἱ. 56]. Κοῦ. 

αὐτου. Ἠοῦ. χὶϊ. 9, καὶ ζήσομεν, ἴοῦ 
ζήσωμεν δι᾽ αὐτοῦ, εἰ 8]. 
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δεστὸς, ἡ, ὁν, αἀ). (ζέω.} ῥτορ. δοϊϊεά, 
«ἰοὕξησ, Ὠίοκο. ζ. ὕδωρ. ἴῃ Ν, Τ. ,ὲν- 
τ ἴῃ 168], (ΠΚὸ τῷ πνεύματι ζέοντες, 
ἔοι. χὶϊ. 11, δηὰ ζέων τῷ πν. Αςἰβ χν]!, 
2.) 88 ορρ. ἴο ψυχρὸς, "ἔτι φία, ἱπαϊ δγθηι." 

ζεῦγος, εος, τὸ, (ζεύγνῦμι,) Ῥγτορ. α 
ἴογ Ἰοἰπΐπρ τορϑῖ!Πογ ἵνο Ὀοδϑίθ οὗ 

ἀπυσθῖ, δη ἃ βοπιθίη 68 ἃ σΑΥΤΪαρ6 ΟΥ ναὶ 
ἀῶτῃ ὃγ ἰβοῖὰ: δι ἴῃ Ν, Τὶ τ[Π6 ρμαΐγ 
ἀίναὶ (πυ8 γοϊκκοά ἰορείμοτ, [λι. χίν. 
9, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε. ϑορί. 
Ἰ Κίηρο χὶχ. 19. 15. ν. 10. 28]. Υ΄. Η. τχ. 
25. Χεη. Μοὶ. ἰϊ. 4, δ: δηὰ ζοπεῦ. ἃ ῥβδίγ, 
οἵ (0Ό}]6, οὗ ΔΠΥ δηΐ 1818, 88 τυ γι] 6- ἀΟΥ68, 
ἴμι. ἢ, 24, βερί. 1ον. ν. 1]. 

Ζευκτηρία, ας, ἡ, (ζευκτὴρ, ζεύγνυ- 
μι) α ὑαπά, οὐ [ιβιθπὶπρ οὗὁἨ δὴν ἰμΐηρ ἴο 
Δηοῖ Πογ, Αςοἰβ χχυὶ;, 40, τὰς ζ. τῶν πηδα- 
λίων͵ τωδάογ-δαπάθ, οα]]εὰ Ὁγ Επτὶρ. Ηε]. 
162, ζευγλαὶ, 566 τῇγ ποίθ. 

ζέω, ἴ. ζέσω, (Οποιηδίορ. ΚΘ οὔ 
ἐπ ῥτορ. οἵ νγδΐδσ, ἐο δοΐϊ, Ὀ6 ΒοΙ περ Βοῖ. 
ἵν Ν. Τ. ΟὨ]Υ ἢᾳ. οὗἩἨ 1π6 διάουγ οἵ [86 
ἀἤεκίοη, ἴο 6 ἔογνθηί,, Αεἰβ χυ[. 25. 
Βοιι. χὶϊ. 11, ζ. τῷ πνεύματι. ΑὨ[ΒΟ]. 
ὁΥ. ἢϊ. 169, ν᾿ 218, 219. 
2ῆλος, ου, ὁ, (ἔτ. ζέ-ω απὰ ἐδ τοττηΐη. 

» ΟΟπῖσ, ἰ0 ζῆλος, 88 ἰῃ βηλὸς, ὅζο. 
85 ὕελος, μύελος, πύελος, ἃς.) 

μορ. ἀοαΐ, ὑγοάυιοοά ὉΥ {86 δοϊΐοῃ οὗ ἢγο 
αἱ ψεοῦ, Ηδποθ ἰΐ ἰδ πὸ χε ἰο Θυδν 
[πά οὗ ἢδαὶ ΟΥὁ ἔδγνουσ οἵ [86 τηΐπα δηὰ 
ἐβοτοπδ: δῃηὰ βὸ δάτηἶίβ Ὀοιῃ οὗ 8 γοοά 

ἃ δὰ δ6η86. ἴ. ἱπ ἃ ΘΟΟὮ 86:86, 
ἀγίοων Ὁ ἃ ῬΘΙΒΟΏ, ΟΓΥ ἃ Οδι186, δὰ [0]]. 
ὑγφεη, οὗ [8δὲ 7» ψ βοτὰ οὐ πος ἴδ ἰβ 
[ὲ;, σόλη ἃ. 17, ὁ ζ. τοῦ οἴκου σου. 

χ. 2, ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν : ὃγ ΤῈ Βα, 
ὑπὲρ νὴ! σοη. 2 Οογ. νἱῇ. 7; δε0]. 2 ὅσου, 
τὸ ζηλῶ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ, “1 δἴη 164]- 
08 ἴογ γοῦ ΜΠ ἃ 2681 ργοσθθάϊηρ ΠΌτα, 
, δ, αύ τὰν Ὁγ, Οοἀ.᾽ ϑορῖ. δηά ]δίδγ 
(ἴμα.---Π, ἴῃ α΄ ΒΑΡ βθηθο, 1) }ϑαγί-δωγη- 
Ἄ4, ἐπῦῦ, Αοἱ χὶὶ. 45. Εοτῃ. χὶϊ. 18. 
Ἰ ὅν, τὶ. 8, σα. 1. 14, ΡΊαν, ζῆλοι, 
μα χίϊ. 

απρεγ, ὑπ σμαζίοη, Αοἰδ ν. 17. ΗδφΌ. χ. 
᾽ καὶ πυρὸς ζῆλος, ιυγαϊδ. 8.66 
Ῥὰ χχί, 9, Μαὶ. ἰν. νυ ἃᾶὰ ΒΙ]ομῖ, ου 
κὰν), Αγ. 449. 

Ζηλόω͵ ἴ, ὦσω, (ζῆλος,) ἐο δδ χϑαΐοιϑ 
ϑαγαδ, ἷ, 6, [ῸΓ ΟΥ ἀραϊηδί, ΔΠΥ ῬΘΙΒΟΏ ΟΥ̓ 

ὑδην, ἴτρῃρ,. 1. θοῦ, ΕῸΒ ἃ ῬΘΊΘΟῺ ΟΥ 
, δῃιὰ Ὁ8}}8}}Υ7 ἴῃ 8 σοραῖ 56}86, Θ. Κ17. 

κ' 3, ἐο ἀοδῖγα αγαάθηξίψ, δὲ ἐασον 707, 
ἰ (ον, χῇς, 8], ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα 
Τοῖς, δηὰ χὶν, 1, 39, βερί. δῃὰ ΟἽ] δββ. 
ἐπ θοιποείῃ, Ρ. δ00, 2, ζ. ἀρετήν : οἵ 

ΩΣ, ἴῃ ἃ 8680, ἕο ὅθαν' απ ατάοπέ 
ἡβαία ἦν, ἰἕο ἴουε, Θαϊ. ἵν. 18. δορί. ἴῃ 
ϑωη, χχί͵ 2, Ῥχον. χχίν. 1. Βορῆ. ΑἹ. 

δδδ χηὰ ΕἸεοι. 1027. [πὶ α δαά ΒΘΏ86, ἴο 
Ταὶς ἃ εἶρι οΥ χοαΐ οὐ αθδοϊζοι ῸΣ ΔΏΥ 
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ΟὯΘ, ἴῃ ΟΥΘΓ ἰο ψμαΐῃ Ἠΐπὶ 85 8. [0] ΟὟΤΟΓ, 
Ὁ Ἁ!. ἱν. 17.--1. ἈΘΑΙΝΒῚ ἃ ρούβοη, ἴο δὲ 
)εαίοια οὐ ἰο φηῦν, Αὐεἰβ νυἱὶ. 9, ζ. τὸν 
Ἰωσὴφ, δῃηά χνίϊ. ὅ. 74. ἱν. 3, φονεύετε 
καὶ ζηλοῦτε, “γ8 πᾶν ἢεατί- δυτηΐηρβ 
ΟΥΘῸ (οΟ τηραϊίδῖθ (6 Τηυγοῦ οὗ οὁῃ0 
ΔΘ ΠΟΥ. 
Ζηλωτὴς, οὔ, ὁ, (ζηλόω.) 1) ομᾶ 

ζΖϑαίοε5 7ῦτ', ἐασεγίῳ ἀδθέγοιθ 077 ΔῊ ἰδίηρ, 
Ἰ Οον. χίν. 12, ζηλωταί ἐστε πνευμά- 
των. Τίϊ. ᾿ἴ. 14, δηα Ἰδαῖον (888. 80 δἱδο, 
ἴῃ ἃ Ὀμὰ 586η86, οὗ χεαϊοίβ ἴοῦ [ἢ δησίϑηξ 
ψον δι ἰανν, Αςἰβ χχὶ. 20. 

Ζημία, ας, ἡ, 8.}}. οἴου ραπῃοίμη 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ {Π6 ῬΓΠΠΔΤΎ 8680 οὗ [ἢ6 ἴθττα ἴο 
6 ἐὴ6 πιρϊσίέ ΟΥ̓ ῬΘΏΔΙΥ [ῸΣ ΔῊΥ ΟΥΠιΘ, 
ὙΠ ΘΙΒΟΡ ἴῃ ῬΘΥΒΟῚ ΟΥ ρυγβθ. Βιυΐ ἰβουρἢ 
810) Ὅ6 8 Β6η80 ἔγεαυδπῖ ἷπ τ δαδί 
τὶ ἴογΒ, ουθὴ {Π|6 ΘΕΑΥΪ ΟὨ68,---ἰ αὶ 18, 1 
δρριθδοηά, (ἢ: ῬΥΏΔΓΥ ὁΠ6, ΠΟ ἢ 8 ἰαἰά 
ἀονῃ ὉΥ δὶῃϊ 88 βεοοπάατγ,---ὨΒΥΆΟΪΥ, 
ααπιασδ, ΟΥἩ ΠῚ ΌΓΥ, 1088, 88 ορροβϑά ἰο γαὶῃ 
ΟΥ δἀναπῖίαρθο. ΝΟΥ͂ (18 ἈΓΪΒ68Β ΠδιΏΓΑΙΥ 
ουΐ οὗἉ [Π 6 ΟΥ̓ ΠΟΥ, ῃαβηλι ἢ 88, ὉΥ ἃ τηθῖο- 
ὭΥΤΩΥ͂ οὗ δηἰεοδάθηϊ Ὁ σομβοαυοηῖ, Ρδοι- 
ΠΙΊΔΤΥ ῬΘΏΔΙΟΥ ἷἰ8 4 ραγιηθηΐ, ἴο πέλοι ἊΡ 
186 ἀδηηαρο οὐσοδβίοηθα οὐ ἰηΐυτγ ἰηβίοιϊοα 
ὉΥ ἃ Ρείβϑοῦ. Α 8686 οὗ (Π6 ψογά Ἰουπὰ 
ἂἃῖ Αοἰβ χχνὶ. 10, ἃ 2], κερδῆσαι τὴν 
ζημίαν, “ 018 ἀδηαρο." [πὶ ῬὨ]]. ἢ]. 7. 
ταῦτα ἥγημαι, διὰ τὸν Χριστὸν, ζη- 
μίαν, (6 ἴεγτῃ δἰ μη 68, 88 ορῃ. ἴο κέρδη, 
τυδαξ οσοαϑβίοτιβ ἴο88, ἀπὰ ἴῃ [(Ὧ6 ποχὶ υϑυβθ, 
τυδαΐ ἐδ Ἰηγμιγίοιϑι Ταοτα ποῖα. 80 Τορί. 
ΧΙΙ. Ῥαῖγ, ἢ. 65]. ζημία ἣ ἀπώλεια. ὙΊ 
186 ρῆτδβα ζημίαν ἡγεῖσθαι, “ἴο σουῃξ 88 
]ο58.᾽ σΟΙΏΡ. 8 5β᾽ ταῦ οπθ, Χεϑη. ἀε γοοῖ. 
ἦν. ὅ, ζημίαν λογίζεσθαι, ἀπὰ κέρδος ἡγ. 

τς. 11. 44, ΘΓ 866 ΤΩΥ ποία. 
Ζημιόω, ἴ. ὦσω, (ζημία,) ἰο οοοσαβίοη 

ἰοϑ8 ἰο αν ομ6, Ῥγορ. ψ 10) ἀουὉ]6 δοουϑ. 
Ιῃ Ν, Τ΄ ΟΠ] ῥ888. οὐ υγ]ὰ, ἐο 8, 78} [088 οἵ 
ἄαπιαφε, 1 (ον. ἰ. 1δ. 2 Ὅον. νἱϊ. 9. 
Ῥῃ. ';. 8, τὰ πάντα ἐζημιώθην, “1 πανῈ 
ἐπι τοῦ [86 ἔν Ἰ τηϊηρβ.᾽ ΕΝ 

ΟΓ, 1. Ῥαββ. ἐζημιώθην, ἴῃ τιΐά. εἰρστιῖ, 0 
Ὧ: ἀπ Ἀμαβ ἷ, 6. ο ἴοβε, τὴν 

Ψυχὴν αὑτοῦ, Μαεῖί. χνὶ. 26, ἑαυτὸν, [μι. 
ἷΧχ. 25. 
Ζητέω, ἴ. ἤσρν ἐο 8οοΐ,, ἀρ τ ἀντ 

ἐο βεοῖ αὐίον, ὍΥγ,, βίγίθδ ἕο : 
οἱ, ΟΥ̓ λα 1) φθῦθῦ. 6. στ. 4050]. ἴῃ {Π6 
ΡΓον σα] ρἤγαβο, Μαΐίί, υἱ. 7, 8, ζητεῖτε, 
καὶ εὑρήσετε : ἴ0]]. ὈΥ δος. οὗ ρεγΒ. Μαίΐ. 
Ἷϊ, 18, ζητεῖν τὸ παιδίον. ΜΙὶκ. 1). 82. 
[μ. 11. 4δ, οἱ ἃ]. βορι. δηὰ (].8ε8. 8.0 ἴῃ 
16 ῬὮγαβθ ἔογτηθαὰ οὐ Ηθῦν. ζητεῖν τὸν 
Θεὸν, 1. 6. " ἴο ἴατη ἴο αοὐ ἴῃ ἢ Ϊ6 δηά 
ΠΙΘΔΓῪ οὐαάϊοηςο,᾽ δι ζητεῖν τὸν Κύριον, 
Βοι. χ. 20. Αςίβ χυΐϊ. 27, ἘΠΡ]]. ὉΥ δοα. 
οὐ {πΐηρ, ΡΓῸΡ. “ βοπιϑιΐης Ἰοβί,᾽ Μαῖϊ. 
ΧΥΪΙ. 12, ζητεῖν τὰ πλανώμενον. 1μι. Ἰἢ, 
45, δηὰ χὶχ. 10, νἱτ δοο. ἰρ]. χν. 8, 
ΕΘΏΘΓΙ, 88 δὴ οὐ]δοΐ τὰ ἀοεῖγα ἀνὰ οπάςα- 
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νοῦ, Μαίι. χὶϊ. 48, ἀνάπαυσιν. Χχνὶ. δ9, 
ψευδομαρτυρίαν. ον. ἰχ. θ, τὸν ϑάνα- 
τον: ΟἿ οὗ οἰγίυϊησ, 8 ἴὸ θυγ, μαργαρί- 
τας, Μαῖϊ. χὶϊ!, 456. ΤΙ ΘΟΡΩΣ. ΟΠδν. 3 
Χοη. Ογε. ᾿. 2, 26.Ὀ. Ηθηοθ ἔτοιῃ [δ6 
Ηϑοδτν. ζητεῖν τὴν ἦν τινος, " ἴο Βρ06]ς 
{πὸ 116 οὗ δὴν οὔθ, ἱ. 6. ἴο ΘΠ ἀΘΑΥΟῸΡ ἴο 
ΚΙ] δῆτα, Μαῖι. ᾿. 20, δοὰ οὔθ ἴῃ ϑορῖ. 
Νοῖο [80 οσοπείσιοίίοη ζητεῖν πῶς, “ἴο ϑοοῖ 
λοιῦ ἴο ἀο δῃγ (δίηρ,᾽ ΜΚ. χὶ..18. 2) ἐο δεῖ 
δῖ δ τοὶ Ὀοΐογο ἰοβί, ἴῃ [ἢ 86Π890 ἕο 
δίγέυο αὐἾἶθ 7, ΕΥ̓ ἴο μαὶῃ δῺγ {πἰηρ, Μαίί, υἱ. 
98, ζ. τὴν βασιλ ἰδῶ ὃ Θεοῦ, μι. χὶ εἰαν τοῦ Θεοῦ: ἴμι. ΧΙ! 1 
29, μὴ ζητεῖτε τί ὥστε Ζομη ν. 44, 
οὐ 81. ϑβδορί. δῃὰ ΟἾδββ. 80 ζϑῆθσ. ἴο 
ὁηαἀδαυοί., βἰγίυα; [011]. ὍΥ ἵνα δῃᾷ 80]. 
] ον. χίν. 12; ὈῪ ἰηῆη. δοῖ. Μαῖΐ. χχί. 
46, ζ. αὐτὸν κρατῆσαι, ἴμα. ν. 18, οἱ 8]. ] 99 
οΥ̓ ἱηῆη. ἐχάμε: μὰ. νἱ. 19. 6.8]. ἱ. 10: ᾿ἰπῆη. 
10}. Φοδη ν. 80, οὐ ζητῶ τὸ ϑέλημα τὸ 
ἐμὸν, 561}. ποιεῖν. ϑορί. δηά ΟἾ158. 8) ὉῪ 
ἴ}]. ἐο αδεῖγα, ιυἱϑὴ,, [01]. Ὁ ᾿πβη. δου. 
Μαῖι. χὶὶ. 46, ζ. αὐτῷ λαλῆσαι. μι. ἰχ. 
9, ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. χὶ. δ4. Φοδιη νἱ!. 
4; νη 0ἢ} δου. Φόἢη 1, 88. ἰν. 27, τί ζητεῖς; 
2 Ὅον. χὶϊ. 14, οὐ ζητῶ τὰ ὑμῶν. 1 Οον. 
Υἱ!. 27, δι Ο]488.---Π1. ΒΙΡΙΕΒΗ: ἔο δθοἷς γον, 

ἐγ, ἀοπιαηά, ἐχροοΐ, τὶς ἀοο. οὗἉ [Ὠΐηρ, 
1 ον. 1. 22, σοφίαν ζητοῦσιν. 2 (ον. χἰϊ!. 
8. ΗοὉ. νἱῖϊ!, 7: [0]]. ὉΥ παρά τινος, ΜΙ. 
νἱϊ!. 1], ζ. παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖον. ἴμι. χί. 
16; ὃγ ἔν τινι, 1 Οὐγ. ἷν. 2; Ὑ10ἢ δοουϑ. 
οὗ ροῖβ. ϑοῖη ἷν. 28.---1Π|. Ὁ. ἵπωρ]. ἐο ἐπ- 
ηιῖγα, αδἷξ ; 011. ὉΥ περὶ δῃά σοῃ. “9οη 
χΥὶ, 19, περὶ τούτου ζητεῖτε. Απά 50 
ἴῃ ΟἸ888. 

Ζήπτημα, ατος, τὸ, (ζητέω,) ῬτῸρ. 
ἑηρ βοισὴξ οὐ ἰπαυϊγτοὰ δροιιΐ, 885 

Οὐ͵οεῖ οὗὨ βϑδγοῖ ; 8180 ἢρ. δὴ οὐ͵εθοί οὗ 
γοϑοατγοῖ, α φωρδίϊοη, ΑοἰΒ Χγ. 2. χυῇ!. 1ὅ. 
Ζήτησις, εως, ἧ, (ζητέω,) ἜΝ ἐδ6 

υοΐ Ὁ 8οολέησ, ΤΉυο. νὴ}, δ7, οὐ ἐΐδ ϑοαγοΐ, 
ῸΓ ΔὴΥ [πϊηρ Ἰοβῖ οὐ ψαπίηρ, ΕἸ υτὶρ. Ογοὶ. 
14, Τῆυο. 1. 20. νἱ. δϑ8: 4180, ἢ. [86 ῥτο- 
ε088 οὗ παν οΟὨΟΟΥ ες ἰΐ, αἀἰδοιιββίοη, 
αοδαίε, ῬΊαϊ, ὐοτίοϊ. ζήτησιν ἐποιήσαντο 
τοῦ πράγματος. Απά 80 Φ08ὴ [ἰϊ. 25, 
ἐγένετο ζήτησις. Αοῖίε χχγ. 20, εἰς τὴν 
“περὶ τούτων ζήτησιν, δὰ 50 οἷἶϊ. ἴῃ {6 
Ῥ]οβορ ΓΒ, θ8ρ66. ΡΪαιο. [π 1 Τίμα. ἱ. 4. 
νἱ. 4. 2 Τίπι. 11. 28, 1 πηϑβὴ9 ἀ ἐπλρῴνα, ΟΥ 
τορὶς οὗ ἀϊθευδβείοη, 88 οἴῃ ἴῃ Ῥ]δίο. 

Ζιζάνιον, ου, τὸ, ῥΙῸΡ. ἃ βθΠΘΓΑΪ Ὠδτὴθ 
ἤοῦ ψοϑὰβ διγοηρ ρτδῖη, ἴκὸ οὔὐγ οοολίθ, 
ἀαγηεῖ, ὅχτο., Ὀὰὲ ἰη Ν, Τ'. ἃ νοϑὰ σοϊηο ἢ 
ἴῃ Ῥαϊοϑθηθ, σῆϊοῖ ἰηΐδβίβ 86]48 οὗ σταίη, 
δΔηΔ γτοβοι Ὁ 168 τοδὶ, Ὀυὺὺ ἰ8 ὙΤΟΣΕὮ]655, 
Μαῖί. χὶῖ!. 25, 844. 
Ζόφος, ὃν, ὁ, ἀαγζημο85, ἑλλοῖ οὐδοιγέζῳ, 

Ἡοιη. Θά. χχ. 858 ; ἐβρθο. 88 βαϊὰ οὗἉ {ἴθ 
Ἰπέοτ ἃ) τορίοηβ, οι. Οἀ. χὶ. δ7. 1]. χχ. 
191], ἃ χχὶ. δ6. 8. ἱῃ Ν. Τ. οἵ τ᾿ ἀατῖς- 
Π688 οὗ Ταγίδγυβ, ΟΥὁ ἀϑἤῃθηηβ, 2 οί. 1]. 4, 
σειραῖς ζόφον ταρταρώσας, " ἰπευδίϊης 
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ἴθι ἄοτση ἰο Ταγίαγιβ, απ σοπεϊχηίην 
[Ὠθπλ ἰο οἰαὶπδ οἵ ἀδιίκποββ,᾽ ἰ. 6. ὙΠ ΟΙΘ 
ἀδυΐζη688 ΘΠΟΟΙΏΡΑΒδΟΒ ἴθ [ἴἶκο οἰδίηβ, 

. 7 δὰ Βοϊάβ ἴθι ἔωδί. ὅο ΥΥ ἰ84, χυὶ!, 17, 
οὔ ἴπο9 τ] οϊκοά, ἁλύσει σκότους ἐδέθησαν. 
[μη6. Οοπίοιαρ. 1, παραδοὺς τῷ ζόφῳ, 
“Ἰπἴδγηδὶ ἀδυΐζηο88,᾽ [Ιηΐθηϑ. ὁ ἵζ. τοὺ σκύ- 
τους, " ἰϊοϊκοδέ ἀδικηθββ,, 2 οί, ἢ, 17. 
Ζυάο 18. 
Ζυ γὸς, οὗ, ὁ, (ζεύγνυμι,} ΡτΟΡ. α ψοῖο, 

80 Ἰϊρὰ 88. σΟΌΡ] Ἰπρ ἵνο ΡΣ υκε μα, 
1. ἀγαυρὰι οαι016. ἴῃ Ν. ΤΊ ΟἿΪῪ υϑοὰ ἢ. 
«οἵα μα αὶ οἰ ΠῸΣ 88 δῇ ΘΙ} Ὁ] ΘΩι οἵ 867} 

ἰυάο, 1 Τίπι. νἱ, 1. δηὰ (]288. : οἵ, 85 ἀξ: 
ποΙηρ Το σϑὶ Ὀομάδρο, 6. γτ. οὗἩ ἴππ Μοκεὶο 
[Δνν, Αοἴδ χνυ. 10, (]. ν.Ἅ 1. Ηδηρο, ᾿Υ 
ΔΩΌ ἢ. [86 Ῥγεοορίβ οὗ ΟἸσῖβδί, Μαίξ, χὶ. 

. Αμά βὸ [Τμλχοίδῃ βδγϑ ΟΥὦὨἁ πδΟΘΒΒΙΥ, 
(δαῖ ἰδ Ῥυΐδ βαρὺν κατ᾽ αὐχένα ἵυγὸν 
ἡμῖν.---11. ἴτοται. 118 Σοβοι} Ὀ]δησο τβοτείο, 
ἐξ ὅδαηι οὗ ἃ Ῥα]δηοθ ὙὨὶοὮ Ὠηΐδοδ (δο 
{ν 80]68: ΠΘΏΘΘ, ὈΥ δγηδοᾶ. α ρμαΐ" οἵ 
8οαῖΐο5, πον. νἱ. ὅ, ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ 
αὐτοῦ. ϑερῖ. διὰ (688. 
Ζύμη, ηἡς, ἡ, (ζύω, . νι ζέω, 

ἔογνϑο,) γεπτισιάσι (δὲ Τπιαιωεὶ ἰὰ 
υοά ἔεγνοαῖ, ἰδαυθη, Μαῖί. χἰῖ!. 88. Ηρδοο, 
88 Ἰοδυθῇ οδυβο5 86 ἀουφὴ ἴο ἔδττηεαὶ δηὰ 
[ΓΤ ΒΟΌΣ, ἐξ 8 βαϊά ρσονοσῦ. ἴα]. νυ. 9, 
μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ, Ϊ. ε. 
“8 ἴον ΤΏΘη σοτρ ἃ τρυϊεἰϊπάε. 
ΑΙδβο ἢψ. ἔον οογγωρίηδδε οὗ Ὠδατί, 110, ἄς, 
Μαῖιῖ. χνὶ. 6. ΜΚ. νἱῇϊ. 1δ. 1μὰ. χί! 1... 
1 Ὅος. ν. 7, βᾳ. 
Ζυμόω, ἴ. ὦσω, (ζύμη,) ἰο ἰδαῦδα, πεαὶν 

ἰο γεγηιθηξ, ἰτϑῦδ. Μαῖὶ. χὶϊ, 88. [μὶ, χίν. 
2]. 1 ον. ν. 6, 64]. ν. 9. 
Ζωγρέω, ἴ. ήσω, (ζωὸς ἴοτ σάφ, 

ἀγρεύω,) ΡΓῸΡ. ἔο ἑαλε αἰτυδ, Ηοπι. 1]. ἡ. 
. ΒάοιΣ, 86: οὗ ἐο ἑαΐε Ῥχίϑοπου, Τιας. ᾿ 

νἱΣ. 28. 6ᾳ. Βυὲ [80 ψογά βϑϑῃι8 ἴ0 ᾿δῦὲ 
ΒοΘη ΒΥ (π6 Ἰαίον Οτϑοὶς υυτὶίοσο υϑοὰ οἷ 
σδιοἰ εν οὐ (ΔἸκῖηρ φαπιθ, 88 θαδδίδ, ὑἰγίβ, 
ΟΓ ἤβ[ι)6β ἰῃ ἃ ποῖ ΟΥΓὁ ΒΗΔΙΘ: 88 ἯΘ ΠῚ 
ἰηΐον ἔγουα 186 νυῤφα κύρτος ὁ ζωγρῆ" 
τικὸς, ἴον “ἃ Βεμίπρ- ποῖ :᾿ δηά Κων ἴον, 
“δὴ δνίδιγ.᾽ [Ι͂ἡ Ν. Τ΄ {Π6 σχογά ΟὨ]Υ οἷς 
οὐ ὑσγίοθ, }) ἰπ [κι. ν. 10, οὗἉ ΡῬείοτ, ἀπὸ 
τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν, 
{πὸ ἰαΐίδν' Β6η86 ἰδ 8} υἀθά ἴο, 4. ἀ. “ μεῃοθ’ 
ἰουίι (δοῖι 8.81} οδίο, ἱ. 6. τί οὐεῦ Ὁ 
180 ἔτ! δὰ ΒΟ] ἔαμϑι, πιδν ;ὔ 88 ερρ οὶ 
ΒΡ ΓᾺΔ ἴο (Ὧ6 ἰακκίηρ οὐ οδιομίηρ οἵ 
τῆθῶ ΒΥ ἰδὸ ῥγοδοβίηρ οὐ ἰδο Οοφεὶ; 
ἰοττιδ οὗ Βυπέϊηρ ἀπὰ ββμίηρ θείης ὃ. (Ὁ 
δηοσίθηϊδ οἴὔϑῃ υδβοὰ οὗἩ  ΪΒοδὸ 80 εἰ 
τΏ6ῃ ἴο ἱποιηβοῖνοθ. 2) ἴῃ 2 Τίπι, ". Ψ, 
οὗ β'πὴθ ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ (6 
Π65011}}, ῆοτο [ὴ9 Δ] υδῖοπ (88 Ἐγρααπ 
ἴΠ ποχὶ ᾿ΟΣβ, εἰς τὸ ἐκείνον 5. λημαὴν 
ἴο ἐδ) ἔοττηθσ 86Ώ86, 1.6. οἵ ἑαλέπο αν δοιὰ 
ἑηρ οαρίθα; ἀρὰ ἰΒογϑίογθ ἴῃ πιρβϑὶδῇ Κα 
ποῖ, 86. 180 τοοεπί Οὐτηπιθηίαίογο οχρίϑιβ, 
ἐηϑπαγοα οὐ δοάμοδά, Ὀὰὶ λοϊα οαρίθον. 
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Ζωὴ, ἧς, ἡ. (ζάω.) ἰδ, 1. ΘΈΝΕΒ. 85 βαϊὰ 
οἵ ρῃιγεῖσδὶ 1ἴ8 οὐ οχὶβίθηοθ, ορρ. ἴο ἀθαϑιἢ, 
οἵ ΠΟ -Οχ βίθησθ, 1) ρῖορ. δῃὰ ζῇν. οὗ 

11, ὅς. [.Ὁ. χνὶ. 25. Αςἰδ χυὶὶ, 25, 
διδοὺς πᾶσι ζωήν. Ἡεοῦ. νἱϊ. 8. 24. ἱν. 14, 
αηὰ ϑερί. δηὰ ΟἾδ88. ; αἷδο οὗ 116 δἴϊοσ 
της ἔτοτῃ ἴδιο ἀδαά, ο]Υ οὗἉ ΟἸτβί, Βοτη. 
ν. 10. 2 Οον. ἱν. 10. ἔγ. οἵ [80 2εν δὴ 
Ρεορ]ο, οι. χὶ. 1 δ, νι. 560 ΤΥ ποθ. 2) ἰπ 
1Π6 60η66 οὗἉ ἐδέθη, 880]. ὅς ψϊτπουΐ δηά, 
Ἠεῦ. νἱῖ, 16, ζωὴ ἀκατάλυτος. 80 τὸ ξύ- 
λοντῆς ζωῆς, " ὙΙΘὮ Ῥγόβοσνϑδ σοι ἀθϑιῃ," 
Βον, ἰϊ. (. τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς, χχὶ. θ. ὁ ἄρ- 
τὸς τῆς ζωῆς, Φοδη νἱ. ὅδ. Μοίοη. οὗ αοἀ 
δπὰ Ηἴ8 οι «[ἐβ8 ΟἸσίδι, {{78, 1. 6. ΒΟΌΓΟΘ 
οὔ], Φόμη ἱ. 4.---Ἴ1. 116. 1.6. πιαΉ ΕΓ Οὗ 
5, οὐπά οί, Ἐοτα. Υἱ. 4, ἐν καινότητι 
ωῆς περ. Ἐρῇ. ἰν. 18, τῆς ζωῆς τοῦ 
εοῦ, “ἃ ΕΟ Υ 116.᾽--Π|. 16. 1. ὁ. ἃ 

ἸἈΡΡΥ 116. δαρρῖπδεθ, 1) φόποῖ. [μα. χί!. 1ὅ. 
Ζοδη νἱ. δ1. ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου-ζωῆς. 
2 Οον, 11, 16, ὀσμὴ ζωῆς, " βαϊυἴατγ.᾽ Αὐοἰο 
ἢ, 28, ὁδοὺς ζωῆς, " ἴδ Δηἀ ΠΔΡΡΙΏ 688." 
Ἰ Ῥοῖ. 1:1. 10, ζωὴν ἀγαπᾷν. Ὁ) τὸς, ἴῃ 

ἰοαΐ βοῆβο, οὗ οἱθ Ἰ1ο, 
ἴα 110 οὐὗὅἁἩἨἁ Ὀ]188 ἴπ {80 Κίηράοτῃ οὗ αοά, 
ὙΠΟ ανγαλίδ [6 ἴτιιο 10] σογ οὗ ΟἸτῖθ, 
δες 180 γτεβυϊτοοίοη. Ξ3'ο ζ. αἰώνιος, 
Μαῖϊ. χῖχ. 16, 4]. ἡ ὄντως ἵ. 1 Τί. νἱ 
19: 2050]. Μαίί. νἱϊ. 14, ἡ ζωή. Αεἰδ ν.20, 
τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης, Ἰ. 6." 1ἴῃ0 
ἀοοϊσία οὗἉ οίοσῃαὶ 116.᾽ οι. ν. 17, οἱ 8]. 
ϑἶθο. 30 ὁ στέφανος τῆς ζωῆς," ἴῃ το- 
τοὶ οὗ δἴδσηδὶ Ἰ1ἴο,᾽ .4.1. 12, χάρις ζωῆς, 
ἸΡεῖ, ᾿,. 7. Μοίοι. ον ἴθ ΕΑ μὰ ΟΥ ζἶνοῦ 
οἵ οἴοτιιαὶ! 110, Φοδη χὶ. 2δὅ:; ἐλ οαξι86 
ἰδοσοοῖ, Φό μη ν. 89. 

ΖΦΖώνη, ης, ἡ, (ζώννυμι.) τον. α δεῖξ οΥ 
γαάΐδ, βυςσ ἢ 88 ψὰ8 ότι Υ δοΟΐΪ ΒΟΧΘΒ, 

διιοησ [6 δηοϊθηΐβ, ΟἽ, δπὰ 1,δἴ., θβρθϑο. 
(δε ΟΥθηΐ8158, Ὀθοδαβο οὗ [μοὶν ἸΙοηρ δονίηρ 
γοϑϑηίδ, Ναί. 111. 4, Α8, Βονγονοσ, [818 
εἰνὰ]9 νψαθ οὔϊοῃ λοίΐϊοιυ, ἰὰὶ βοσυθὰ δὲ ἃ 
Ῥεγιθ ἴο ὨΟ]ὰ τρόπου, ΜΚ. νἱ. 8, ὮὉΥ 8 οἵιδ- 
ἴστῃ 5111} δ δαβιρ 1π (μ6 Εἰαδί. 
Ζώννῦμι, οΥ᾽ Ζωννύω, ἴ. ζώσω, ἴο 

φίρά, οὐ Ὀἱϊπὰ 1} ἃ ρίγά]ο, Ραϊ οἢ ἃ ρίγα]6, 
δολη χχὶ. 18. ϑορί. δηὰ Οἶμεν. 
Φωογονέω, ἴ. ήσω, (ζωογόνος, ἴτοτη 
οὐς δηἀ οὉ80]. γένω.) ργῸΡ. ἐο ὄγίπα 

᾿ πος παρ ἔο δα δογη αἰΐυθ, 88 Ἰὴ 
πο ἰδίογ (]88. ἴῃ Ν. Τὶ. ἐὸ γῸο αἰΐυο, 

ΧΥϊ. 88. Αοἰβ Υἱῖ. 15, ϑβορί. δηὰ 
ΒΒ ετα, 
Ζῶον, ον, στὸ, ῬτῸΡ. ποιυῖ, οὗ Δα]. ζωὸς, 

Ἱηρδυΐηρ, ἃ ἰδυίης ἴσης, ἷ. ὁ. απ απῖπιαΐ, 
Ἠοῦ. χίϊ!, 11. 2 Κι. ἢ. 12. Βορι. ὅς ΟἸδβδ, 
ὅγωῦ. Ηον. ἶν. 6, δηὰ οἴθῃ ἴῃ ἐμαὶ θοοκ. 
Ζωοποιέω, ἴ, ήσω, (ζωὸς, ποιέω,) 

ΜΡ. ἀπὰ ἴῃ Ο]688. ἐο πιαζὲ αἰξυε, 1. 6. 6- 
εάν: δἷϑο, ἐὸ οἱοίψ, οὐ τϑδηϊπιδῖθ, ὉΥ 
τοοίοτης Ἰοδί δπἰῃηδίίοη. [1 ΝῸ Τ. 1 
πο πιο αἰέσο, ἐπάμε ισἱζλ {76,1 Τίνα. 
Ἧ, 1ὃ, τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωοπ. τὰ πάντα. 
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δορί. Αςἰ. Τοι. 10, ὁ Θεὸς τὸν κόσμον 
ζωοποιῶν. ΟΥ̓ [89 ἀθδά, ἐο γϑοαϊ ἐο {ἶ7, 
φεαηΐηιαίο, Φοῖϊῃ ν. 2]. οι. ἰν. 17. νὴ!. 
1]. 1 Οον. χνυ. 22. 1 οί. 1]. 18. ΟΥ̓ βϑϑάβ, 
ἐο φωΐοζοπ, ᾿1ἶκὸ τοδηϊπγδιίΐοη ἴῃ ΔΏΪΠ18]8, 
1 Οον. χνυ. 860, ὃ σπείρεις οὗ ζωοποιεῖται. 
2) τηρίδρῃ. δηά ὉΥ ἰπ}]. ἐο πιαΐὸ αἰΐυε, 
οαπδ8 ἴο ὃς αἰΐυο, δα ὉΓ ΘΥΘΡ ἰη ΟἿ γ]δ 8 
Κίηράοτῃ, Ψοδη νἱ. θὅ, τὸ πνεῦμά ἐστι 
τὸ ζωοποιοῦν. 1 Ὅον. χν. 45, εἰς πνεῦμα 
ωὡοποιοῦν. 2 ΟὐονΥ. ἰἰϊ. θΘ, τὸ δὲ πνεῦμα 
ὡσποιεῖ. 618]. 111. 2], ὁ δυνάμενος ζωο- 

“ποιῆσαι. ϑερῖ. δμὰ ΕΔίΠοΓ. 

Η. 

Ἢ, 8. μαγίϊο]θ, ἀϊθῥωποί., ἐπίογτορσ., ἀπϑὰ 
οοτραγαΐί. 1. ὈΙΟΌΝΟΤ. αἱ, οὐ, 1) {6- 
ποῦ, Ναί. ν. 17, τὸν νόμον ἢ τοὺς πρ. 
2) ἢ---ἢ, τοροδῖοά, οὐξλοτ---ογ, Ν αἴ. νἱ. 24, 
ἢ τὸν ἕνα μισήσει---ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται.---- 
11. ἹΝΤΈΒΒΟΟ,, τῆογο, ΠΟΘ ΟΣ, [ῃ6 ῥτὶ- 
ΤΩΔΡΥ͂ [ΌΓΟΘ 18 1] ΟΕ} τοἰδἰ θὰ, ον τυλοίλον, 
ὁ’ »Ῥεγδαρϑθ, 1} ὑγορ. ἱμαϊγεοί, ἴῃ 1} 6 1αἱ- 
[6Γ οἶδυ8θ οὗ 8 ἀου]ο ἱπίδιτορ.., δον πό- 
τερον, ιυλοίξ67.---ΟΥ, ΤοὮη Υἱ], 1ζ, γνώσεται 
-- πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ 

,  ἐμαντοῦ λαλῶ. 8.0 ροποῖ. ὮοΙα πότερον 
ΟΥ βοιμϑίίηρ Θαυΐν. 18 ἱτρ]164, Μαίί. ἰχ. ὃ, 
2) ζοῆθῦ. δῃὰ ἰῃ ἃ ἀΐγϑοί ηιοϑίϊοη, τ ΟΣΘ 
(86 ᾿ἱπιοστοραίζοη ἱτηρ]1ε8 ἃ πορδίίοη οἵ 
βοιῃθίἱηρ ργθοθβίηρ, Μαίι. υἱἱ. 9, ἢ τίς 
ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος; χχ. 1δ. οι. 
1. 29.--- ΠῚ. ΟΟΜΡΑΒΑΤ. ἑλαπ; 6. στ. 1) 
ΔΙΌ σΟΙΩΡΑΓΑΓΥΘΒ, δηὰ τογὰβ ἱπρ] γἱη 
σοτρατγίβοη, Μαῖὶ. χ, 15, ἀνεκτότερον--- 
τῇ πόλει ἐκείνῃ. ϑοθπ ἵν. 1. μᾶλλον ἢ, 
πιοτὸ ἐδαπ, ταΐλον ἑδαπ, Δ. 19, πρὶν ἢ, 
ϑΟΟΉΘΥ ἕδαπ, δεΐοτε, Μαῖι. Ἰ. 18. 8.0 αἴζοσ 
ϑέλω, 1 Οοτ. χὶν. 19. 2) αὔιος ἄλλος, 
ἕτερος, δῃρὰ (ῃ6 Ι'κ6, Αοἰδ χνυὶ!. 21, εἰς 

»όγδλαρε, ἑδλαπ ἑπάοοά, δἴϊος μᾶλλον, 
Ζόμὴ κὶϊ. 45. 4) ἢ Ἢ βαξειτολ ρον 
ἱῃ Ν. Τ. ὙΠ ἥτοι---ἢ, ιὐμείδον ἐπαοοά---ΟΥ, 

Ἦ,, ἃ ρμαγιίς]θ οὗ αἱθστηδίοι, ἐγμῖν, α8- 
δωγοαΐν, οογίαἐπίῳ ; ἴῃ Ν. Τ΄ ΟἾ]Υ ἴῃ 186 
οομῃθοίίου ἡ μὴν, " ἄρας ̓ἰπίθηδίνθ ἔοσια 



ΗΓΕ 
οὔ τχῳ τιοϑέ οογίαίπίψ, πιοδί βεγεῖν, ἩΘὮ. 
ΨΊ, 

Ἡγεμονεύω, ἴ. εὐσω, (ἡγεμὼν,) 
τον! ὦ 90 βγεί, ἤοτα. Οἀ. "1. 806. θησο, 
ἕο ΟΓ Ροΐηΐ ουξδ ἴῃ6 ψᾶγ, Ηοῃ. Οἀ. 
χχὶν. 226. Απά ἤδῃοθ, ἴῃ {86 Ἰαΐου τὶ [6 γ8, 
ἐο ἰδραὰ απ ατηιψ, α͵8ο, ἕο οοπιπιαμὰ οἵ 
ὈΛΘΙ “Ἴδη, ΗΔοί. νἱΐ. 99. [0]]. ὈΥ φεῃ. 
ἴα. 1. 61. Ιῃ Ν, Τ΄ ἐὸ δὲ σουογπον οὗ 

8 Βοιηδη ῥγονΐηοο, [μ. 1). 2. 111..}. 

Ἡ γεμονία, ας, ἡ, (ἡγεμὼν,) τείρη, 
1. ἢ ἢ 16 Οἶαθθ. (γεν) κήχζν 
Τδυς. ἱν. 91], ἰξ τηθδπβ οὐέον οοπιπιαηά, ἀο- 

Ἡ γεμὸὼν, ὄνος, ὁ, (ἡγέομαι.) ῥτορ. α 
φυϊᾶδ, οὯΘ ὙἾῸ μοθβ ἢγϑί δηὰ ἀϊγθοῖβ (Π 6 
ὙἈγ, ἤοῃ. Οἀ. χί. δ0δ. Ηάοί. ν. 14, 4150, 
α οὐίο οὐ Ἰοδάογ, Ὑβοῖθον τα] ἱω οἵνι. 
ἴῃ ΟΪδ88.} οὐ οἷν). 8. Μαῖΐ. 11. 6, ἐν τοῖς 
ἡγεμόσιν Ἰούδα, " Ἀαδάβ οὗἉὨ ἔδηι1}165,᾽ (866 
ΤΥ ποίθ). Απὰ 80 ἴῃ ϑερί. δῃὰ “οβθρῇ. 

ΘΏ06, 8180, α ρ»οϊξιοαὶ οὐξοῦ,, Δ6 Τας. . 4, 
4180 α φουεγηοῦν 07 α οπιαη Ῥγουΐποε, 
ὙΠοΙ μού ῥγοοοηδα, Ἰομαΐθ, ΟΥ̓ ΡΤΟΘΌΓΑΙΟΓ, 
8ἃ8 οἴἴοῃ ἴῃ ἰδίου (1.88. Ηθηοθ ἴω Ν, Τ. 
ἦι 'ἴθ υϑοὰ ]) χοποσ. οὗ α ,. Ἰομαῖθ, 
ὅσο. Μαῖδ χ. 18, 2) βρθο. οὗ {π6 ῥῬγοου- 
ταῖοσ οἵ Φυάοα, Μαεῖι!. χχνὶ!, 2. Αοἷδ χχῆὶ. 
24. χχυϊ. 80. ΤῊΘ ὑϑυὰ] δηὰ τηοτθ Ἵχδοί 
ἴογαι 15 ἐπίτροπος. Βυὶ ἡΎ. ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 
Ἡάϊΐδη. ἰν. 6, δ, 
Ἡγέομαι, ἔ. ήσομαι, ἄθρομ. τηϊὰ. 

(ἄγω,) Ῥτορ. δηά πα ὦ σο γί, ἰραα ἐἦ6 
ραν, 91. 
δ, 2. 1ῃθῃ, ἐο ὅδ α ἰδαάογ' οὐ οἸϊοῖ, τ ΘΙ ΠΟΣ 
ἴῃ γγΆΓ, ΟΥ ἰῃ οἷ ν}} ρογεγπιηθηῖ, Ὠἱοά, 816. 
Ϊ. 4, οΥ ἱῃ (6 τωδηδσοπηθηΐ οὗ ΔΕ 1} 8 ἴῃ 

ποταὶ. Ησθηοο ἰῃ Ν. Τ. [. Ῥγορ. ἐὸ δ6 
γ ἴῃ ΔΩΥ δυδίηεθθ, Αοἱβ χίν. 12, ὁ 

ἡγούμενος τοῦ λόγου, " οἸἱοΥ Βρθαῖκογ.ἢ 
Φαμλῦ]. ἀθ Ὑ Ἰηϊ, Θεὸς ὁ τῶν λόγων 
ἡγεμὼν ὁ Ἃ. ϑαϊά ροηον, οΥἉὨ ἴΠο56 ψῆο 
λανε αι ,. μὰ. χχὶϊ!. 26, Αςἰβ χν. 22: 
οὗ οὔῆοογβ ἴῃ ἴ9 οἰυτοῖοβ, Ηοὺ, ΧΙ]. 7. 
ΧΙ. 24: οὗ α οὐέοῦ᾽ πιασίξέγαξθ, 85  οΒΕΡἢ 
ἴῃ Εφγρί, Αοἰδ νἱῖ. 10; οὗὨἉ τ. Μορββίδῃ, 85 
ον, Μαῖι. 11. 6, δὰ οἴδθη ἴῃ ϑερί.--- 
11. ὉΥ ἃ ρβϑου]Ἕδγ ἰἀΐοπι, ἡγοῦμαι ἀπά ρετέ. 
ἥγημαι πἰσηϊ. ἢσ. (ἴκὸ ἴῃ [Δἰΐη ἀμοογθ) 
“ἐο ἰραὰ ομξ Ὀοΐοτα (6 ταϊηά,᾽ 1. 6. ἐο υἱδιο, 
φεσαγα 88 ὈΟΪῺΡ 80 ΟΥ 80, 20 6ϑέθθηι, σομηΐ, 
ΦΈΟΪΟΝ ; βαϊὰ οὗ ΤΗΙΝΟΒ, Ὑἱ ἢ δος, 2 Ροῖ. 
ἢ. 9, ὡς τινὲς ᾿Πρεῦντητα ἡγοῦνται: 
ὙΠ δος. δηὰ ἱπῆη. Ρμ]]. 111. 8, ἡγοῦμαι 
πάντα ζημίαν εἶναι : «1 δος. δῃηὰ εἶναι 
τυρὶ, 2 ον. ἰχ. ὅ, ἀναγκαῖον ἡγησάμην 
“αρακαλέσαι. ῬὨΪ]. ἢ, 25. 2 Ρεί. ;. 18. 74. 
Ἰ. 2: νι ἀου Ὁ] δοὺ. δπά εἶναι ᾿πρ]. ἐο 

ῥῖς ἴο ὃ6 Βυοἢ δηὰ βιιοἷ, ἐο ὁϑέθεηι αβ ΔΏΥ͂ 
την, ῬΆΣ]. 111. 7, ταῦτα ἥγημαι ζημίαν. 
ϑορῖ. δῃὰ ΟἿαβ8. 8.0, οὔ ΡΕΆΒΟΝΒ, ἐο ἠοία 
ΟΥ̓ ὀξίδοηι Οὁ)6 αϑ Βυςΐι ΟΥ δυοἢ : ὙΠ ἀου Ὁ] 
δος. δηὰ εἶναι ἔτηρ]. Αοἰδ χχνΐ. 2, ἥγημαι 
ἐμαντὸν μακάριον. ῬἈ]]. ἃ, 8, μὴ ὡς 
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ἐχθρὸν, 2 ΤΊοε5. 1], 16. ϑορί. ἄς ΟἸκ58. ; 
ψ ἢ δος. δηὰ δάν. 1 ΤΊοδβ. ν. 18, ἡγεῖσθαι 
αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ, "ἴο 
το ὈΠΘΤΩ 88 ὙΟΥΥ ΕΚ ΉΥ ἀοδβογυιηρ οἵ 
ΟΥ̓́Θ.᾽ἢ 
Ἡδέως, δἂν. (ἡδὺς,) 1|. ϑισοείίῳ, ἱ. 6. 

ὙΠ} ρ]οδϑαγο,, ΜΚ. νἱ. 20. σὶϊ. 87. 

Ἤδη, αὖν, ποῖυ, οὐεπ ποῖῦ, αἰγεαΐῳ ; 
οἴϊθῃ υδοὰ τ ἢ Ῥαγιὶς]68 οὗὨ ἰἶτηθ, δπὰ δρ- 
Ρ]ἰοὰ ἴο τηθ ρμαβῖ, ργεδ.,) δῃά ἔἕαυξ, 1, δὰ 
ἸΏ ΓΘ ΣΘΏΘΘ ἴο [1Π16 δῃὰ ραβί, Μεῖϊ. 
᾿ϊ. 10, ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη (Ἶ8πὶ γετο) 
κεῖται, "ἰδ Ὀοΐηρ Ἰαἰ4.᾽ 1.ὰ. 1.9. Απὰ 90 
Ηοωι. ἢ. 1. 260, ἤδη ποτὲ ὡμίλησα, δὰ 
ΜΠ νῦν, 1 Φοδπ ἰν. 8, νῦν ἔστιν ἤδη, " 
ΠΟῪ δἰγοδὰγ [1 186 το] ]." Ῥ]αῖο Δροὶ., 
ὅοον. ὃ8, ἤδη ὥρα [ἐστὶν] ἀπιέναι. Τδυς, 
᾿, 85, 2, ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν : σἰτ Ραΐ, 
ΤΙ Κίηρ ἴ[Π6 δοῦοῃ 85 σοιηρ]οιοά, Μία, τ. 
28, ἤδη ἐμοίχευσεν αὑτήν. [μα. νἱ, θ. 
Ζοῖνη 11. 18, ἐν. 85, οἱ 4], Βγιιθβ. 8ρ. ϑίορῇ. 
ΤΙ. ἤδη δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τὸ περ. ἢν. 
80 στ ποτὲ, ῬῈ]1]. ἵν. 10, ποιὸ αἱ 
Πίοη. Ηδ]. Απί. υἱῖ. 51].---11. Ὁγ ἱπιρὶ. οἵ 
1.6 ᾿τητηοαΐαίο ξαϊαΓο, ποῖσ, ᾿γοϑοπίΐῃ, ϑ00., 
Βοαι. 1. Ἦν εἴπος ἤδη αὐτι Ἔν 
σομαι, " 1ἦ ρογῇδρβ ἴ ζδΥ ογὸ Ἰοῃς ὃ6 ὑγῸ- 

γτοὰ,᾽ Ατιά ἐπ μι Ῥαρι ἴῃ ΟἼ688.., οθρθο. 
ἴοη, ΗΔ]. 
Ἥδιστα, δἂν. (ἡδὺς,) 

εἀνξηέ τοὐξὴ, δέρὰ τοἰιβῆ, 88 καὶ 
δηα ἀπ η]κίηρ, 
2 ον. χίϊ. 9, 

ποι 
ἢ οἵ οιθης 

. 

Ἡδονὴ, ῆς, ἡ, (ἥδομαι, 46 ἀμπεχόνη 
ἔτ, ἀμπέχομαι, ἀγχόνη ἔν. ἄγχομαι, δο.) 
Ρτορ. {παι ὈΥ ὙΠΟ τὸ 8γ Ρ] Σ 
878 τ ρναθν οὗὨ Ἔν ΣΎ Κίπά, τ βείδεσ οἵ 
ἐδ ταϊπά οΥ οὐ 186 Β6ΏΒ68, δὐὰ ΒΟ ἰδ ἃ 

Οά. χ. 268. ϑοεθρι. Αηϊ. νἱ. ] 7,10 

ζοοὰ τῃὰ 4 Ὀδὰ βϑηβο, ἴῃ Ν. Τ. οὐ] πος 
ἴῃ Ἰαϊίον δοοορίδίίοῃ, 88 βαϊὰ οἰΐμαῦ οἵ 
ΘΘΏΒΌ8] Ρ]Θδβιιγο, οὐ οἵ ἐμαὶ τυ οἷ οἸονοὶ 
ΓΟΒΘΙΔ 68 ἰΐ, [06 σδγηαὶ στα βολῦοι 
οὗ ἸυχυτΥ, ἰπ ἄγέθϑ, δἰσἧξδ, δὲς. μὰ. ΤῊ]. 
14, ὑπὸ ἡδονῶν τοῦ "ον; ὙΓ6ΓΟ [Π6 ΕΣ’ 
ΡΓδββίοῃ ἱβ οᾳυὶῖν. [0 ἐπιθυμ. ἴῃ [8}6 ῥραβελβὸ 
οἵ Ματκ. Τίι. ἢ]. 8, ἐπιθυμίαις καὶ ἡδο- 
"πε “ ΒΘΏΒ08)Ι ἰυδι8.᾽ 2 Ρεϊ. ἰΪ. Ἢ ὑρνθ 

. “τοραγάϊηρ 1{ 88 8 τιον ὁ α.- 
πὐω ἴα ει Νν 1, ὉΥ ἐκ τῶν ἡδονῶν 
ὑμῶν, ὅχο. το τηϑδηϊ ποὶ ΟὨΪΥ θη βΌ8)] [υδ8, 
186 ἀδεῖγο οἵ βϑῆβυδὶ ρθαβυγο, Ὀὰΐ αἶϑὸ 
ΘΆΤΠΔ] ῥϑββίοῃβ οὗ ΟἹ σουτιρί πδίαγο. 890 
ΤῊΥ͂ ποίθ {ΠΠ6 76. 

Ἡδύοσμον, ου, τὸ, (πρϑυΐ. οὗ οἷ. 
ἡδύοσμος, ϑπδοι-ϑοει οὰ,) ϑροαγηππί, Με. 
χχὶϊ!. 23. [μι. χί. 42, βιτοννεὰ ὉΥ (86 7.5: 
οἢ {86 ἤοοΙΒ οὗ {πο ῖσ ΒΟΌΒ6Β ΟΥ ΒΥΩΔΡΌΡΙΘΙ 

Ηθος, εος, τὸ, (Ἰοη. ἴον ἔθος, ἔτ. ἵζο- 
μαι,} ῬΓῸΡ. “ἴπ:6 δοσυδίοτηθα 5οαῖ, ᾿ιδηπί 
ΟΥΓ δδοάο᾽ οὗἁὨ δηΐτιδ]8 ΟΥΓ τῶθῃ, 88 οἴῃ 18 
Ηοιοοσ, Ἡδοϑὶοά, ἀπά Ἡάοὶ.: ον βζ. σῈ 
ἐοηιδά αοἰέοη, δαδέξ, Ὀεμανίουν, οομάυοί; 

: ἴῃ Ν, Τ᾿ ἤν. ΜΝ Οὐ ν ; 
16, διὰ βὸ μὲ Χοη. Νοι. ",. 



ἩΚΩ 

φοὰ ἴῃ 186 ΡΙηγ. “πογαΐβ, Ηάδοῖ. ἰἱ. 85. 
Τυς. νἱ. 18. Μοπδδηά. ἴῃ ἃ ρδδδβδαρὸ αυοϊοά 
41 ον. χν. 38. 
Ἥκω, (ἴ. ἥξω, Ἰαῖος δοτ. 1. ἥξα,) ἰο 

οὐδ, ἷ. 6. ἴο αν οοτη6, ἴο δα » ἴα (6 
δοτιθο οὗ ρσεῖ. ὍἝδῃ. οὗἉ ρετβ. [0]]. Ὁγ ἀπὸ 
ἢ σοη. σῆ ρἷδοο σμθηςς, Μαῖϊ. νἱ]. 1]. 
ἀπὸ ἀνατολῶν ἥξουσι. ΜΚ. νἱϊ. ὃ ; ὉῪ 
ἐκ, Φοβῃ ἱν. 47: δπὰ 1 ἴῃ6 βθῆβθ οὗ ἔο 
οὐπς τί, ατίϑο, Ἄοτι. χὶ. 26: ὮὉγ πρὸς 
ὙΠ δος. οὗ ΒΗ Αείδ χχυῖϊ. 25, ἧκον 
πρὸς αὐτόν. ϑερῖ. ἀπά Ο]1586. ΕἾ. Φοδη 
γἱ. 87. τι ἐπέ τινα, ἰο σοπιθ ὩΡΟΉ ΟΠ6. 
ἰχ ἃ Ὠοβε:]6 βεῆβο, εν. 1. 8. ϑερί. δπὰ 
Οἴκβο. δῦβδο]. Μαίι. χχίν. δῦ, ἥξει ὁ κύ- 
ιος τοῦ δούλον ἐκείνου. ἴα. χὶ!. 40. χν. 

27. ΦΖόοδῆη νἱῖϊ. 42, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον 
καὶ ἥκω, ἴον ἐξελθὼν ἥκω. Ηοῦ. Χ. 7, 9. 
ϑερῖ. ἀπὰ (]4685. ΕἾ. οἵ ἐλέπσϑδ, 6. στ. οἵ 
ὕτηο, 7 οἱ 11. 4, ἡ ὥρα ἥκει. ἴμι. ΧΙ, 88. 
Ῥεῖ, 11. 10; οὗ [η6 δῃὰ οὐ σοῃϑυμητηδ- 
ὕοῃ οὗ δὴν {πΐηρ, Μαίι. χχὶν. 14; οἵ δν]]8, 
ον. χυἱ. 8. 30 [011]. ὉΥ ἐπί τινα, ἴο 
Οὐδ πὰ ΔΩΥ͂ ΟΠ6, ἷ. Θ. 88 βαὰ οὗὨ 6ν]1] 
ἔπος, 1... χῖχ. 48; οὗ ρυ}]ῖ δηὰ 118 ρῃῃη 8}.- 
πιδηΐ, ἔο δε ἰαϊά τροη, Μαῖι. χχὶϊ!. 86. 

Ἡλικία, ας, ἡ, (ἥλιξ, αἄν]ι,) αὐἀεϊ- 
πεῖς, ερρήράνλ οὗ 116 ἴῃ τηϊηά, ρϑύβομ, ἄζα. 
1) αφε, 1. 6. [011 ἀρο ἔοσ δὴ ρύτροβο, Ψοἢῃ 
ἰχ. 2], ἡλικίαν ἔχει. 1. ἴ,. δῶ. Ἠεῦ. 
ΧΙ. 11, «98. δηά ΟἾ488. 2) δέαζωγε, δἶχο, τῇ 
ἡλικίᾳ μικρὸς, Μαῖϊ. νἱ. 27. 1.ι. χίϊ, 25. 
ϑερὶ, δηὰ (]486, ΕἿΣ. Ερῃ. ἱν. 18, εἰς μέ- 
τρον ἡλικίας. 
Ἡλέκος, ἡ, ον, (ἦλιξ,) οοττ. ργοῃ. 1 

[αὶ. τ σα ΡΣ 
ὃ. ὅο8. δὰ . 

Ἥλιος, ου, ὁ, ῬγοΡ. ἐἦδα δωπ, (ἕλη οὐ 
ἕλος, δεαης οΥ" ἰἰρδξ; πϑηοο δά]. ἀέλιος, 
αἴο᾽ ἅμα. δὲ ἕλιος δἐρίεπαϊάμδ, διὰ δυδεί. 

ἑάπδ, ΌΥ 8η 6111}. οἵ ογδέβθ, ραν ἐχοοῖ- 
, Ὧ8 8. ἀεξεϊρπαιοη οὗ ἐλδ δθη. ΕἼΤ 

ἀέλιος εβτὴθ ἴθ Ποτῖς ἅλιος διὰ τῃ6 
στο ἥλιος, ποῖ ΟἸΪῪ ἴΠ6 ογὸ ΟΥ ΒΡΉΘΙΟ 
οἵ 1ὴ6 βυῃ, θυῦ (86 ἐέσὴξ ἴδποθ Ῥτοοθοά- 
ἷῃς. δο Μίωποιῃ. ὅσον τ᾽ ἐπὶ γῆν 
κίδναται ἠέλιος : ἀπὰ ΟἼδτα. ΑἹ. εἰϊοὰ ὈΥ 
ϑυΐξοῦ, ετμς “Οοὐ Βείβ ρουγοὰ ἰογί, 
ἐξέ ἐεν, ἴπ0 δυπ, [86 ΔΊ ΠοΥ οὗ Πρ :᾽ 8150 

δδ, ἐν ἁλίῳ!) Τὰ ἴῃ Ν, Τὶ ξ ἰ8. 1) ἴοσς 
ἴδ δῆῃ, τοθλπΐηρ ἴΠ6 ογὸ 2) ἴογ {6 
ἐξρὰξ οἵ ἀλγ, Αςίβ χὴν. 11, Κὐ Βλέτον τὸν 
ἦλ, σμαὶ ΜΙ ΟΣ, ϑδπηβ. Αχ. 82, Βεδυ 1 0}} 
ΕΧΡΓΕΒΒΟΒ ὃγ “ τοῖα] 60} 080 ἴο σβοῖὰ ἰῃ0 
ὅπη ἰδ ἀατγὶς.᾿ 8) (Π6 λραξ οὔ (π6 δυπ, Βδν. 
τῇ. 16, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος, 
ΟΥ ΤΔίΠ6Γ {86 ϑώη-δίγοΐδ Κ᾿ΆΘΩοΘ τϑϑυϊιίησ, 
85 'ἰῃ ῬΟΪΎΘΗ, νἱϊ. 10, 2, δηὰ οἴϊοῃ ἴῃ τΠ6 
Ῥίον, τὴ ἢ τεΐθσεῃςθ ἰὸ ἴη6 γανϑ οὗ [Π6 βυῃ, 
ἃς ΠΥ, Ἡ. χίϊ!. 1, πεφοίνικτο ὑπὸ τῶν 
ἡλίων αὐτῇ τὸ πρόσωπον, ἀπὰ ΤΏυο. 
τῇ, 87, 1, ὙΠΟΓΘ 860 Τὴ) ποίθ. ΤὨΐδ 18 
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ΧΙ χ, 10, οα τοῖν τπ6 οχργοβδίοῃ ἰη ον. 
88 ἀου Ὀ11688 ἰοιτηδὰ : οὗ πεινάσουσιν, 
οὐδὲ διψήσουσιν'" οὐδὲ πατάξει αὐτοὺς 
ὁ καύσων, οὐδὲ ὁ ἥλιος, οτο ὁ ἥλιος ἰ8 
ἘΧρ διιδίοσυ οὗ ὁ καύσων. 

Ἧλος, ου, ὁ, (ἥοτη ἕλω, ἰο ἀτγῖνεα, 88 
ΟΌΓΡ μὲς ἔτ. πηγνύω, δῃά 181] ἔτ. Α.-8. 
ἐπ τον ἴο ἢχ,) α παιὶ, Ζοῖη χχ. 26. β'ορι. 
δηὰ ΟΪΔ88. 

Ἡμέρα, ας, ἡ, ΒῸΡ. ἔοια. οὗἁ δὰ]. ἥμε- 
ρος, δίαπάκϑ, Ἰωσωπάμδ. ΤθὰΒ 1ξ 111, δἰτιλξ, 
ἐδ πί ἰΐπιδ, πδυλοῖγ, ἡμέρα, (οὗ Δ ἢ ἢ 
11 15. βα]4, Εςο]ββ. χί. 7 γλυκὺ τὸ φῶς, 
καὶ ἀγαθὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ βλέπειν 
τὸν ἥλιον, 88 ορρΡ. ἴο [Π6 [ἴτω οἵ πέσἠξ, ὙὨΪΟἢ 
βυρρεδίβ ἰῃ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ 1άδα, δοίη 8η Θσὼ- 
ὈΙΘι οὗ βϑοστουν, (866 8. χχὶ. 12, δη ἃ σοιρ. 
Βον. χχὶ. 2δ,) ἀαν-έπι6, ταδδυΐης Οἱ ΠΟΥ 
186 παίιγαὶ ἀδγ, οΥ {Π6 {{π|6 ἔγτοσῃη 006 80}- 
Υἶ86 ἴο 1ῃ6 ποχί, ΟΥἿΠ6 δύ! ςϊα], το βυῃ- 
Υἶ80 ἴο βιιη-δεῖ, [Ι͂ἡ Ν, Τ᾿ [ῃ0 νοτγὰ 8 υβοὰ 
ἱπ ἔτο Ἰοδάϊηρ 86ῃ868,---(ἀαν δῃὰ ἐΐηιθ. 1. 
ΒΑΥ͂, ἷ. 6. 1. ἴῃ0 ΔΒ .141] ἀδγ, 186 ἶτηθ 
ἴτοσῃ ΟὯ6 80}- 1186 ΟΥ Βυη-δοὶ ἴο {Π6 ποχί, 
1517 ἴο νυχθήμερον, 1) ζοῃοῦ. Μαῖί. νἱ. 

. ἀρκετὸν τῇ ἡμ. ἡ κακία αὐτῆς. 20.) 
χὶ. 9. ὥραι τῆς ἡμέρας. 424. ν. ὅ, ὡς ἐν 
ἡμέρᾳ σφαγῆς. 80 σῖι ροη. οὗἁ α ἔδδ5- 
ναὶ, ὅς. ἡ ἡμέρα τῶν σαββάτων, οΥ 
τοῦ σαββάτου. "τὸ δα θαῖΒ-ἀαν,᾽ [λι, ἷν. 
16. Ζοῃπ χίχ. 81. ϑορί. 76. χυὶ. 24, 27. 
ἡμ. τῶν ἀζύμων, " ἀΔΥ οΥ ἀδγ8 οἵ Ἀη]68- 
νοηοά ὑτοδὰ,᾽ ζἠ6 »αβϑοῦον, ΑοἰΒ χὶϊ. ὃ. χχ. 
θ. ἡ ἡμέρα τῆς πεντηκοστῆς, ἀαν οΥ Ὀεη- 
ἐδοοβϑέ, Αςἰβ ἰϊ. 1. χχ. 16. [ἢ βροο οδοηϑ 
οὗ ἔπης, νἱΖ. ἱῃ 106 φεπέξέυε, οἵ τηθ τοΐδη, 
ὶ. 6. ἱπάοῆπίϊο, 6. 51. τῆς ἡμέρας, ἱπ α ἄαν, 
ΟΟΥΟΙῪ ἀαγ,᾽ ἴκᾳ. χνὶϊ. 4. Χοη. Απ. ἱ. ἡ, 
18. ἴῃ τ|6 αἀαζέσο, οἵ ἰἰπια τυΐδη, ἱ. 6. ἀ6- 
βΒηϊίο, Μαῖι. χυΐ. 2], τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
ἐγερθῆναι. ΜΚ. ἰχ. 81]. ἴμι. ἰχὴ 22, Φολῃ 
Ἷ.1, Βγ Ηοῦτ. 2 Οογ. ἷν. 160, ἡμέρᾳ καὶ 
ἡμέρᾳ, ἄαν ὃν αν, “ ΘΥΕΙΎ ἀΔΥ, ἀαἰ]γ." 
ϑερῖ. ἡμέραν καθ᾽ ἡμέραν. ἴῃ [80 86ο, 
οὗ {{πλ6 ἀοῖῦ ἰοπς, Ἰωριγίαν ἀυγαιίου, Μαῖί, 
Χχ. θ, ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί. χχΥ]]!. 20, 
πάσας τὰς ἡμέρας, 1. 6. αἰισαψβ. ΜΚ. 1. 
18. Φοδη 1. 40, οἱ 81.. ὅο Μαεῖι. χχ. 2, 
συμφωνήσας-ς---ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν, 

ἘΠΟΣΘΌΥ ρῥτγοδιοοά, ΤΏροον. ἴά, χ. [30 γ α ἀεπαγέμδ ρον ἄαψ. Αοῖδ ν. 42, πάσάν 
τε ἡμέραν, δυεγῳ αν, ἰ. 6. ἴδ σ8ο]9 
ἄπιθι Ὁ οἵ. ᾿,. 8, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας. πὰ 
[680 δηὰ δἰγη δῦ βρθοὶ βοδι ΟΠ οὗὨ {{π|0, 
ἡμέρα ἰδ οὔϊθῃ σοπβίΓ. τὐτἢ ἃ ΡΓΘΡ. ΥἱΖ. ἴῃ 
96. δἴτεν ἀπὸ, ἄχρι, διὰ, ἕως, πρὸ: ἴῃ ἀαΐ. 
δου ἐν: ἴῃ α66. δἔιο Γ᾽ εἰς, ἐπὶ, κατὰ, με- 
τὰ, πρός ̓  [ῸΓ ΟΝ 866 ἴΠ086 ΡΓΘ “ 
ΤΕΒΡΘΟΌνΟΙΥ. 8ρ66. ἡμέρα τοῦ Κυρίον, 
ἐδο ἀαν οΥ ἰδὲ νά, ἐκι μα 1Π0 ϑανίουγ 
111 τοίυση ἰο Ἰυάσο ἴδ ψου]ά, δοὰ [0}} 
Εἰ 18} ἷ6 Κιηράοιη, 1 Οὐογ. ;. ὄ, δ. 
2 Οὐον.]. 14. 1 ΤΊ εββ. νυ. 2, 4. 2 Ρεί. 111. 10, 
ἃ]. [μὰ. χνὶϊ. 24, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρ. ἐν τῇ 

Ρίδλοοὰ Ὀεγομά ἀουδὲ ὉΥ 6 ρββεαζο οὗ 18. ἡμέρᾳ αὐτοῦ. Τὼ 80, ἦ ἡμέρᾳ ὁ 
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ΗΣΥΎ 

ἀρ ἐτῶν ον, ὁ, ΠΉ5} τοῖα 
ος, 3 ΟΥ̓ ΟἿΏ τὴ 

ἀχαμμιθς ἢ ΤΩ ἯΝ 2, ἡσ. βίον διά- 
γειν, ὨΔΙΔΟΙΪΥ, ΟὉ]Ο ρθᾶςΘ δηὰ ἰγδῃ- 
01|γ. ἕο Ρ μὴ. Ργμ. νἱῇ). 1--, [Ι͂ῃ 
ὁ ΟἸδββ. 10 18. τιϑοὰ ΟἿΪΥῪ οὗ »67ϑοη8 ; αἱ 

ἰραδὲ 1 σοι θτα 6. ποίησ 1Κ6 [ῃ6 ΟΧΡΓΕΟΘ- 
εἰοη ἴῃ 1] Ῥεῖ, 111. 4, ἡσύχιον πνεῦμα, “ἰιῃ 
ἡ ἢ Βτοίβοῃ. ΔΡΌΣΥ οπηρᾶταβ Ῥβα]ξ. 88- 
ἰοι. χί!. 6, φυλάξαι Κύριος ψυχὴν ἡσύ- 
χιον, καὶ κατευθύναι ἄνδρα “ποιοῦντα 
εἰρήνην ἐν οἴκῳ. 
Ἡττάομαι, ἴ. ήσομαι, ἄδροῃ. μᾶ88. 

(ἥττων,) ῬτΟρΡ. ἐο δὲ ὑσογῦϑα οἢ" ἴδῃ 8πο- 
ἴδον, ἐο δὲ τ ογῖον ἴο μη. 8.0 2 Οοσ. χίὶϊ. 
18, τί.-.--- ὃ ̓ ἡττήθητε, ὅζο. ἀπὰ 8180 ἴῃ 
ἰδοῦ Ο]δβεβ. : ̓βουρὶ ἴῃ ᾿μβθ [86 ψογά 
ΟἸΠΤΙῈ8. ἴον 1 ἃ ἀδΐ. οὐ δουμϑιἰηρ ϑαυΐν. 
Ηδμεε ἐο δὲ εὐογβέθαί ΟΥ̓ ΔΠῪ ΟΏ6, Οἱ ΓὮΘΥ ἴῃ 
ὙᾺΓ, ΟΓ ἴῃ ΔΗΥ͂ σοηίοδῖ, 88 Οἶθῃ πῃ (1888. 
Απα βὸ 2 Ῥοί. 11. 19, ᾧ γάρ τις ἥττηται, 
Ὑθεγὸ ἢρ. 48 «108. Απϊ. ἱ. 19, 4, ἔρωτι ἡτ- 
τηθείς,. Αὖ530]. 2 Ροϊ, 1]. 20, ἡττῶνται. 
Χει, Ογτ. 1. 4, δ, ἐκ τοῦ ἡττᾶσθαι. 
Ἥττημα, ατος, τὸ, (ἡττάομαι,} ῥτορ. 

4 δεῖπο ἱπ αὐ τοοῦϑὲ δίαξα ᾿ἰῃδῃ ΒΥ ΤΌΤΤΩΘΣ 
956, ΟΥ παῖ οὗὨἨ βοπηθ ΟδΟΓ ροζβϑοῆ. 80 
Βοπι. χὶ. 12, ἥἕττημα αὐτῶν: διὰ 85 ἧἡτ- 
τάομαι εἰρτιβαβ ἐο ΘΟΠι6 . ὅδ τοογϑέφα, 
80 ἥττημα ἴῃ 1 Ὅτ. νἱ. 7, ἥττημα ἐν 
ὑμῖν ἐστιν, εἰχηΐβοθ, “ἴ8ογθ 1β ἃ [ἈΠ 
διοτί οὐ γοὺν ἀαῖγ,᾽ α ζαΐΐωγο, α γι. 
Ἥττων, ονος, ὃ, ἡ, κὰ). ἱτταζ. σοταραγ. 

ἴο κακὸς, τοογϑ86, ἕ ὀρ ττα Ιῃ ἧι 1. πο 
σπορὰ ΟσΟΌΣΒ ΟἾΪΥ 1 ποαῖ. 1 ον. χὶ. 17, 
εἰς τὸ ἧττον, “ἴογ {Π6 ὝΤΟΥΒΘ,᾽ ἀπά ΟἾ488. 
Λάνογθ. 2 Οογ. χίϊὶ. 15, ἧττον ἀγαπῶμαι, 
δηὰ (1858. ᾿ 
Ἑχέω, ἴ. ήσω, (ἦχος.) ἐο ϑοωπά, τὸ- 

κερὰ αἷαησ, ἰπίτδηβ, 1 Οοτσ. χ, 1, χαλ- 
κὸς ἠχῶν. ἮεΒ. ΤῊ. 42. ΟΥ̓́ ἐΐε 86α, ἰο 
τὰ ἴ Χχὶ. 25. ϑερί. δηὰ Ἡομῃ. 1]. ἱ. 

 Ἦχος, ου, ὃ, Ῥτορ. ϑομπά, ποῖϑο, Αοἴβ 
ἱ,,2, Ὦπιν. ΧῚΙ. ἮΝ ϑερί. δηὰ 008. τιϑίδρἢ. 
πο, τωπιοιν, 1... ἵν. 87. 

Θ. 

θάλασσα, ης, ἡ, (ἃλς, γῇ. ἅλασσα.) 
ϑόῶ, οἵ ἃ 8θα, ἤθηον. Μαῖιί, χὶϊ!, 47, 

Ἐν βληθείσῃ εἰς τὴν ϑάλ. ἀπά χυ]]!. 
ἐπ νυ. 18. νὴ. 1. τε δὲ 2) 8066, οἵ 

ΔΓ Β[η8, 88 Βροοὶ Δα)υποίδ, 
Ἀεὼ χ, 6, 82. υἱί, 86. 1 σον. μὰ 1], δι 8]. 
᾿θάλπω, ἢ, Ψψω, ὑτγορ. ἐο πιαΐδ τυαγηὶ, 
ἀἴΐδεν ὃγ ἢγο, σοι. Οἀ. χχί. 179, οὐ ἘΥ͂ 
ΌΤΙ ἢ ἱτιρατίοα ἔγοτῃ {86 Ὀοάγ, 708. Αηϊ. 
γ. 14. 8, 1ῃ Ν. ΚΤ. βξ ἰο εδεγιθἢ, 1 ΤᾺ. 
ἢ, 7, ὡς ἂν τρόφος ϑάλπῃ τὰ ἑαντῆς 
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Απήθη; (886 Τὴ ποίβ.) Ερῇ. νυ. 29, δὰ 
838. 
Θαμβέω, ἴ. ήσω, (ϑάμβος.) ἰο δὲ ἴπ 

αππαξεηιοηΐ, Ἰπίτϑηβ. Αοίβ ἰχ. θ, τρέμων 
καὶ ϑαμβῶν. Ἠοῃ. Οἀ. ἱ. 828, ἀπὰ ϑιορί. 
Ηδηοθ Ρᾶ88. ἐο δά αϑἰοπίβηοα, ΜΚ. ἱ. 27. χ. 
82. δὰ Ἰδαῖον 6888. 
Θάμβος, εος, τὸ, (ϑάω,) φγορ. αά- 

Βοῤπ νον τ ευἱδὰ ἡβυωι 88 ἘΡᾺΡ ΝΟ. 
ἱ. 85, ἀπά οἰβονὶ. Ὀυύΐ βϑομηθίϊτηθθ " ὐπαζέ- 
᾿ποηξ ἴτοτα αὐπιγαξοΉ,, ΟΥ ἃ τοϊχϑά [66] ηρ 
οὗ δαἀγηϊγαϊΐοῃ δπὰ ατο, ἴμ. ἷν. 86. ν. 9. 
Αςἰβ 112. 10, ἀῃὰ βο Ηομι. 1]. 1}. 842. ἱν. 79. 
Τμυς. νἱ. 81]. 
Θανάσιμον, ον, ὁ, ἡ, δἀ)]. (θάνατος,) 

οαμβέησ ἀεαίδ, ἀδααϊΐῳ; ἴθ Ν. ΤΙ ἀρρ]εα 
Τὸ ΔΡΠΝ ἘΥ χοώνη, Ἀδὰ. σῇ, 18 μὲν 9. 
τι πίωσιν, ΝὮ ΤΟ 80. φαρμακὸν, ΜΒ ΚΝ 
8 ἐαργοβϑοῦ ἴὰ Ἐπτὶρ. Ιοη 610, φαρμά- 
κων θ. τπὰ 3008. Ἀπίας. ἷν. 8, ϑ4. Ατίθαι. 
᾿), θά, ν. 88. 
Θανατηφόρος, ου, ὁ, ἡ, κα). (θάνα- 

τος, φέρω,) ἀοααίῳ, {ΠῸ ἀοδί!- ὉΠ ρίηρ.) 
ΣΗ͂ΝΝ ὃ, μεστὴ ἰοῦ θαν. Απὰ 50 ἴῃ ᾿δἴοι 

Θάνατον, ου, ὁ, (θανεῖν,) ἀδαίῇ, 1. 6. 
1η0 οχίποοη οὗ 118, ΒΘΙΠΟΓ παιΏ ΓΑ] ΪΥ, 
ΟΥ ὉΥ σ]ο] θη. ἴ. βαϊὰ οὗ παέωγαΐ ἀραιἢ, 
όΒη χὶ. 4, 18. Εοιῃ. υἱῖϊ!. 88, οἱ αἱ]. ββρβ. 
Βον. χὶϊ. 8, ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου, 
“ἀοδάγ σουπὰ.᾽ Ρ]υγ. θάνατοι, " ΕΧΡοΒΌΓΕΒ 
ἴο ἀξδί,᾽ 2 ον. χὶ. 28. Ατίϑθῃ. ἵν. 88. 
Ηθηςθ τγϑΐοῃ. ἴον »εϑίξίοποθ, ον. νἱ, 8.---- 
ΤΠ]. βα]ὰ οὗ υἱοίοπέ ἀδαι ἢ, ἜΒρεο. ἃ8 ἃ ρυηὶβῃ- 
τηδηΐ, Μαί!. χχ. 18. χχνὶ. 66. ῬΆ]]. 1), 8, 
θ. σταυροῦ : ζεποῖ, Μαεῖϊ. χ. 2]: οἵ 186 
ἀθδϑίῃ οἵ Ψψεβ8 88 μίδουϊαν, Εοτα. νυ. 10..-- 
ΠῚ. ἴπ Ο. Τ. ἀραΐδ οἴϊοιι ἢδ8 {Π0 β6ῃβο οἵ 
μἰΐεν αδείγμοίζοη, οΥ ρογαξίδοη, ἱτρΊ γὴν 
Ὀοΐ Ρἢγβῖοαὶ αἰ ββοϊαοὴ ἀπά οχοϊ βίο 
ἔτοτῃ [86 ργβϑϑϑῃοθ δηά ἔανοιυγ οὗ αοά, ἱπ 
ΘΟΠΒΘαΏΌΘΩΟΘΘ οὗἙ δβἷη : ἴῃ Ν. 7. 1}}18 Β6η86 18 
αὐνρα ὙἹ τοῦθ ἀεβηϊθηθ88 ἴὸ {π0 6ὕ΄ο8- 
ΡΘΙβοῆθτηθ; δηά δδ ζωὴ 18 ὑδοὰ ἴο ἀθῃοίο 
{86 Ὁ]188 δηἀ φἴοτγ οὗ ἔπ Κίηράομῃ οὗ αοά, 
Ἱπο]αάίηρ ἴΠ6 1468 οὗ ἃ ἸΟΥ [Ὁ] Τοβυστθοιίοη, 
80 θάνατος ἷϑ ρυῖ ΤῸ [86 Ορροβίΐθ, Ὠδι,6]γ, 
“δχοϊυβίοῃ ἔγοτῃ [0 Κίηράομῃ οἵ Οαοά,᾽ ἰῃ- 
ο]υάῆΠην, {89 ἰάθδα οὗὨ ρ[ιγϑίοδὶ ἀθδίἢ 85 δρ- 
σταναιθα ὈΥ δἴθτῃα] ἀδιηπαίίοη δη ρυῃϊβῆ- 
τηθηΐ, Φόοἢη νἱ. 6], θάνατον οὐ μὴ θεω- 
ρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. Βομλ. νἱ. 16, δοῦλοι 
ἁμαρτίας εἰς θάνατον. νεῖ. 21], τὸ τέλος 
ἐκείνων θάνατος. 2 Τίτι. ᾿. 10, καταρ- 
γα μὲν τὸν θάνατον, φωτίσαντος 
ἐ ζωὴν---διὰ τοῦ εὐαγγ., οΑ]]6 ἃ “{Π6 

βοοοηὰ ἀθαῖμβ᾽ ἴῃ θυ. 1), 11. Βυΐ Βεβίἀ6β 
{18 ἀθδ(}} δἴθσπα), ἰῃ αποίλου που, [Π6ΓῸ 
8 δἀνοτίϑά το, Φοῆη ν. 24. 1 Ψο τ 1. 14, 
ἃ ἀοδι ἢ βρί γί [8] ἴῃ ἐλέθ, ἃ ῥγϑβεηΐ δχοὶυ- 
βίο ἔγοτη ἴΠ6 ἔδνουῦ οἵ Οοά ; ἴοσ, 88 βρὶ- 
τὶ [8] {78 οοπδίβιβ ἰῃ σομπϑίδηϊ σοπητηυηΐοα- 
τίου ἢ [Π6 Ὠἰνίηθ Πρ ἢ δηὰ βρί τς, ψ Ὡς ἢ 
σοηϑίϊιιο {ἰγ8, {πε Ὑῦηδν ζωη, 111.) 80 



ΘΑΝ 

ἰγι πὰ] ἀφαίῃ 18 [ῃ6 Ὀοὶηρ βοραγαιθὰ ἔγοτω 
τοῖν Ὀϊοεθοά ἰηδαθηοο.---ἼΥ. ὁ θάνατος 
ρεγβϑοπῖῃεα, Ὁ ΈΑΤΗ, 45 [ὴ6 Κίηρ οὗ Ηβάο68. 
Βον. νἱ. 8, τηδίοη. ὧσ ἄδης ἰ1561{, Μαῖί. 
ἷν. 16, ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτον, " 
δδμαάε, ἱ. 6. [6 ἐπ οΚοβὺ ἀλγ κη 688. 

Θανατόω, ἔ, ὥσω, (θάνατος.) ἐο 
»ιὲ ἰο ἀδαίἑ ; ἴἰὰ Ν. Τ᾿. Ὀγ τἈ86 ἱπίεγνϑη- 
Ὅσα οὗ οὔποτ: ἷ. 6. ἐο οαμδ ἐὺ δὲ εξ ο 
ἀδαξἧ, ἰο ἀοἰτῦεν οὐέν ἰο ἀδαίδ, ἰταῦβ. 1) 
ΡΙῸΡ. Νίαιι. χ, 2], θανατώσουσιν αὐτοὺς, 
Βᾶρ6. 2) ἢμ. ἕο ἐπί ἐ ,. ϑωδάϊμα οΥἹ] ἀο- 
εἶτοϑ, ἄς. Εοιη,, υἱϊ!. ἣ : Ῥ888. 0 δϑοοηια 
ἀδαά ἰο ἀὰν ἰμϊηρ, ὅδ 7γοοα ἴτοτα 118 ΡΟΎΤΕΟΙ, 
Ὑἱ ἢ ἀδί. νἱἱ. 4. 

Θάπτω, ἢ, ψεω, (ΡτοὉ. ἔτ. θάω, οὔτιο,) ἐο 
ΘΟΌΕΥ' ΟΥΘΥ' ΟΥἨΡ ἐλὴὴ ΔΗΥ͂ ἰῃΐηρ, πὰ {Π|6γὸ- 
ὉΥ τεπιοῦε ομέ οὗ δίσἠξ ; 4180 ἐο δωγῳ, ἩΠοἢ 
νὰΒ ἀ0η6 ΟἰΓΠῸΓ ΌΥ ΒΙΠΠΡῚΥ ΘΟΥΘΙΊΠΩ ΟΥ̓́ΔΡ 
τι: σοῦρβα ὙΠ ἤδᾶρε οὔ δα γι ἢ ΟΥ δίομπϑϑ, ψἢ. 
ψγὰ8 οα]64 ἐπαμᾶσθαι, ἐπέχειν, ἐπιβάλ- 
λειν τὴν γῆν, οΥ ὉΥ ἀἰρεῖπρ 8 ὅτανο, διὰ 
ἱπίουτίης ἴῃ6 σοῦρθο; οἵ σοῖς τηοάθ8, 
ὙΠ ΟΒΟΥΟΥ ΜΟΓΘ [Π}6 ποδὶ αποΐθηί, οζλ 7 νὰ8 
ἀεδὶρτιαίεά ὈγΥ θάπτω. ὙΠ Παη, ΠονΘΥοσ, 
δωγηΐπο ἴ06 ἀοδὰ νγὰ8 ἰηἰτοἀποορά, 88 10 νγὰ8 
δ δὴ ΘΑΡΙΥ ραγοά, ἴΠ6 βᾶπι6 ἴϑσῖη ν)Ὑὲ8 ΓΘ- 
ἰαἰποὰ ἴῃ 80, 68ρ66. 88 ἴῃ ὈΟΠ6Β δ ἰθδδὶ 
ΨΌΓΟ οὔϊδη ἰηϊοτσοα : 866 οι, Οἀ. χὶ. δ2. 
Ὑεῖ, ἴο τηᾶκο (86 τηϑδηΐϊηρ τιογα ἀϊβιϊποῖ, 
πυρὶ νὰϑ οἴϊεη δἀάροά, 88 28]. Η. Αη. χ. 
22. ῬὨ]οβῖν. Ηοτγοίο. 721. ας, ὅόρα. 60]. 
Τὸ νοτὰ θάπτω οληη6, ΠΟΥΘΥΘΙ, δἱ 
Ἰοησίῃ, ἴο ἀδηοίθ ὑπὸ ρογίοτιηϊηρ οὗὨ (6 
ἔΠΘΓΆΙ τἰΐεθ οὗ ουθτν Κίπά, τ μϑίθοΓ ῥτο- 
Ἰἰπα ΠΑΥΎ, 88 ϑα ὈΔἰ τα ηϊ, ΟΥ̓ δ [Π}6 {1Π16 
οὗ 16 θιγῖα], ΤΠ ΘΙΊΠΟΣ ὈῪ Ὀυγπὶηρ ΟΥ ἱπίθτ- 
τηοηΐ, Ηοιι. Οἀ. χὶ!. 12, Τὴ Ν, Τ'. Ὁ ϑἷχ- 
εἶδ68 ροπο. ἕο ἐπίϑυ, ἰγαηβ. Ναί. υἱἱῖ. 2], 
οἱ 4]. βρη: δηὰ ΟἾδΔ88. 
Θαῤῥέω, ἴ. ήσω, (θάρσος, Ῥτορ. ἀπά 

ἴῃ ΟἸα88. "ἴο ανθ σουγαρθ ἴο ῬΟΓΟΥ ΤΩ ΔΗΥ͂ 
δοίίοη :᾽ ΟΥ, “ἴο ἰδίκθ ΘουΓΑθ6 88 ἴ0 8ΔῃΥ͂ 
τηϊηρ.᾽ [ἡ Ν, Τ΄ 10 Ὀδαγβ (Π6 ἸΔ.ΟΓ 86186 ; 
Ἰπιρογ, βίη γί ρ᾽ 6080]. “ἴο ὃὈ6 [}} οὗ οοη- 
βάθηςθ,, 88 ἴο ΔΗΥ͂ οΥ]1], 2 Οὐογ. νυ. 6, θαῤ- 
ῥοῦντες οὖν πάντοτε. Ἡοδ. χὶϊ!. 6. ϑερί. 
δηὰ Ο]488.; 4180 701]. ὈΥ ἔν τινι, " ἴο ἢδγο 
ἤΟΡΘ οὐ σοηβάθηοθ πῃ ΔῺΥ οηθ,᾿ 2 ΟΥΟΥ. υἱ]. 
16. βερί. ἰπ Ρτονυ. χχχὶ. 1]. Ῥοὶϊ. ν. 29, 4, 
τη οἸβονογο 1 ΟἿδ85. : ΟΥ ὈΥ 118 οαᾳυΐν. 
εἴς τινα, “ἴο υ8δ0 ὈΟ]άΠ688 ἰΟΥΑΓΒ ΔΗΥ͂ 
οηδ," 2 ον. χ. 1. 

Θαροέω, ἴ. ήσω, βδῖηθ 88 θαῤῥέω. ἴῃ 
Ν. Τ΄ οπἷν ἱπιροεγαῖ. θάρσει, θαρσεῖτε, 
" θ6 οὗ ροοὰ οἰιθοτ,᾿ Μαίῖ. ἰχ. 22. χίν. 27. 

Θάρσος, εος, τὸ, οοιγαφα, 88 ἴῃ 16 
Ῥῆταβδο λαμβάνειν θάρ. ἐο ἑαΐδ οοώγαρε, 
οααυΐν. ἰο θαρσέω, Αςιβ χχνὶϊ!. 1ὅ, Αροοσ. 
ψόβορ. δηὰ ΟἸ]αβ8. 
Θαῦμα, ατος, τὸ, ῥτῖπλ. ἀπά ῬΤΟΡ. “ 8Δη 

οὈή͵οοὶ οὗ δάἀγηϊγαιῖο. ΟΥ ἁϑιοῃἰβῃτηθηι,᾽ ὦ 
ἸΟΟΉΟΥ, ἷ. 6. οα86 οὗἨ ἁ ποπάογ, 85 οξ, ἴῃ 

176 ΘΕΑ 
Ἠομι. δὰ Ηδβ. ; δὰ σοποι. ἴῃ δυςοθοὰ 
ὙὐΥ]6 18, {πὸ ε77)5σὲ φτοαυσοὰ οἱ ἴθ ταὶ 
(Πογοῦγ, αὐρπιγαξίοπ, τροπάογ, Τῦας. γῆ]. 
14. Ἡάοῖ. ἀπὰ οἰμεῖβιυ Απὰά 80 ἰὰ Βδνυ. 
χν]. 6, ἐθαύμασα θαῦμα μέγα, ἃ ἘοῦτΑ- 
ἰδ ἴοσ “1 ποπάσδγθα βχοθθαϊηρίγ. 
Θαυμάζω, ἔ. ἄσω, (θαῦμα,) ἰο τδον- 

ον, ἴ. ΙΝΤΒΑΝΒ. “ἴο ὃ6 ἀϑιοηἰδηοὰ,᾽ ἕο δδ 
απιαχοά ; 4080]. Μαῖί. υἱϊ!. 10, ὁ ᾿[ησοῦὺς 
ἐθαύμασε καὶ εἶπε, αὐὰ 27. ἰχ. 8,88. χν. 
8], οἵ 8].; ψτἢ δἀαηοίδ, ἐο ἸἩσοπ δ᾽ αὐ ΔΕῪ 
(Ὠἰηρ; 6. στ. Ὑἱ ἢ δος. οὗἁὨ Ρεῖϑ. 88 γοιῃηοίδ 
οὐήοςοῖ, Φοῆη ν. 28, μὴ θαυμ. τοῦτο. 
χχῖν, 12, ΤΒιο. νἱ. 33, ὃ πανὺ θανμά- 
ετε: ὙΠ διά τι, ΜΙ. νὶ. 6. δοδιη νἱ. 
1. ἔν τινι. ἴ,ὰ. ἱ. 21. ἐπί τινι, 1... 1. 

93. ἶν. 22, οἵ 8].: ὉῪ περί τινος, ἴ.π. ὃ. 
18: [01]. Ὁγ ὅτι, ο τυοπάεν' ἰβδαΐ, δδοαίθε, 
ἄτ. 1,υ. χὶ. 88. Ζοἢη ᾿ἰϊ. 7. ἷν. 27. 6]. 1. 
6: ὈΥ εἰ, ἐο τυοπάον τῇ, ευλοίλεν͵ ΜΚ. χν. 
44. Τοῖς 11. 18.---Τ1. Ὁγ ἱπιρῖ. ΤᾺΑΝΒ. 
ἐο τυοπάον' αἴ, ἱ. 6. "ἴο δάτηϊτο,᾽ ὙΠ δος. οὗ 
Ῥογβ. ἴ,υ. νἱῖ. 9, ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασεν 
αὐτόν. Αοἰδ νἱὶ. 8]. Ὠϊοά. δ΄᾽΄ε. ν. 81], 
τὴν ἀρετὴν, δηὰ οἵϊ, ἴῃ (488. ; ἔγοιῃ τδδ 
Ηδοῦν. 7υὰς 10, θαυμάζοντες πρύσωπα, 
αὐπιῖγον 8 ΟἹ ὈοΥβοΉ8, ἷ. 6. " ΒΥ Ως Γαϑρεοῖ 
ἴο Ρ6Υβοηβ, ραγίδαί. 80 βορί. 16. ἰχ, 18. 
Φοῦ χὶϊ!. 10. Ιῃ σοηδίγ. ῥγϑη. Εν. χὶὶ. 
8, θαυμάζειν ὀπίσω τοῦ θηρίον, ἰο τοοι- 
δ ὦ δεαϑί, ἷ, 6. ὁ ἴο δάτηῖγο δοὰ 
[0]]ονν εἶπ, ἴο Ὀθοοτηδ ἢΐ8 ὙΤΟΣΒΕΙΡΡοΙ "ἢ 
ΘΟΙΏΡ. Υ. 4. 
Θαυμάσιος, ου, ὁ, ἡ, δα]. (θαυμάζω, , 

ααἀπιὶ , 88 βαϊὰ οὗ ῬεγΒΟΉΒ; 
88 8βι14 οἵ ἐῤίποβθ. [Ιη Ν. Τ᾿. πουαῖ. τὸ θαν- 
μάσιον, 88 Βυϊϑῖ., ἃ τοομαϊθη' οὐ πεῤγαοίε, 
Μαῖι. χχὶ. 15, δῃά ϑεριῖ. 

Θαυμαστὸς, ἡἣ, ὃν, ἈΝ λγλέβῥδνσα δῇ). 
εἰρηϊ, αἀνιέγαπάμβ, αὐπιγαδίρ ΟΥ ἐχοοϊζοπί, 
88 βαϊά οἵ ρθυβοῃβ : τυομα ον, 88 56] οἵ 
ἰδίηρϑ. [ἡ Ν. Τ΄ οὨ]γ ἴπο ἑαξέεν, 1) ΘΟ. 
88} Ῥοῖ. ἰϊ. 9, εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ 
φῶς. Μαῖϊ. χχὶ. 42. ϑερί. δὰ Ο]2568. 2) 
866. ἴῃ [06 Β6η88 ϑέγαησε, μπιδμαὶ, 2 ον, 
χὶ. 14, καὶ οὐ θαυμαστὸν, “πο σποηάεῖ 
Φομπ ἰχ. 80θ. 3. Χϑῃ. Ογε. υἱἱ, δ, 9, 
οὐδὲν ἂν εἴη θ. οἵ ΒΕρ6. 8]. 

Θεὰ, ἃς, ἡ, (δι. οὗ Θεὸς,) α φοάάδῃ, 
Αεἰϑ χίχ. 27, 85, δηὰ Ο]6β8. ᾿ 

Θεάομαι, ἴ. άσομαι, ἄδρ. τοἱά. (θεὰ, 
ἔτ. θάομαι.) ἐο 866, ἰοοΐξ αἴ, δολοϊά, ὅτε. 
Ῥτΐτ). δηἀ ΒΙΓΏΡΙΥ, ἕο 866, ἱ. 6. “ ἴο Ροτοδῖγο᾽ 
Ὑ (ἢ (Π6 ογο8, δααΐν. (ο ἐδεῖν, [01]. ὈΥ͂ δοο. 
Φοθη υἱΐ. 10, μηδένα θεασάμενος. Αεὰ 
χχὶ. 27, οἱ 4]. ; νὴ δος. δηὰ ρμαγίο, ΜΚ. 
χνὶ. 14. 1... ν. 27, ἐθεάσατο τελώνην 
καθήμενον. Ζοδη 1. 82. Αοἰδϑ 1. 1]; ἰὰ 
ΟἸ688. ὉΥ ὅτι, 88 Φόῇπ νὶ. ὅ. Αοἰδβ νῇῖ!. 
18.---Π|. ἱποϊυάϊΐηρ ἴΠ6 ποίη οἵ 
ἴῃ βεοίηρ, Μαῖίι. χὶ. 7, τί ἐξήλθετε θεά- 
σασθαι: 
Θεατρίζω, ἴ. ἰσω, (θέατρον,) ἕο ὃ ακ 



ΘΕΑ 
αὐὸν ὧε ἐδε ἰλδαίγε, ἰο γέμα προν ἐλε ἐλό- 
αἷνε, "ῬΓδβθηϊ 85 ἃ δρουΐδο]θ," [8η8. Ηδθησο 
ἈΝ, Τὶ ζόποῦ, ὁἴο τηαῖζα ἃ ρυ Ὁ] ]ς δβρεςεία- 
εἰς οἵ, ἘΧροβθ ἕο ρΡ Ὁ]}5 βοοσῃ, ρβαδβ. ΗδθὉ. 
χ, δ. Οὐ πη 8}6 6 ΓΟ βου θἴπλο8 ἐχροβοὰ 
δηὰ ρυπίδῃ δὰ ἰῃ [86 {Ποεῖτο. 
θέατρον, ου, τὸ, (θεάομαι,.) τον. α [} 

ἀαάγο, ᾿. 6. [86 Ρ]δοθ ψΠΘΓΟ ἀγαπηδίϊς δπὰ 
οἴδαῦ ΡΌ]} τοτθ ΧὨ δἰ ἰοα, 
ΕἸ. Υ. Η. ἐϊ. ὃ. Χοπ. Η. 6. ἱν. 4, 8, 
γβοῖο, ἴοο, 186 16 τοσο οοπνοηθά, ἴῃ 
οτὰοῦ 10 ᾿ΘΔΥ Βδγδηριθβ, μο]ά ρα]ὶς οοη- 
αἰϊλίοηθ, ἄζο. : 560 Χοῃ. Ηἰδβι. νἱ, ἅ, 7. 
ληὰ βὸ ἴῃ Αςἰβ χίχ. 29, 8], τηϑίοῃ, α ϑρέο- 
ἰραΐο, ρεῤίϊο δἦοισ ; ἢ. 1] ον. ἱν. 9. 
ἕν. Ηοῦ. χ. 33. Το. Ὠ14]. βοοσ. ἢ]. 
ἢ θέατρα ποιητῶν. 
θεῖον, ου, τὸ, ΡτῸΡ. ποιιῖ. οὗ 24). θεῖος, 

δὶ πδοὰ δυδαὶ. ἔου δωϊρδων, ς8]164 θεῖον, 
κὶ, πῦρ, 85 θείη, [86 δηοϊεηςβ ᾿πουρῆϊι, 

,οηι δεαυέη, ϑυοῖ δὲ ἰἰσήξπίπσ: διά 
ἧνοδ ᾿ὲρ τηΐτιρ Ἰοᾶνθθ ἃ Β}]ΡΒΌΤΟΙΒ 51η6]}, 
«-οὦ 89 Β0]ΡΠῸΥ γγὰ8 ὑυδοὰ ἴῃ ἐμδέγαξίοη8,---- 
ἴσῃ [μΐ5 ποίΐοῃι οὗ 118 ἀπ Υ τὸ εἰλλρου ἢ 
Ὁ; οδίδίηοα ἐπ 6 παῖηο οὗ θεῖον, [,.. χυὶ] 
Ἃ ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον (" βυ]ρδυτουβ 
[πηοι᾽) ἀπ᾽ οὐρανοῦ. Κον. ἰχ. 17, 18, 4]. 
ὅφι, δηὰ (1288. 
θεῖος, α, ον, 84). (Θεὸς,) ἀὐνίπο, ρεγίαϊη- 

ἀφο Οοά, 2 Ῥεῖ. 1. 8, 5ᾳ. βορί. δ ΟἸ8μ9. : 
δεῃ,, τὸ θεῖον, “186 ιν παίατα, ἐδ 

ἵν, Αςἰ8 χυὶ!. 29, δπὰ Ο]888. 
θειότης, ητος, ἡ, (Θεὸς,) οί, Οοά- 

, ἦ, 6. τὰο Π᾿νίηθ ἢαΐυγο δηαὰ φοσίοο- 
ἐπι Βοπι. 1, 20. [μιοίδη ιϊ. 149, δηὰ 

θειώδης, εος; ὁ, ἡ, )(]. (θεῖον.) δε- 
, Ἶ. 6. Ἰηδ6ο0 οὗ δυ]ρῆυν, Βεν. ἰχ. 

Ἷ, θώρακας πυρίνου----καὶ θ. ῬὨ]]οΒΙΓ, 
ἴω ἱ, 27. 
θέλημα, ατος, τὸ, (ροτί. τεθέληκα, 

Ι ϑλω)) εσἱϊ!, ἰ. ὁ. ἀοδν ον, 86 
βα γ Ὁγ τοὶ τγ ν71}}] δὴγ (μη. ΤῊ 
τοὶ 066 ποῖ ΟΟΟΣ ἰῃ Αἰἰὶς ατεοὶς. [Ι͂ὴ 
Ν Ἐς ἀοηοῖοθ, 1. ῬΙῸΡ. 186 ταδὶ οὗ 
ὧδ ἐχογοῖβα οὐ {18 ἔδου γ, τοί, εσέβὴ, 
φοὰ γε, Μαῖιϊ. χχνὶ. 42, γενηθήτω 
τὸ θέλ, σου. Αοἰδ χχὶ. 14. ΧὉον. χνὶ. 12, 
οκ ἦν θ, ΕρΒ. ν. 17. 1 Ῥεῖ, ᾿ἰ, 1δ. ἰν. 2, 
᾿Ἰ οΒη ν. 14, α]. Απὰά βδο ἴπ Ψοδη ἱ. 
βελ. σαρκὸς, " σΑΥΠΑ] ἀθδῖγο,᾽ ΟΓ τί Υ 

“δ πο ἢ τθ 8.6 Ἰοἃ Ὀγ πδίαζταὶ ἱπβιϊηοί.᾽ 
δρὶ Ῥρ, ἱ, 2, δηὰ Ἐκοΐιδ. υἱϊ!. 18.---11. 
ΧΠῸν, ψ1}}, ἐδ6 ἐλίπρ ιυὐοα, " χπας οὴ6 
Μὰ 0 ἀο, οσΣ ἴο 6 ἀοπο,᾽ Μαίί. νυἱϊ. 2], 
ἐλλ' ὁ ποιῶν τὸ ϑέλ. τοῦ Πατρὸς, δηά 
ΣΙ, δ, 4], βββρο. Ἐἢ. ἱϊ. 8, τὰ ϑελήματα 
τὴς σαρκὸς, “86 ἀεδῖτοβ οὗ [0 ἤθ8},) ἱ. 6. 
ἴο ο ΒΊΟΝ ὁ θΟΔῪ τηβκίηρ 8 ῥτῸΠ6 ἴο 
ἴῃ Ὠρ]]ῃὴ68 086. ΤΌΘ Ρ] ΓΑΙ α͵8ο ΟσΟῸΣΒ ἴῃ 

2 ΘΟ, του. ἰχ. 12, οἱ 4]. δηά ΤΉ δοάοτ. 
τι Απὰ 80 'ῃ ΟὟΥ ΟὕΤῃ Ἰλῃ ὅ86: 88 
; : “ΤῊΘ ν1}18 αϑονο ἴς ὁμοῦ 
ἰὰ ἴῃ, χχὶ, 26, παρέδωκε τῷ ϑελ. 

1171 ΘΕΛ 
αὐτῶν, ἴξ τόδ, “ἘΠ οἷν ψ1111 ἀπ Ρ] εαδυγο. 
ἐἰρν 186 Ὑ]]]οἀ ἰο ὃ6 ἀλη Ἐς 606, ὈΥ 
ἔπρ]. ψ1}}, 1. 6. φὲ : . Μαῖϊ. 
νὴ, 14, οὔκ ἔστι ΙΝ ἔμπροσθεν τοῦ 
Πατρός. Φοδη νἱ. 39. Αςἰβ χχὶὶ. 14. Ἠϑῦ. 
χ. 7, θῇ. 8 (0]]οεῖ. τὸ 3. τοῦ Θεοῦ, 
. 96 

τοὶ ; οὗ τηδη, 1 ον. νἱὶ, 87, ἐξονσίαν δὲ 
ἔχει περὶ τοῦ ἰδίον 5. 2 Ρ̓ 
αοά, ἘΡΏ. ἱ. ὁ, 1]. 1 Ροί. 111. 17, 
τὸ ϑέλ. τοῦ Θεοῦ. 

θέλησις, εως, ἡ, (ϑέλω,) ευἱ, "το 
“μὰς ΡΙδαβυτα οἵ Οοά,᾽ Ηοῦ. 11. 4. βερί. 

Κ. χυῖ!. 28. 2 Μαδςοο. χίὶ, 16. Κιοθδὶ 
Ἐπ]. ῬΉγβ. νοἱ]. ἰϊ. 162. 

Θέλω, (ἔ. ϑελήσω), ἑοχτυΐ, ιοϊϑῖ, ἀδεῖγο; 
᾿ρ] γἱηρ αοέέσα γο]ϊοη, δηὰ (μ 8 αἰ ΒΥ 
ἴτοῃ; βούλομαι, “δῖοι ἀδηοίοδ ραϑεῖθο. Ἱ. 
ΠΡ ὦ ἡ, 1.6. ἐο Ἀὼ , ἵἡπίοπα, οἦοοϑε, 
ἴο Ἃο ἃ (δΐηρ, οἵ ποῖ : ἢ οὗ Οοὐ ἂς Ολγίες, 
[01]. Ὀγ ἱπβῃ. δου. Βοπι. ἱχ, 22, εἰ ϑέλων 

᾽1ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργήν. Ο].1. 27: 
Ὁγ ἰηῆη. δηὰ δος, 1 Τί. 11, 4 : 8080]. 1 
ἴπῇ. ἵπὰρ}]. Φοθῃ ν. 21. 2) οὗ πιθη, [01]. ὉῪ 
ἰπῇ, δου. Μαίί, νυ. 40, τῷ ϑέλοντί σοι κρι- 
θῆναι. Φοδη ἱ. 44 : ργοβ. Μαῖϊ. χὶχ, 2], εἰ 
ϑέλεις τέλειος εἶναι. Φοδη νἱ. 67. ὃ 
ἰμξ, δηὰ δουὺ. ἴω. 1. 62: δὖβο]. σῖἢ ἰηΐ, 
πρὶ. Μαιε, νι. 2, ἐὰν δέλῃς. ΜΙ ἢ. 18. 
80 τῖτἢ πος. οὐ ϑέλω, πο ἐο υἱέ οΥ λαῦὸ 
ἐπ τηῖπα, διὰ ὉΥ ἴταρ]. ἐο υἱὲ ποΐ, ἴο ἀεέδν-- 
ηιΐπθ ΝΟΤ ἰο ἀο {818 οὐ (μαι, ὅζο. ; [0]]. ὉῪ 
πῇ. δοσ. Μϑιῖ. ᾿ἰ. 18, οὐκ ἤθελε παρα- 
κληθῆναι. ΜΚ. νἱ. 26: ρμγε8. Φόδῃ νἱ), 1] : 
ΔΌδοὶ. τὴ Ἰηἢ. ἔτρ]. Μαῖί. χυ]. 80. Ιῃ 
88. 6. χτ. ἰο τοι δῃὰ ἰο ἀο, οτα. υἱ!. 
18. ΡὨ]]. ᾿., 18. Ιῃ Μαῖίι..,19, μὴ ϑέλων 
αὐτὴν παραδειγματίσαι, δῃὰ 1... χν]]!. 
18, οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺν---- 
ἐπᾷραι, (86 τεοοπΐ Οοιμημηοπίδίοσε πᾶ 
ΤμΟΧΊΘΟΣΤΆΡΠΘΙΒ ἴα κο ϑέλ. 88 βίδπαϊηρ ἴὸσ 
δύναμαι, (ὉΥ ἃ υβ6 ἔτοα. ἴῃ [6 ΟἾ488.)} 
ἷ. 6. “ σου]Ἱὰ ποῖ Ὀτίηρ ἈΪπ186 1," ἀαγοα ποί. 
Βαυῖ ἴῃ 16 ἕοττωοῦ ρδϑβαᾶρα ἴῃ Β6ΏΒ6 ἷδ 
ΒΙΓΡΙΥ, 88 Ὑὁ ΒΑΥ͂, ποὲ σαγίησ, πο δοίη 
αϊθϑροδοά ; διὰ ἴῃ [86 ]αιοῦ το [86 
ΒΆΙΩ6: 88 480 ἴῃ Ναίί, ἱϊ. 18, οὐκ ἤθελε 
παρακληθῆναι. 8) 3. οὗ (πὸ νά, δοΒὴ 
1. 8, ὅπου ϑέλει, πνεῖ: δὴ δχργοββίοι 
ποῖ ἴο ὉΘ ΡΔΓ8116]164 ΟΥ̓ [Π086 ραβϑαρθθ οἵ 
[86 ΟἸδϑδῖοαὶ υυϊίοσβ (88. Χϑη. ΟΥγγ. ἰϊ, 4, 
19.) ψθοτθ νο] τα 18 δβουὶ θὰ ἰο απέπιαΐϑ. 
ΤῊ Οὐταμθῃίδίοτβ ταΐρἢϊ ΤΏΟΣΘ ΔΡΕΪΥ Πανθ 
δἀἀυοοά οι Ηὰοὶ, “. 1], 4, εἰ ὧν δὴ 
ἐθελήσει ἐκτρέψαι τὸ ῥέεθρον ὁ Νεῖλος, 
ὅτε. Χεη. (Ες. ἱν. 18, ὅποσα ἡ γῆ φέρειν 
ἐθέλει.---11. ἐο τοϊϑῇ, ἀοϑῖγο, οἤοοϑε ; ζ0]]. 
Ἐγ ἰηδη., ΕἰἾΠΟΣ δου. 1, νἱϊ!. 20, ΟΥ ῥγαβ. 
ζόμη χνὶ. 19. 6]. ἵν. 20; [91]. ὉῪ ἰπξ. 
δηὰ δοο. Μῆς. υἱῖ. 24: δῦβοϊ. ψ} ἰπῆη. 
᾿ρ]. Μαῖί. χν. 28, γενηθήτω σοι ὡς 
“έλεις. ΜΙ. 1χ. τς ἑὰ Ὑἱ ἢ πος. οὐ 

διε 
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δέλω, δ ἐέησ, οἴοοϑα ΝΟΤ; [0]], ὉῪ 
πῆ, δου. 0. χῖχ. 14, οὐ ϑέλομεν τοῦτον 
βασιλεῦσαι. 1 ΟοΥ. χ. 20: ργεδ. νοῦ. 1. 
Ἀοτα. ἱ. 18; 8030]. χἱτὰ ἱπῆ, τ ρ]. Φοδῃ 
Χχχὶ. 18. ἘὉ]]. ὉΥ εἰ, μὰ. χῇ!, 49, τί ϑέλω, 
εἰ ἤδη ἀνήφθη : [01]. ὉΥ ἵνα “ἰτὰ 80]. 
Ναῖι. νἱ!. 12, ὅσα ἂν ϑδϑέλητε ἵνα ποιῶσιν 
ὑμῖν οἱ ἄνθ. ΜΚ. νἱ. 26. 8.0 ἴῃ Ιπἰθτιτοῦ. 
011. ὉΥ ἔαϊ. ἱπά.., ΟΥ̓ ΤΩΟΥΘ ῬΓΟΡΘΟΥΥ͂ 8ΟΓ. 
80]. ργθβ. τί τἢ ἵνα ἱπιρ]16ἃ, Μιαῖι, χχ. 82, 
τί δέιοτε [ἵνα] ποιήσω ὑμῖν, διὰ Χχνὶ. 
17, ον. ἀπὰ Ο]489β. Οπὸθ χὰ ἢ, ἴπὰ 180 
Β0η86 ἕο οὔοοβο γαΐδογ, ἰο Ῥγϑίξγ, 1 Οὐον. 
χὶν. 19. βοπιοίίταοβ ἐθέλειν, πο 0]- 
Ἰονοὰ ΌὉΥ δὴ ἰηῆη., 18 ἴο Ὁθ Γοηάογϑά 88 δῇ 
δᾶν. Ὀοίοτθ ἃ ἤπίΐο νοτὺ, υυὐδέμοίψ, σιααΐῳ, 
Ζοδη νἱ. 2], ἤθελον λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ 
πλοῖον, 11. “ὍΠΟΥ ἀδδτοά ἰο τοοοῖνο Ὠϊτα.᾽ 
.--11]. τὸ ΒΕ ΡΙΒΡΟΒΕΣ, ἡποίξηθα, ΟΥὙἨ ῬΤΟΠΘ 
ἴο δὴν ἰδίην ; δῃὰ ὈΥ ἱτ}]. ἐο ἰέζσ ἴο ἀο ἰΐ, 
ὀκῴς Υ οαιΐν. ἰο φιλέω,) [01]. ὈῪ ἱπῆη. 
. Χχ. 46, τῶν ϑελόντων περιπατεῖν 

ἐν στολαῖς (48 Ηάοί. ἱ. 74. υἱϊ. δ0, 2. 
ὙΠ]. 60, 8). 830, Ὁ Ἠθῦτ.. στ δος. Μαϊι. 
ΧΧΥΪΪ. 48, εἰ ϑέλει αὐτόν. ἰχ. 18, ἔλεον 
Μέλω. ἘῸ]}]. Ὁγ ἔν τινι, ἐο ἀοἰρῆξ ἔπ ΔᾺΥ 
τΐηρ, Οὐ]. 11. 18, ϑέλων ἐν ταπ. Απὰ 580 
ἴῃ ἄρρι. ἼΨ. ὮΥ ἱπιρὶ. ἐο δὲ 80 ΟΥ̓ 80 
ΜΙΝΘΕΡ, ἴο ὅδ Ο ἀβμόμο αϑἔνηι, 2 Ῥοί, ᾿ἰϊ. 
ὅ, λανθάνει αὐτοὺς τοῦτο ϑέλοντας. 830 
Ηάΐδη. ν. 8, 11], εἰκόνα τε ἥλιον ἀνέρ- 
γαστον εἶναι ϑέλουσιν, δπὰ ν. 6, 10 ; 80 
αἰδο οἷο ἰῃ [ιαἰΐη.---Ὁ. ϑέλω “18 ἰηθη. 
᾽ᾳ ΒΟΙΠΘΕἾΩΘ9 ὨΘΑΣΥ οαυΐν. ἴο μέλλω, ἕο 
δὲ αδομξ ἴο, σὶνὶηρ ἰο [80 ᾿πῇπῃ. ἃ ἔαϊ. 
Β6η86, (Ὀυΐϊ ΟἿΪΥ οὗὨ ἰηδηϊπιδίθ οὐ]θοίθ,) 
Αοί 1, 12, τέ ἄν ϑέλοι τοῦτο εἶναι"; 
Ηάοι. 1. 78, οἱ 4]. Ασίιοιαϊά. ἱν. 80, ἀπο- 
ρῶν τί ποτε ϑέλει σημαίνειν ὁ ὄνειρος. 

Θεμέλιεος, ου, ὁ, ἡ, Ῥγορ. 84]. (ϑέμα, 
βοῃθί ἢ Ἰαϊά,) τιϑδηΐηρ, ἡ Ὀἰδοθά οΥ ἰαϊά 
88 ἃ ἰουπαδίίοη, ,μηάα Σ ὃυῖ Δ]πηοβί 
ΔΙ ΑΥ8 υδοὰ 88 ἃ 5 8ι. “ζουπααΐϊοπ; βοιηθ- 
ὕϊαθ5 ϑεμέλιον ἴῃ ποαΐ. Τ. τη886. ὁ ϑεμέλ. 
861]. λίθος, ΡΓΟΡ. ,ουπααξίοη-βίοπο, ἨΘΌ. 
χὶ. 10, τὴν τοὺς ϑὲμ. ἔχουσαν πόλιν. 
Ἐν. χχὶ. 14, 19, 0͵8. ϑερί. δηὰ ΟἾδββ. 
ΕἸζ. οὗ Θ]οπαθμαΥΥ ἀοοίγηθ δηᾶ ἱπδβίγυο- 
τἴοη, ἐζ6 γοωπααξίοπ, 1 Οον. 11}. 10, ϑεμέ- 
λιον τέθεικα. Βοιῃ. χν. 20. ἘΆ. 1ϊ. 20 
ΗεὉ. νἱ. 1; οὗ ἃ υπάἀδιηηθηϊαὶ ἀοοίγῖηθ ΟΥ̓ 
ἀρὰ υρ 6. στ. ΟἬΒΙΒΤ, 1 Οὐον. ἢ. 11]. 12. 

Τίμα. νἱ. 19, ϑεμέλιον καλὸν, α σοοά 
)7ουηπααξίομ, οὁχ6. οὐ σιῖο ΒορΘ οὗ βαῖνα- 
ΟΠ ΤΑΥ͂ τοϑί. Μοίοῃ. 2 Τίπι. ἰϊ. 19, ὁ 
“εμέλιος τοῦ Θεοῦ, “ [αὶ ναοῦ Οαοἀ 
δαί ουπάοὰ,᾽ αοα δ Ὀυ]άϊηρ, ἐδ Οο8ρεῖ- 
ϑο6η16.----11. ποῖ. τὸ ϑεμέλιον, ὕοιη- 
ἀαΐξίοη, Αοἰβ χυὶ. 260, τὰ ϑεμέλια. 1μα. νἱ. 
48, 49. χὶν. 29. βερῖ. δηά Ο]288. 

) Θεμελιεόω, ἔ. ώσω, (ϑεμέλιος, 
ῬΙῸΡ. ἔο ἰαν {26 γοωπάαζίοη οὗὨ δπγ Ὀυ]]Δἴηρ, 
ἴγτδη8. Μαῖϊ, νυἱῖ. 25. [λι. υἱ. 48, τεθεμε- 
λίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. Ἠοῦ. ἱ. 10. 
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δορί. δηἃ ΟἾδββ. 2) τηβίδρ. ἕο 
ἐβἰαὐϊίβί,, οοπῆγηι, ἘΡΒ. 1]. 17. Οοϊ, ἱ, 
τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι. 1 Ῥεῖ. ν. 10, 
Πιοά. δὶς. χὶ. 68, καλῶς ϑεμελιεωθεῖσα; 
δηὰ χνυ. ], ἡγεμονία τεθεμελεωμένη. 

Θεοδίδακτος, ον, ὁ, ἡ, 84]. (θεὸς, 
διδάσκω.) ἑαισὴξ οΥ Οοἄ, 1 'ΓΒ 688. ἱν, 9. 

Θεόλογος, ον, ὁ, ἡ, Δὰ]. (Θεὸς, λόγοι, 
Ἐ νρε κα τὸ ΟἸ 689. ,. ὦ αἴοῦν, 
ἷ. 6. ΟὯ09 ΨῈΟ ἰγοδίβ οὔ αοάα δηά ἀϊνίμο 
Ἐπΐηρβ, 88 ἀϊὰ ΕἸ) πλιϑῃάεβ, Ὠ]οά. 81ς. ν. 80, 
Ῥμεγεογάοθ, Ρ]αϊ. 83.}11. 86. πα Ν. Τ. ἰὶ 
δίδῃ ἀβ ΟὨ]Ὺ 88 ἃ {116 ἴο [ῃ6. ὈοΟΪΚ οὗ Κονο- 
Ἰαϊίοη, βἰρτ γίηρ α ἔ απ ΟΥ ἴοίπε, 
δὰ ἷβ Δρρ)οὰ ἰο δι. Φομῃ ἴῃ δῃ οιαϊπεπὶ 
ΒΘη86, ὈΘΟθ086 ἰη ἢ᾽8 αοΒροῖϊ, ΕἸ ̓8ι168, δαὶ 
Βοοῖκ οὗ Βονοϊαίίομ, 86 δαηά]ϑὰ {80 δυὖ- 
Ἰϊπηοβὲ ἀοοίτηοθ οἵ ΟἸτιϑύδη {Ὠθο]ο 7: 
ῬΑΓΠΟΌ]ΑΥΪΥ ὉΥ ἘΒ5ΠΙΒκ ἐδ 5 Ὀινίπο οι, 
λον ἰὼ ἰο Ὁ06 αοά. Τδὺθ Ἐ6 
(8164 ὉΥ Αἰμπδηδβίυβ, ϑεόλογος ἀνὴρ, διὰ 
ὉΥ ΤΠΘΟΡΗΥΙδοῖ, ϑεολογικώτατος. 

Θεομαχέω, ἴ, ήσω, (ϑεόμαχον,) ὦ 
οοπίοπα αραϊηϑδέ αοα, Αὐοἱδ χχΙϊ!. 9.5 ΡΟ 
ΥἹ]. 19, δηά οἔδῃ πῃ ΟἼ888. 
Θεόμαχον, ου, ὁ, ἡ, 84]. (Θεὸς, μάχο- 

μαι.) οοπέομαϊπρ ασαϊπϑέ αΟοα, Αεἰϑ μὲ" 
Ρχον. ἰχ. 18, ϑγιωτα. 
Θεόπνευστος, ου, ὃ, ἡ, κα]. (θεὺς, 

πνέω,) ἐηϑρίγοα 7γῸπι , 2 Τίπι, ἡ. 16, 
πᾶσα γραφὴ “5. ῬΒοοΥΪ. 12]. τῆς 3ε0- 
πνεύστου σοφίας λόγος ἐστὶν ἄριστοι. 
Απά Ρ]αΐ. ἰχ. δ88, Δρρ]168 (80 πο ἰὺ 
ἀγόδηιδβ βοπΐ ἔγοτα Οοά. 

Θεὸς, οὔ, ὁ, αοά. Ἱ, σοποτ. 6ὉΡ, {0 
ΒΌΡΤΘΙΙΘ [ογά δηὰ ΕΙΠοΓ Οἴ8]1, ΤΠ ἙΗΟΡΑΒ, 
ὁ Θεὸς, Μεῖι. ἱ. 28, δπὰ οἷ. ; Ὑηϊμουΐ {μ᾽ 
ἃιΐ, υἱ. 24; Κύριος ὁ Θεὸς, ΜΙ. χῖ. 2, 
οἷς, δηὰ ϑδερί. [ἢ σοπδβίγαοίίοι, 1) δθεῖοῖθ 
8 ζθη. οὗἁὨ ρεγβοπ, ὁ Θεός τινος, "ἴδ 
οὗ ΔΗΥ͂ οπθ,᾽ ἱ. 6. ἢΐ8 ῥτούθοϊοτ, θϑηοίβοίοσ, 
180 οδ]θοι οὗ μἷ8 ψγουβεΐρ,᾽ Μαῖῦ, χχί!, 8. 
ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ, ΜΙ. χὶ!, 26. [μι. 1. 68. 
Αοἰϑ ν. 80, οἱ 4]. 80 νου. Μαίϊ. χχυΐ, 46, 
θεέ μου. ΜΚ. χν. 84, ὁ Θεός μου: οἵ ἐλόιᾳ, 
σἤρη σα 18 σοπβί ΘΓΘα 88 εἴ δα ϊΙοΓ δηὰ 
εἶνοῦ, [06 ΒουΓΟΘ οὗ δὴν (Ὠΐηρ, 9. κ7. θεὸς 
τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως, 
Βοπι. χν. ὅ. τῆς ἐλπέδος, γογ, 18, τῆς 
εἰρήνης, χνὶ, 20. πάσης χάριτος, 1 Ῥεὶ. 
νυν. 10, 4]. δ ἀδητε: Θεοῦ «ἴον οἴδεῖ 
ὨΟΌΏΒ, 6. ὅτ, ὈοΐΪ 848 αοίέυδ ΟΥ̓Θωξ  ΟἸΉΧ, 
(ἀφηουίηρ τ βδὺ σοΠ168 ἕο τ ἢ, 18 βοΐ, αἰ δῖ, 
ϑρροϊηἰοα ἥγοπι αοὐ, Μαῖι. 1.10, τὸ πνεν- 
μα τοῦ Θ. ἴλι. χὶ. 49, ἡ σοφία τοῦ θ. 
ἡ, 88, (Υἱὸς) τοῦ Θ. ἰχ. 20, ὁ Χριστὸς 
τοῦ Θεοῦ. Αοεἰβ χχὶϊ. 4, τὸν ἀρχιερεά 
τοῦ Θεοῦ. Μαίϊ. νἱ. 88, ἡ βασιλεία τοὺ 
Θεοῦ. 2 Τιωι. {ϊ. 17, ὁ ἀνθρωπος τοῦ 
Θεοῦ, ἐα πιαπ οὗ" Οοά, Ἰ. 6. κο [ω- 
πἰϑῃεά οἵ Οοἀ. 1 ΤΉοββ. ἷν. 16, σάλ- 
πιγξ Θεοῦ, ἰδο ἐγιπιρ οΥ Οοά, ' πὐϑεὰ 
βουπάθ ὈΥ 8 οοτατιδη,᾽ 660 1 ΟἿΣ. ΧΥ͂. 



, ἰδ ΨΕΙ͂. ἸΩΔΗΥ ῬΑΒΒΑΡῸΒ 
ι ἴβοχα, ιμδυονᾶ ἴῃ Ὦγ. Βυτίοη Ταβίϊπιο- 

, ἴδο ΟἸροῖς βθῆβα, ϑεὸς, ἃ 
᾿ 80 Ῥεΐγ, δπὰ οἱ ϑεοὶ, 

ΘΕΟ 
3.) εῃὰ 180 88 ραδείθδ οὐ οὐγεοίἑυθ ; 6. στ. 
ἴδ. χὶ, 42, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, “ ἄρα 
θυ" (5.6 ἀγάπη 2,} ἀαπὰ νἱ. 12, ἡ προσ- 
εὐχὴ τοῦ Θεοῦ, Ῥγαψεν ἰο αΟοά. ΜΙ. χὶ. 
ἃ πίστις Θεοῦ, ζαἰὰ ἑη Οοα. 8. ὁ οἶκος 
τοῦ Θεοῦ, ἱ. 6. " οοηβοοχαίοα ἰοὸ αοὰ,᾽ [υ0. 
τί, 4, οἱ ἃ], Εον. χυ. 2, κιθάραι τοῦ Θεοῦ, 
"ἱπῆρϑ ἕοσ [6 ρχγαΐῖβο οὗ Οοἀ.᾽ ΕὈσίδει, 
τὲ τοῦ Θεοῦ, ἐδο ἐδέπρο οΥ Οοά, 6. Ἢ διΐ8 

διὰ »ιΡοϑοβ, 1 Οοτ, ἰϊ, 11, ον 
"δἴηρθ ἀρτοο} 010 ἰο Ηἷπι,᾽ Μαεί(. χυΐ. 28, 
οὐ ἀμκαρς Δυ μὲ, χχὶϊ. 2], ἴῃ ψϑῖοἢ 
ΒΕΊΒΟ ἮἯΘ βηά τὰ πρὸς Θεὸν, 1. 6. 
“δ βασνίοθ δηὰ τοσϑῃΐρ,᾿ Εοτα. χνυ. 17. 
Βοὺ. ἢ..17. ν.1. 8) ἀαι. Θεῷ, 6. χτ. αἴτεον 

Ἰοοἴγοι, 88 ἀστεῖος τῷ Θ. Αοἰδ νἱῖ. 20. 
δυνατὰ τῷ Θ. 2. Οὐογ. Χ. μ ΗΝ 80 ἱίθμΒῖνο, 
τοῖα ἰμο Ηον., οχοοραξησίν, (860 ἀστεῖος 
δι δυνατός :) οἰδοννι. δῇοσ υϑγῦθ, ὅζο. 
ἐο οὐ ὅν ἀοὰ, Βοιι. νἱ. 10, ζῆν τῷ Θεῷ, 
ἰ. 8. ἐἴο δ]8 Ββοποῦσ δηὰ φίοσγ, ἴῃ δοοοτὰ- 
ὯΠ00 ὙΠῈ ἢ15 ν]1]]..---Ἴ]. 11 18. ἀρρ!οὰ ἴὸ 
ΟἜΚΙΒΤ, ἐλ6 30Ν, Ὑο 18 ἀθοϊασοὰ ἰο ὃθ 
ὁ Θεὸς, σομπ ἱ, 1, χχ, 28, Βοτα, ἰχ, δ. 
ῬῊ], ἢ, 6,1 Τῆι. 111,16. ΗΘ}. ἱ. 8.1 Φοδα 
γ, 20. ον. χίχ, 17. δοΐῶρ. νεσ. 7. χχίϊ. 
θ. ἴῃ ἴΚκθ τοδπποῦ Ηρ ἰ8β οδ]οὰ ὁ Θεὸς 

ΟΥἩἨ [86 ΘΕΥ}Υ ἘδΔ- 

ηἷ.9 οὗ "6 Απίο- ΝΊοΘ 6 Βα ἢ 618.---11]. ἴῃ 
, ὁ θεὸς, 
οὐ, ἱ. 6. 

(Δ6 Βεδίμθηῃ ροάβ, Αςἰβ νἱῖ. 45, ὁ ϑ:εός. 
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Μαῖίϊ. χχῖν. 45. 1μι. χίϊ. 42. ϑορί. δπὰ 
Ο]688. 
θεραπεύω, ἴ. εὐσω, (ϑεράπων,) ἴῃ 

ΟἸ 688. ἐο τυαΐξ τροη, τπἰη βίον ἐπίο, ραν οοιγέ 
ἰο; ἴἰο δοποιῦ, υϑηογαΐδ, Βοοὶς 1ἴὸ Ρ]6886 - 
8150, ο τυογεϊρ. Ιῃ Ν, Τ. 186 σψογὰ 18 
υδ0α ἱπ ΕΞ Ὸ ΒΘΏΒ6Β, 1} ὑΓῸΡ. δῃὰ βΈποσ. ο 
πκΐπεβίον ἰο, τσαΐξ οπ, Αὐοἱδ χυὶ!. 25, οὐδὲ (ὁ 
Θεὸς) ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων ϑεραπ. 
2) 8ρ66. ἐο ἑαΐα οαγὰ οὗ, ἱεπά, (ἴδ βἱοῖκ, 
ΟἸδβ8. [Ι͂ὴ Ν. Τὶ Ὁγ ἱπιρὶ. ἐο γοίἑθυθ, οσ 
ἤοαϊ, Μαῖϊ. ἵν. 24, χιϊ!. 10. ΜΕ. ἱ. 84. Τιυ. 
Υἱ. 7. χ. 9,41. Απά μο ἴῃ ΤΒυο. ἰΪ. 47, 
ὙΠΟΓΘ 866 ΤΩΥ͂ ποίθ. 
Θεράπων, οντος, ὁ, (ϑέρω, ἴο οἢι6- 

ΤἾ8},} απ αἰΐεπάαπέ; ἰτρ  γἱηρς σου ΑΥῪ 
ΒΟΙΥΪΟΘ, δπὰ {μογοΐοσο αἰ οσίπρ ἔτοτα δοῦ- 
λος, ΗΘ. 11. δ, ΤΏ ΘΤΟ 866 ΤΩΥ ποῖθ. 
θερίζω, ἔ. ίσω, (ϑέρος,) “τὸ ραίθον 

186 ἀρὰ οὗἨ [86 ΒυΣΩΙΘΙ,᾽ ἕο ἔς ὐπὸ 
υεδϑί. 1) ὨγῸΡ. δῃὰ 8080]. Νίαϊ!, υἱ. 96. 
“44. ν. 4, οἱ ϑερίσαντεο, ἰδδ τοαρογϑ, Μαῖϊ. 
Χχν. 24. Φο)ιη ἱν. 87. 2 Οοσγ. ἰχ. ὃ. 6]. 
νἱ. 7. 2 ἤν. ἴο ΤΟΔΡ ἐδ γγμΐΐε οἵ Ομ 68 
Ἰοθουχθ, 1 Οὐοσ. ἰχ. 1], τὰ σαρκικά. Ζοδη 
ἷν. 86, 88, 614]. νἱ. 8,9. ϑερί. δηὰ ΟἸδββ. 
ἢ ̓ Ἡ Ἢ ἔο ομὲ ἀοινη, . Βον. χὶν. 
15, 16, ἐθερίσθη ἡ γῆ, 1. 6. “ἴμ6. Ἰηίφυλεν 
οὗ τηθῃ ἰ5 ἔ0}}γ σῖρϑ, δῃὰ ἰβ οαΐ οὔ" (δοτηρ. 
06] 11}. 18,}1. 6. 186 θεὰ ἃτὸ ουΐ ΟΠ, 88 
ΘΟχπ ΒΥ͂ {Π6 ΓΤΟΔΡΘΓ. 

Θερισμὸς, οὔ, δ, (ϑερέζω,) ῬΙΌΡ. 
χίν. 1], οἱ ϑεοί. ὅο ϑαίδῃ ἰδ οΔ1]εἀ, ὁ [ λαγοεϑέ, λα 
ϑεὸς τοῦ αἰῶνος τούτον, ἰΐδ σοὰ οΥ ἐλὲθ 

᾿ τογία, 88 Ὀεΐηρ 118 Ιοδά ον, ὅζο. ὦ Οοτ. ἰν. 4, 
θποδ ἴοι. ἡ ϑεὸς, ὦ , Πίδηδ, Αοία 
ΕΣ ὅ7. Μοίοι. απ ἵπιαρο, Ἰάοὶ, Ατίϑ υἱϊ. 

θεοσέβεια, ας, ἡ, (ϑεοσεβης,} γδῦο- 
τέποδ 707 Οοα, ρἱρίψ, ἔηθ88, 1 Τίτη, ἰΐ. 
10, (πῆογθ 560 Τὴν ποίΐβ,}) βορί. διὰ ΟἾδβϑ. 
θεοσεβὴς, ἕος, ὁ, ἡ, «ἀ]. (θεὸς, σέ- ΟἸ 888 μαι.) 
Ὑ νουϑ ] 

ἐ, δηά 

ἀφ νύν, τὰν ἢ ἡ, δα]. (θεὸς, 
στυγέω,) ῬΤΟΡ. 88 ἴῃ (1388. ραβ8. 
δε φυάν, Ἐπτῖρ. Τὰ. 1248, Ἴη Ν. Τ' αδὶ 

Οοά, ἐπιρίοιιδ, οτὰ, 1. 80. Ἐπτίρ. 
(γεὶ. 895. 

θεότης, (βδτηθ 88 ϑειότης,) τος, ἡ, 
ἐν, ΟΥ̓ , 1. 6. [80 Ὠϊνίηο 

μδΐατο, 00]. 1, 3. Τὰς. Ιοδτοτα. 9, δὰ 
οἷν ἴῃ [86 βεῆβο ἀδέζψ, ροάοἦΐρ. 

θεραπεΐα, ας, ἡ, (ϑεραπεύω.) θ᾽ ὈἷοΎ 
οἵ οὗ ΔηΥ Κἰηά, ὮΥ ̓ τρ]. υο]υη- 
ἀν, ὙΠΟΙΒΟΓ οὐὗἁὨ δουναηίδ ΟΣ {ΠΕΡ τββίοστβ, 
δ οἴ πυτεοθ, οὗ τηϑά σα] αἰἰϑηἀδηΐθ, οῃ [ἘΠ 6 
θεῖ, Ἰῃ Ν, Τὶ υδοὰ 1) οὗὨἁ οαγα οὗ [86 
δεῖ, κηὰ Ὀγ ἐπῃρ], ἐΐ6 νοὶ τοῦ ἱπηραγίθά, ὅζο. 
ἴα, ἰχ, 1]. θεν. χχί!. 2. 5οβ. απὰ ΟἾ585. 
ἢ) πιρίοῃ, δῃὰ οο]]θοί. αἰέσμαπίο, γοξίειθ, 

γευεγεποίηςσ Οὐοά, σοαϊΐψ, ὨδΙλΘὶ 
διὰ ὁροάϊοποῦ, οὶ ἰχ. 8], 

γη Λαγυόϑέϊησ, Φοἢη ἦν. 8δ, ὁ ϑερισ- 
μὸς ἔρχεται. Νίαϊ!. χί!. 80, 39. ϑορί. ἀπά 
ΟἸδββ. Μοίοῃ. ἐδ6 λαγοεδέ ἴο 6 ραϊμοτοά, 
»γοάμοδ οὗ 18:6 Βαγνθδί, [Ιτ Ν, Τὶ, ἢσ. ἔοι 
ἐδ οοπθογίβ ἴο ὍΘ ραϊοτοᾶ ἱπίο ΟἿ γἾδϑι᾽ 8 
Κίπράοτη, Μαῖϊι, ἰχ, 87. 1.ι. χ. 2: 8180 οἵ 
ἰὩοβθ ὑγῆοβθ ἱπίαυ γ ἰβ ΠΥ τῖρο ἔοσ 
Ρυπ᾽βδταθηΐ, ον. χὶν. 15. 

Θερισπτὴς, οὔ, ὁ, (ϑερίζω.) α τεῶρεον, 
δλαγυοεί-πιαη, Μαιὶ. χιΐ, δ᾽ 89. βορῖ. δπὰ 

θερμαίνω, ἴ. ανῶ, (ϑερμὸς,) ἰο τυαγὩι. 
ἴῃ Ν, Τὶ τοϊά. ϑερμαίνομαι, ἐο τσαγῆς ὁπ6- 
δοῦ, Μ]ς, χὶν. δ4, 67 : αἱ 1ῃ6 ἢτο, 78. 11.16: 
“10 ὈΘΟΟΙΆΘ ΜΆστὰ ὙΠ] οἱ  ΐηρ,᾽ ϑερί. δηὰ 
ΟἸ 488. 
Θέρμη, ης, ἡ, (ϑερμὸς ἔν. ϑέρω, 

ϑαγηῖ, ἦθαΐ, Αοἴθ Χχν]. 8. ϑερί. ἐπὶ 
Τλυς, 11, 49. 

Θέρος, εος, τὸ, (ϑέρω, ἰο σάττὰ,) 
ΒΏΠΙΏ167., ἷ. Θ. ὁ 1[ὴ6 ΑΓ 8θᾶβοη,᾽ Ναῖΐ. 
χχίν. 32. ΜΚ. χῇ!, 28, [μι. χαὶ, δ. 
δῃὰ ΟἾδ888. 

θεωρέω, ἔ. ἥσω, (ϑεωρὸς, ἜΚΓΙΆΙΟΓ.) 
ῬΙῸΡ. ἐο ὧδ α ϑρεσίαΐον οὗ, ο δολοϊά, οἷδιυ 
ΔΩ͂ ἐμίπρ, ΕΒρ66. ἃ Ρυ] 6 δβρθοίβοϊθ, οὕ 
ῬΘύβοι, 1, ΡΒΟΡ. ἱποϊυαϊηρ [Π6 ποίοη οἵ 
δἰϊθηιοη, ποπάογ, ὅζο.. ΚΌΠΟ]. ΟἿ 
Ευτρ. Ηθο. 842, 1) ροῆον. ὙΠ} 86ο. οἴ 
{πϊηρ, [.. χχὶϊ. 48, ϑεωροῦντες τὰ γε- 
νόμενα. Ζοδη 1. 28. δε Υἱ [ὦ 18; οὔ Ῥ619. 



ΘΕΩ 
Ἐν. χὶ. 11. 12 : [011]. ὃν πῶς, ΜΚ. χίὶ!. 4], 
φηὰ που, χν. 47: 8080]. [νὰ. χὶν, 29, 4]. 
δορί. δῃὰ Ο]αδ5. 2) ἐο ἰοοΐ αἱ, " νἰονν ἰτἢ 
αἰτοπίίοη,᾽ Μαιὶ. χχνυὶ. 1, 3. τὸν τάφον. 
Οοῦ. Ταῦ. 1. ΕἾ. ἐο οοπϑίάδν ἐσοέψ, 
ἨἩδοῦ. νἱϊ. 4, ϑεωρεῖτε δὲ, πηλίκος οὗτος, 
δὰ Ο]α88. 8) ἐο ἰοοῖ αἷ, ἷ. 6. ὉΥ ἱπρ]. ἐο 
ΘΟπι , ΤΕΟΟΘΉἶθ6, , ἢ 
06. Οὗ Ρογβ. Φό μη νἱ. 40, πᾶς ὁ ϑεωρῶν 
τὸν Υἱὸν, δηά χὶϊ. 45. χίν. 17. ὙΥ 184. ΧΙ. 
ὃ. ΠὨἰοὰ, ϑ'ο. χίχ. δ2, τοὺς λόγους.----11. 
δ᾽ ὨΡΙΥ ἐ0 866, ρογοδῖσα Μ᾿Β (Π6 αγοβ, δολοίά, 
ὨΘΑΓΙΥ δαυΐν, ἴο ἰδεῖν, 1} σαπον. [0]]. ὉῪ 
πος, οὗ ,εγβ. ΜῈ. ϊ. 1]. Τό ἰχ. 8, οἱ 8]. : 
ψ ἢ φαγὶ, δαάοά, ἵμκι|. χ. 18, ἐθεώρουν 
τὸν Σατανᾶν---πτεσόντα. χχὶν. 89. ΜΙκ.ν. 
1δ. Φομη νἱ. 19. ΕὉ]]. ὈΥ δος. οὗ ἐλέη, 
μὰ. χχὶ. θ, ταῦτα ἃ ϑεωρεῖτε. Φοδιη νυἱὶ. 
8: ψῊἢ ρατιὶς, δἀἀοά, Φοῃη χ. 12, 5. τὸν 
λύκον ἐρχόμενον. Χχ. 6, εκ]. ϑορί. δπὰ 
ΟἸδδ58. 2) ἐὸ ρεγοεῖυο, πραγ, ποίδ, ἴ0}]. Ὁγ 
ὅτι, ΜΙ. χνυὶ, 4: ὉγΥ πόσος, Αςίβ χχὶ, 20 - 
ὈΥ͂ δια. οὗ τπΐηρ, Μὶκ. ν. 88, καὶ ϑεωρεῖ 
όρυβον. 2 δου. ἰχ. 28. Ὠιοά. Ξ΄ῖςο. χὶ. 
28. 8) ἴτοτι ὑπ6 ΗΘθΌγ. ἐο 866. ἱ. 6. 
γίομοῦ, 6. στ. τὸν ϑάνατον, Φοδη νυἱϊ!. δ). 

Θεωρίέα, ας, ἡ, (ϑεωρὸς,} ργορ. ἐΐε αοὶ 
ΟΥ̓ υἱουυΐησ Δ τὨΐηρ, 908. Αηΐϊ. ἰϊ. 9, ὅ, 
κατὰ ϑεωρίαν. Ὥδῃ. ν. 7, Οοὰ. ΟὨΪ8]. 
ΑΙδβο ἴδ δισλέ οὗ τ δδῖ ἰ8 υἱονοά, 2 Μίδου. 
χνυ, 12. Ὀυΐ ΤΟΙ ΘΗ͂Υ {πὶ οὗὨ ρυ]]. βρθο- 
8068, 88 βΆ 68, ὅζο. ΤΉυς. τἱ, 16, Χοη. 
Ηἴον. 1. 12, θαρθο. ἃ χοἰ σίοιιβ ὁῃ:6, 88 Εἰ- 
τὶρ. Βαοοῖ. 1000, Μδιι. Απὰ 0 2 Μδοο. 
χΥ. 26, τοὺς ἐξελθόντας ἐπὶ τὴν ϑεω- 
ρίαν. Τὰ Ν. Τ΄. οὗὨ {π6 8ροοίαοῖο οὗ φυ]ῖς 
ἐχϑουϊίοη, μι. ΧΧΙΙ!. 48, οἱ συμπαραγε- 
νόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν ϑεωρίαν ταύτην. 
διαὶ. ὃ Μδοο. ν. 24, τὰ δὲ πλήθη συνή- 
θροιστο “πρὸς τὴν οἰκτροτάτην ϑεωρίαν, 
Ἀπὰ οὗ α 8αα ϑβρεοσίαοίδ, σοι. ἴῃ “ΈΒΟἢ. 
Ῥιοιι. 827, ἄλλην δ᾽ ἄκουσον δυσχερῆ 
ϑεωρίαν. Απὰ 80 μῆς ἴῃ Διί, 
Δηὰ 8ροοίαοῖδ ἴῃ Ἐϊαρὶ. 
Θήκη, ης, ἡ, (τίθημι) ψοροβίονῳ, οἵ 

ἀδρς ἐόρραρ: (ο νυΐ δηγί ἱπᾷ ἴδ, 88 8 ΟΟΗῸΓ 
οΓ Οἰοϑῦ, 6611 οΥ σῃδιη ΟΣ : 11 186 8 δῃϑδ(ἢ 
ΟΥ βοδυαγὰά [ὉΓ ἃ βυογὰ, Φοιη χν]]!. 1], 88 
ἷη Ἐπ]. οαϑὲ ἷἰβ Βοιῃθίζῃηεδ υὑδϑὰ [Ὁ ἃ 
ὁλοαζῇ 
Θηλάζω, ἔ. ἄάσω, (ϑήλη,) 1) ῥτορ. 

οδυβαίϊνο, ὯΓ ϑήλην ἐπέχω, μα 
(δόδο, ἰο ϑμοζία; δ08ο]. Μαι!. χχῖν. 19. 
Κ-, χῖῖ. 17. 1.ὰ. χχί, 28. δορί. ὅς ΟἾδββ. 

Ὀπὺι [01]. ὉΥ δες. : ἱτητηθά. ἕο δυοῖ αὐ ἐΐδ 
. ἸΠΟΓῸ 808] ν ϑηλάζομαι. ἘὉ]]. 

ΒΥ δος. ἴκι. χί. 27, μαστοὶ οὺς ἐθήλασας. 
δο ΦοὉ 1}. 12, μαστοὺς ἐθήλασα. Οδῃηίίο. 
Υἱ ]. 1, δηὰ ΟἾδε8. Ῥατγίίο. ϑηλάζων, α 
ἐωοκίΐησ, Μαῖϊ. χχὶ. 1θ. 
Θῆλυς, εἰα, ν, 84]. γε. ,επιαῖο, ἀρρ] δὰ, 

88. ΤΩΟΒΙ]Υ ἴῃ ΟἾαβ8. ἴο 1πὸ ἔδιηδ]Ἔ οἵ δὴῪ 
δῃΐπι8}8 ἩΠδίονογ. [ἢ Ν, Τ᾿. 1) ἡ ϑήλεια, 
48 διθδί. ἰο ἀδποίθ ἃ γεηιαίε, ἰ. 6. ἃ σο- 

180 ΘΗΣ 
τη8η, οι. ἷ. 20, »ᾳ. βερί. ἴμεν. χχυϊ,, 4, 
ΔΠᾺ δβοῃηγδίζθβ, {πουρὶὶ ΓΑΥΘΙΥ, ἰπ ΟἾδδε. 
2) τὸ ϑῆλυ, 86}. γένος, 89 1π [86 ΡὮΓΆΔΟ 
ἄρσεν καὶ ϑῆλυν, Μαῖί. χὶχ. 4. ΜΙκ. χ᾿ 6. 
6Ἁ!. 1. 28. ϑερί. Δα βοπηοίμλοβ Οἶδμβ. ἃ 
Ηάώοι. 1), 85, τὸ Κ᾽. γένος. 
Θήρα, ας, ἡ, (ϑὴρ,) Ῥτγορ. ἐδ οδαϑε 

«οἷα απέπιαΐδ, Σ ᾿ ταὰ ΤΠ. ν. 49. 
ὶ, 429. οὐ τηϑίοῃ. (6 ἡγμέξ οὗὨ [6 οἶνδθο, 
(ὴ0 γον οὐ φαπιθ, Ἠοια. Οἀ. ἰχ. 168, 
Χο. γεη. νἱ. 18. πῃ Ν. Τ᾿. τηοίοη. δ- 
ἕωγδ ΟΥ αοϑέγωμοίίοη, ᾿. Θ. σϑυ.86 οὗἁὨ ἀεδίσυο- 
οη, Βο. χὶ. 9. 8'.ο, ίοο, Ῥ]αί. ΑἸοεἰδ, 
Νηχανὴ ϑήρας ἀνθρώπων. 
Θηρεύω, ἔ. εύσω. (ϑϑήρα,) ὕτορ. ὦ 

δωηξ, ταῖκο Ὑ14 δηΐπηαβ, 85 οὔζθῃ 1η (7288, 
ἴπ Ν. Τ΄ ἢν. ἐο κωηΐ, ἰ. 6. οαξολ αἱ, ἰαγ λοἰά 
Φ' ΔΗΥ͂ ΟΠ 8 ψογάβ, ἴλι. χὶ. δ4, ζητοῦντες 
ἡρευσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 
Θηριομαχέω, ξἔ. ήσω, (ϑηρίον, μά- 

χομαι, ΓΗ ΡΝ εὐἱξὴ, οὐαὶ δοαξίβ, 88 οου- 
ἀειιηθὰ ρϑιβοηβ ἰῃ (ῃ6 ῬῈδ]10 δροοίδοϊεϑ, 
Ατίθῃι. ἱϊ. δ4. Αὖθο]. 1 ον. χνυ. 82, εἰ 
κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν ᾽ἜΦ. 
διὰ μὥτος μὲ ἢ. ἱπ δ] αβίοηυ τὸ τϑδὶ 15 
τοοογάοά, Αςἰϑ χΙῖχ. 29, ὙΒΘΓΟ 866 ΤΩΥ̓ ποίδ. 

Θηρίον, ον, τὸ, (οᾳυΐν. ἴο τῳ 
ΡΙῸΡ. α εοἱϊὰ : ΜΚ 18, δ οἔ. 
δηὰ 6]458.---11. ἢγ. οὗ ὀγμέαξ βανδρο ,6Ὰ, 
Τίι. 1. 12, ἀπά βοτηθίτηθβ ἐπ ΟἾ885. 

θησαυρίζω, ἴ. ίσω, (ϑησαυρὸν,) 1. 
ῬΙΌΡ. ἐο ἐγθαβεγο τῇρ, ἴαψ ὅδε βέογε ἴον οὔεῦ 
86; [0]], ὉΥ δοα. οὗἩἨ [πΐηρ δπὰ ἀεὶ. οἵ, 
ΤΒ ΡΠ ΟΥ πρὶ. 88 Μαῖϊὶ. νἱ. 19, 34. 
ἃ. χὶϊ, 21, 8]. ϑερί. δπὰ Ο]2ε8.---"]. ὅξ.. 

ο ἰαν τῷ, 88 βαϊὰ οὗ ευϊΐ, Ὶ ὅδ, 
Βοτὰ. 1. δ, ὀργήν. 34. ν. 8. ΣῈ ἪΝ 
Ρτον. ἱ. 18 ; 4180 ἴῃ ρᾳ88. γεβογυδά, “γε 
Ργονίάθηοο οὗ αοὰ, ἴον, 2 Ροῖ. ἱϊ. 4, οἱ 
οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ---τεθησαυρισμένοι 

Θησαυρὸς, οὔ, ὃ, ἀογ. ἴτοιι τίθημι 
δηα αὖρον : οὗ ταῖδον, 89 [ΏΘΓΘ ͵8 Π0 ἰΓμὺὲ 
οὗ [89 οχίβϑίθηοο οὗ αὖρον ἱπ 1890 

ΤΙκ το Ηδῦ. ὙΦΙΝ ἔγοτῃη ἜΣ, ἐο ἴαψ ψρ. 18 
ψογὰ [88 ὕπο Β6η868: 1) " βοιῃοδί ἰην [εἰὰ 
ἋΡ ἴῃ βίου :᾿ δηὰ 2) ἴΠ6 ΒΕ [Ἢ 
τεροαϊ(οα : οὗἩ ππΐοἢ εἰστϊ οαιίίομε ἵμο ἴαν 
ΤΩΘΓ ἰδ {ἢ 6 ΘΑΓ]ΟΡ, θοϊηρ ἔουπὰ ἴῃ 6 
δῃᾶὰ Ῥίηάαν. Το Ἰαἰῖθσ, ὨοτΡεΎογ, 19 8 
δηοϊθηΐ 88 ἰδ {της οὗ Ηἐγοάοῖπκ, ὈΥ μοι 

ὅπ [ὃς ἴ5 οὔδη υδϑοὰ. Ι͂ἡ Ν. Τ΄ ἰξ τροδηβ 1. 6 
ἐγδαϑεγε, ἱ. 6. ΔῺΥ ἰαΐηρσ ἰαίὰ ὡρ ἷπ 
τοραϊἑδ, 1) Ῥτορ. ἰϑιαροταὶ, ἴῃ 119 
Μαιί. νἱ. 19. χι!. 44. [μι χί!. 84. Ηοὺ. 
χὶ. 26, ϑερῖ. δῃὰ Ο]δββ. 2) Βγ. , 
Ῥοτιαϊηΐπᾷ, ἴο 186 800] ἀπὰ οἰεπιδί [δ, 

αἰΐ. νἱ. 20. ΜΚ. χ. 2]. ἴμα. χὶϊ, 88, εἰ. 
ϑαϊὰ ἴῃ 2 Οὐν. ἦν. 7, οὔ το Οοϑρεὶ οἵ ΟἸπή 
σοπδίἀδγεά 88 ἃ ργεοΐουϑ ἐξ τῇὸ δὲ 18" 
Ρτονοὰ. 86 Μαῖϊ. χιΐ. 44. ΟΥ̓ ιδὸ ἱἐτα- 
ΒΌΓΕΒ ΟΥ̓́᾿ἀϊνίπο Κπονϊοάσο, ΒΟ 81 μὲ 
ὋΡ ἰῃ ΟἸτῖδι, δηὰ ἴῃ τῆ6 βοΐδπο οἱ ΟἿ 
τοἀδιωρίοι ὈΥ Βἰπ), Οὐ]. ἰϊ. ὃ, οἱ ϑησανρὸ 

δἰοῖε, 
ἘΠ, 



ΘΙΓ 
τ ίας, ἱαπδσ το 
μι εἰμ ἐλ ενδβαμεας: τ πετγοοῖ. 8. ΡΕΪδίο, 
Ρμ]. 18, Ε.. ὥς τινα σοφίας εὑρηκὼς ὅϑη- 
καυρόν. Χεη. Με. ἱν. 2, 9, ϑησαυροὺς 
--σοφίας. 23 υ}12η. Οτ. ἷν. σοφίας ϑησαυ- 
ρούς. --- Π1. α ἐγοαδεγῳ, οὐ ρμίαος θετα 
οτεδ ΟΥ̓ ᾿͵ΟΔδΌΓΕΒ ΔΓῸ Γοροεϊἰοὐ ἰο ὃ6 
ἄτη ἰοτί ἢ ΤΡ προ οττὴς ἜΣ 
ἸΩΔΥ τοαυΐτα, Μεῖι. χῖῖ!, δ2, ἐκβάλλει ἐκ 
τοῦ ϑησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ, ἄς. 8. [50- 
εἴαὶεβ 161}]ς Πειηοηΐςσυβ, ὃ 20, {πὶ ἢθ δά 
μὰ ἀοσσιι δυο δὰ δυο ἢ τυ]68 ἔος μἰβ σοη- 
ἀυοὶ, ἐπδῖὶ δ πιρῃς ἄγαν ἴθθῖὰ ἕουίῃ 
ὡσπερ ἐκ ταμιείον. Απὰ [λιείλη, ἘΠοῖ. 
Ρχξοερ. 16}}8 [ιἷβ ρυρὶ} ἴο τοδὰ [ἢ τηοάσστι 
ΤΣ ΟΙΒ 80 85 ΟΟΟΔΒΊΟΠΔΙΪΥ [0 ΙΔ ΚΘ [56 οὗ 
(πε καθάπερ ἐκ ταμιείου προαιρῶν. 
Ιὰ Μαδῖι. 11. 11]. ἀνοίξαντες τοὺς ϑησαυ- 
ροὺς αὐτῶν, ἰἴ εἴτα ρὶν εἰρη ῆθβ ἃ οὐδδέ οὗ 
αμζοί, ἴθ ὙὨϊο γα] 8 }]65 ἀτὸ Κερί. 0 
ὅοε, Απί. ἰχ. ὃ, 2, ξύλινον 5. ἘἿζ. οὗ [86 
τϑύ ρει οὗ κι κασὸ τ πω ψ ΒΒ ο ΤῸ 

ὁ 1ῃουσπιδ, (66 ἰηρθ, δ σοι 5618 ΔΓ 88 
Π φερε Ὁρ, ἴο 06 ἄτανγῃ ἔοσὶβ ὉΥ [86 
ἀλγ εχσϊσεηςιοβ οὗ 116, Μαιϊι. χὶϊ. 85, ὁ 
ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγ. ϑησ. τῆς 
καρδίας ἐκβάλλει τὰ ἀγαθά" πἴοτο ἐκβ. 
8 ΒΙΓΏΡΙΥ ἴον προφέρει, δ5 υϑοὰ οὗ νοχὰβ 
πόκοη : δηά ἴῃ ἴἢ6 ἰθγηι ἱμ 6 ΓῸ 18 ΤΆ ΘΓΟΙΥ 
80 ΔΙ] αδίοι ἰὸ (Π6 αἰοδωγϑοπιθηΐ οὗὨ ΤΩΟΠΘΥ͂ 
οἵ γα 2 0165 ἔγοτῃ ἃ ἰγθαβΌγ. 80 ἴχυ. Χ. 
δὅ, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια. 

θιγγάνω, ἴ. ϑίξομαι, δον. 2. ἔθιγον, 
( Ἰοπριβοπιϑὰ ἔοττη οἵ [86 ργϑδ. ἴον ϑίγω,) 
1) ξεῆδυ, ἔο ἐοωοΐ, ρτορ. σι [80 Βαηὰ οΥ 
(οοῖ, Οὐ]. 13. 2]. 2) ἩΠῈ σεη. ἐο ἐομοΐ ὉΥ 
οὐδ ἕο, ἰο τοαοῖ, ἨοΌῦ. χὶϊ. 20, κἂν ϑη- 
ρίον Φίγῃ τοῦ ὄρους. 8) τὶ δὴ 1ά68 οὗ 
ἴοτοα, ἐο δηεῖίο, δαγπι, Η Ὁ. χὶ. 28, ἵνα μὴ ὁ 
ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα “ίγῃ αὐτῶν. 

θλέβω, ἢ ψω, ροηογ. ἕο , σοην- 
Ῥγεες,  ὍΡΡγέββ. ἴῃ Ν. Γ᾿ 1. ΡΒΟΡ. 
οἵ ἃ Ῥεσβοῦ ἰῃ ἃ σγονγὰ, Μ]ς. ἢϊ. 9, ἵνα μὴ 
ϑλίβωσιν αὐτόν. Ἐκοϊυ8. χτὶ. 28, Ατ- 
τοι, ἰϊ. 57. [κιο. Νίρν, 18, ϑλίβων καὶ 
στενοχωρῶν τοὺς ἀπαντῶντας. 880 4180 
Ασίδη, Εὐρίοϊ. 1. 25, κὰν ΟΝ σλίβειν ἀπά 
στενοχωρεῖν : 8120 ϑλίβεσθαι, ἴμυο. 
Ῥεευά. νἱΐ. 6, ἐο δε ογοισάρα τρροΉ, 88 βαϊά 
οἵ ἃ μεβοῃ ; δ͵βὸ ἐο δὲ παγζοῦῦ, 88 βαϊὰ οὗ 
ἃ ρίαοε, ῬοΟΊΊυχ ἰχ. 28, πόλις ϑλιβομένη, 
δηἀ ΤΊιοοοΥ. [ἀ. χχὶ, 18, ϑλιβομέναν κά- 
λυβαν. Ιῃ Ν. Τ. εραἰὰ οὗ α τοαΐ λεπιριοά 
ἴῃ, δὰ ὉΥ ἔαρ]. παγγοῖσ, Νδιϊϊ. υἱῖ. 14, 
τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς, '. 6. στενόχωρος, 88 
ὁΡὉ. ἴο τῇ ὁδώ εὐρυχώρω.---Τ]. Ε1α. ἰο 
ΘΡΡγδε8 ὙΠ 6116, αϑέιοὶ, ὃ ΤῊ. ἱ. 6, τοῖς 

ίβουσιν ὑμᾶς : Ῥ885. 2 Οὐογ, 1. 6. ἱν. 8, 
δηὰ ϑορί. ἀπά ΟἾἸ888. ; ἐβρθο. ἐο ἐδ αΠὲιοίοα 
ὙΠῸ ρονοσίυ, 1 Τί. ν. 10, εἰ ϑλιβομέ- 
νοις, αἰ , Μοῦ, χὶ. 87, ὑστερούμε- 
νοι, σλιβόμενοι. ΤῊ [Ὁ}} ἜΧρσοβϑϑίοη οο- 
ἕαγδ ἴῃ Ατίθιἶ. 11], 66, ϑλιβόμενος ὑπὸ 
τὴν πενίας. Ὠίοῃ. Ηαϊ. Απὶ. ν. 1688, 2, 
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ἑκάστου τεθλιμμένων τῶν βίων, " ἸΒεῖγ 
ἕογίυμοβ Ὀεϊη Ὡάτγονν ἢ 
Θλίψις, εως, ἡ, (ϑλίβω.} Ρτορ. ἴῃ ααΐ, 

8686, ἰοῃ, ἃς ἤξ. ἔν. 6ν]]β, 
αἱλ͵ίϊοκ, αἀἰείγεεο, τ ΠοῖΠ ΕΓ ἤτοπι ἰτοῦὉ}]6 οὗ 
τπιϊηά, δὲ 2 ον. ἰϊ. 4. ἐκ πολλῆς 9λ. καὶ 
συνοχῆς καρδίας ἔγραψα, ῬΆ]. ;. 16: οΥ 
Ραΐῃ οἵ θοάγ, ολη χνὶ. 21]; σπβοτο βαϊά οἵ 
8 ΜΟΙΏΔῺ ἴῃ ἰΓανδ]] : 88 δἷδὸ ἴῃ ϑερί. δά 
Ανροεσ. Οἷι. βονενογ, ἰὰ ἴθ υϑοὰ,, ρ888. ἢ 
τηοϑίοῃ., οὗ εΥ}}5 Ὀγ τ οἷν ΔΏΥ ΟΠ ἐξ : 
αὔλΠιοίδοη, αἱ , Μεῖῖ. χὶν!. 21, ἐφμμ κε 
νης δὲ 5. Δοίϑ νἱῖ. 10, 4]. 850 υἱτἢ ϑγηο- 
Ἡγτηοβ, 88 ὅλ. καὶ στενοχωρία, Βοτη. 1. 9. 
2 Οος. νἱ. 4. 1 ΤῊ. (). 7. ϑερί. δηὰ Αροεγ. 
Θνήσκω, ([. ϑανοῦμαι, «ογ. 2. ἔθα- 

νον, Ῥογῖ. τέθνηκα, πῇ. τεθνάναι.) ἴο αἷο. 
Ιηῃ Ν Τ΄ οΩ]Υ νεγί. τέθνηκα, ἐο ἔαῦε αϊεα, 
1. 6. ἐο δε ἀδξαά, ἴὰ ἃ Ῥτδϑβ. βοῆδο, ΜῈ. χυ. 
ἜΝ: ἤδη τ ΘΕΙΚΕ. [μ΄ δε κὸ } ΤΕΥ 

,) ζῶσα τέθνηκε, “ὁ ἷ8 ἃ ΓῚ ᾿ 
ϑερῖ. δπὰ 6]488. 
θνητὸς, ἡ, ὁν, κἀ). (ϑνήσκω,) πιογίαΐ ; 

σῶμα, Βομι. νἱ. 12. νἱῖ!. 1]. σὰρξ, 2 Οον. 
ἶν. 1]. τὸ ϑνητὸν, " τλοτί8] πδίυγο,᾽ πιον- 
ἐαζέίψ, 1 Οοτν. χν. δ, βᾳ. 2 ὅσον. νυ. 4. ϑερί. 
δὰ ΟἸα486. 
Θορυβέω, ἴ. ήσω, (ϑόρνβος,) ἰο 

α ποῖϑε ΟΥ ὩΡΥΌΑΥ, βΒαϊὰ οὗ δ τ ἰ- 
ἰχάἀ6, ΖΘ ΠΘΓ, ὙΠΟΙΌΟΙ 88 ἃ ΤΑῚ οὗ δρρτο- 
θαίϊοη οΥ ἀἰδαρργοδδιίοη. 01.886. [ἢ Ν. Τὶ. 
1) τηἱὰ. δῃὰ ᾿ηίγδηβ. βαϊὰ οὗ Ἰουὰ Ἰδπηθηίδ- 
ἄοῃ, ἕο α ποΐθο ἱοσοίλογ, ἐο εὐαῖϊ 
ἑορείλον, Μαῖι. ἰχ. 28, ἰδὼν ὄχλον ϑορυ- 
βούμενον. ΜΚ. ν. 86. Αοἰδ χχ, 10. 2 
ἴΓΔΠΒ. 0 8εΐ ἕη αὮ ὩΡΤΟΑΥ͂, ἰο ὀχοῖξο 
ἕπ α »ίαοο, 88 τὴν πόλιν, Αὐοἰθ χνῇ!. ὅ. 
Ὠίου. ΗΔ]. ἰχ. θ8, ἐθορύβησαν την πόλιν. 

Θόρυνυβος, ον, ὁ, ποῖϑο, ὩΡΥΌΑΥ, οὗ 8 
τη] λα 6, νἱ2Ζ. 1} σεπονῦ. Μαῖίί. χχυὶϊ. 24, 
“όρυβος γίνεται, δπὰ οἷϊ. ; οὗ Ἰουά 18- 
τηδηίϊδίίοῃ, τοαϊέησ, ΝΚ. νυ. 88. 2) δβρος. 
οὗ ρορυ]δῦ οοτητηοίίοῃ, ἐμηνζ, Μαῖϊ. χχνὶ. 
δ. Μ. χὶν. 2. Αοἰβ χχ. 1, δηὰ Ο]δδδ. 
Θραύω, ἔ. σω, Ῥ. ρΡ888. τέθραυσμαι, 1) 

ΤῸΡ. ἕο ὑγθαΐ ἕπῃ ἡξυμ » ῬῸ]. νἱ. 28, 
], Ασίϑαι. 1. 80ῦ, θὰϊς 2) αἰπηοβῖ δἰνγαγβ 

υϑοὰ τηοίδρῃ. ἰπ (ἢ δ0η80 ἕο ογηϑὴ δὴ 
ΟΠ ΘΒ δίΓΘηρΊῃ, ἴ0 ΟΟΜΗΥ δΐ8 ρονον, Ρίπά. 
ΟΙ. νἱ. 164. ΡΙυϊ. ΑἸοἰδ. 3. δύναμιν, οΥ 
ἴο σΥΌΒἢ ἢΐ8 ἢοροβ, Ηάἀΐδη. 111. 2, 4, ΟΣ Ηἷ8 
οουχαρο, Ὠἰοά. δ5''΄ς. ν. 240, τέθραυσται ὁ 
“υμός. Ῥ]υϊ. Οδε. 19. ἐτέθραυστο τῆς 
τόλμης, οΟΥ ἢΐα τηϊπὰ Δἰιορεῖῃον, Ρ]αΐ, 
Απίοῃ. 17, ϑρανόμενος τὸν λογισμὸν, 
δηΐτηο γδοΐαβ,  Ὀγοκθη ἄόντα ἰῃ τηληά,᾽ Ορρ. 
ἴο ἐῤῥΛωμένος. Ἠδηοθ ἴῃ [μυ. ἰν. 18, ἀπο- 
στεῖλαι τεθραυσμένους, ἴπ0 56η86 ἴ8, 
 ὈγοΚοῶ ἀἄοντῃ ἴῃ τηϊηὰ δηὰ δβρίσιἰδ,᾽ 11 
ῬΙΒΟΠΟΙΒ ἴῃ ΠΟρΘ 688 ΡΟΣ 88 Πουῖί. 
ΧΧ. ὃ, μὴ φοβεῖσθε μηδὲ ϑραύεσθε : οΥ 

ἰϑ6(ἷ, ἱ. ε. ορργεβϑθὰ Ὀγ πη) ιδὲ ἱπηρτίβοη- 
τηθηῖ, 88 Ὠουῖΐ. χχυ]![. 88, ἀδικούμενος 
καὶ τεθραυσμένος. 



ΘΡΕ 
Θρέμμα, ατος, τὸ, (τρέφω.) Ῥτορ. α 

πογείέησ, "ΔΕΥ δυϊτ 8) Ὀγοὰ Ὁρ,᾿ τὰ ϑθοαι 
οὗἉ ἑαπιδ δηϊτη8]5 γοαγοὰ ὉΥ {Π|θ Ο8Γ6 Οὗ Τηϑῃ, 
οαξέϊο, ,. δηὰ λογάβθ. 8.0 Φοόδη ἷν. 12, 
οἱ νἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ ϑρέμματα αὐτοῦ, 
σι θγο, δόνόνον, Κυρκο, Τιϊίμμδη, ἀπά 
ΒΟΒΙΘΌΒΠΘΙ ΤΟΠΘΘΣ σ5, λοιδολοίά ; 
Δρροδ ες ἴο ἔνο ἘΒ οὗ δῃσϊϑηΐ ἰη- 
βου ριϊοηβ, ψἤθγο, δον [Π6 Βυβθαηά, υἱέο, 
δηᾷ Ομ] άγοη, ἐμ ἀοηιροδέϊοβ ἀτὸ τηθπιϊοποά. γ 
Υοἱ τλοδ6, ὈδΙΏρ᾽ ΤΘΓΟΙΥ͂ ἸΠΒΟΥΙΡΈΟΉΒ, αοτά 
0 πὸ ὑλῶν οὗ ἐν βὀδελόν “ τι ῖβ 
8ΘΏ86Θ 0 μματα. [80 ϑῶ8 ἐξησ 
ἷβ αυΐϊο ἐπ τῆς, βἰποθ ὅρ. ἴῃ 186 »ίωγαὶ 
ΔΙΑ, 1 Δρρυθμοηά, (οχοθρὺ ἰῇ {ὑὸ ΟΥ 
ἴδσθθ βδββαροβδ οὗ 985110]. ἀπά [θαπη. ὙΒΟΓΟ 
ΤΏΘἢ 816, ἴῃ {Π0 τῇοίουολ] 8|}]6 οὗὨ [Βοβὲ 
Ὑτίϊοσθ, ἢρ. ἰοσιηθά ϑρέμματα, ἴῃ Ἰυϊία- 
«ἴοι οὗ [η6 ροοίίς υἀβᾶρὸ οὗ ϑρέμμα ἷπ [Π6 
Β'ὨσΌ]ΑΓ ἴῸΣ 8ῃ αὐἰωπιηιϑ, δΔΙτηοβῦ ΔΙ ΤΑΥΒ ἴῃ 
8 Ὀ8α 56η86.,} ἀθποίοβ οαΐέδ, ΒΒ 88 810 
Ὀγοά, τϑαγϑά, δπά πουχβῃθα ὉΥ̓͂ {Π6 σᾶγθ οὗ 
ΤΩΔη, 848 οἴἴθῃ ἰπ οβορ. δπὰ ποῦ υπέτο- 
ἌΔΈΡΕΥ ἴῃ [86 Ο]488. 88 Χοη, (σοη. ΧΣ. 
3. Ῥοϊ. 11. 26. δ. ἰν. 76, 2, σώματα καὶ 

΄ ϑρέμματα, « οἰανοβ ἀπὰ οδίῦ]6." Ἡάΐδη, ἢ. 
ϑ Ἱ ἄἰ. Υν. Η. το δθ, ψὮΘΓΘ Τὸν 

τῶν 8160 0 ίο τῶν παίδων. 
Τήση 51. 1. 1, ὍΣ Απὰ 186 παϑηἰΐοη οὗ 
186 σαἰ0]6 18 ποέ, 88 ΚΎΡΙΚΘ βαυϑ, ἱσγϑίθνδηΐ [' 
ἴο ἴῃ9 ΤῸ ἴῃ Υἱθν ; ὙΒἱοἢ γ͵1ὰ8 [0 ἴπ|]- 
τηδίθ 16 στοαῦ σορίοιιβηθδβ οὗἩ [Π|6 Ὑγαῖου : 
οδίι]0, ἴῃ 6 Εὐλϑῖ, ΤΟ ΌΠΩΣ ἴο 06 νγαϊογοὰ 
δὶ [89 γ7χ9}18.ὡ Α.8 ἴο ἴπ0 4]]οχρὰ ἑμάθοογμηι 
οὗἉ τηθῃιϊοηΐηρ ἐπ 9 σα. 019 ἴο (86 δ Χο] υβίοῃ 
οὗἩ [0 ἀοχηθδβίϊοθ, [26 Δύο 8.0 ποί ὃχ- 
οἸυάοὰ ; σόγη.5, ΟΥ που 56 ῃ0]4 βουυδηΐβ ὈΟΤΏ 
δηα ὉὈγοὰ ἴῃ ἴῃ πουθο {0 ὅτθ, ἱπ θῇ. 
χὶν. 14, ἘξοοϊεΒ. 1ϊ. 7, ἰοττηθᾶ οἰκογενεῖς) 
Ῥαΐηρ οοπδίἀογϑὰ 88 ραγί οὗ [ῃ6 δι : δὰ 
80 ἰῃ [06 ᾿ΔΙΓΟΣ ραββᾶσθ (ΠΘΥ 816 ἴῃ [6 
Ἡδοῦ. «2116 “ 508 οὗ Τὴν Βοιιδ0.ἦὦ ΕἾΠΔ]Ϊγ, 
1}6 τηϑητοη οὗ [ἢ αιεῖο ͵8 4.119 ΔΤ 68 016 
ἴο 1:6 5 Πρ] Οἱ οὗἁὨ δηοϊδηῦ {1 π|68, ΘϑΡρθο. 
ἴῃ ἃ ΓΙᾺ] ΘΟῸΒΙΤΥ {{κὸ ΔΙΪδ. 

Θρηνέω, ἢ. ἥσω, (θρῆνος.) ἰο τ0θ6} 
, τοαῖϊ, τιουγ, νἷΔ. 1) ἰῃίτδηβ. Φο μη 

χυὶ. 20, κλαύσετε καὶ ϑρηνήσετε: οὗ 
᾿ὐτθὰ ΙρΟΌΤΠΟΙΒ ὙΑΙ Πρ [ῸΓ ἴθ ἀθδα, 
Μαῖι. χὶ. 17. [χὰ. νἱῖ. 82. ϑερὶ. ἃ σοι. 1]. 
Χχίν. 722. 42) ἴχϑῃβ. ἴῃ Ἰαίθσ , ἕο δθ- 
Ἔα: [λι. χχὶϊὶ, 27. βορῦ. δηὰ Ηάΐδῃ. 111. 

3 ι 

Θρῆνος, ου, ὁ, (ϑρέω, ἰο νε]],) ἰουά 
εμέ, τοαὐίησ, Μαῖι, ᾿ϊ. 18. βερῖ. δπὰ 

8. 

Θρησκεία, ας, ἡ, (ϑρησκεύω,) α τοογ- 
εἰρρίηρ, σὰ Ῥ ; οἷ. ἱπ ΟἸ]6858. 
αὐ (86 1άθα οὗ βυρογβιϊ οη. Απᾶ 80 
ρησκεία τῶν ἀγγέλων, Οὐ]. 1. 18: 4180 
οἱ ἃ ΒΟΥΘΓΘ δδοοῖΐο τηοὰθ οὗἉ ουβἢΐρ, δυσὶ 
88 υἀδίϑιη, Αοἰδ χχυϊ. ὅ. 84. χίν. 27. 
1μὰς. βεοτῖ. 10. Ἠάϊΐδη. ν. 8, 12: σοποῦ. 
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οὔ {6 ψουβμὶρ οἵ αοά, δπὰ βοῆςθ γείέσιοι, 
»ἱοίψ, 34. 1. 26. 208. Απί, ἰ. 18,1. 

Θρῆῇσκος, οὐ; ὃ, ἡ, 84]. (ϑρέω, ἴο 
δας ἴῃ ἃ ἴον γοΐθθ δῃὰ πυτηῦ]γ.) 11}. 

ὁοά γκαγόν, δαυΐν. ἰο δεισιδαίμων, δηὰ 
σοηθν. ρίοιϑ, τοϊ σίου, 54. ἰ. 26. 5366 ΤᾺ 
Ὡοίθ. 

Θριαμβεύ ὦ, ἔ. σω, (ϑρίαμβος,) ἰοἐτὲ- 
πα, εἴ ΒοΪά ΕυΩΡ ᾽ ΡΊαι. ΜάτοΙΙ, 

ἀΐδη. ἱ. θ6, 16. Τη Ν. ΤῸ 1) [18}8. 0 
ἰραά ἐπ ἐγίωηιρῆ, ἰο ἐγτωπιρἧ, οὐοΥ,, πλΚᾺ δος. 
Οὐ]. ἢ. 16. 2) δαυθαῖ, ἐο οαιϑο 10 ἐγίμπερὰ, 
ψ 1} δοςο. 2 Οον. ἰΪ. 14. 

Θρὲξ, τριχὸς, ἡ, (Ργ. τρέχες, ἀδί, 
Ρἷαν. ϑριξὶ.) α βαῖν, ὉΓ. ἐδε Ἢ ἷ. ε. 
οὗ [26 μοδὰ ; βἰηρ. Μαίί. ν. 86, οἱ Αἱ.; 
Ρίυν. σ. 80, δῃὰ οὗν. ἴῃ δορί. δῃὰ ΟἾ888. : οὗ 
109 μαὶν οὗ δηΐτηα]5, Μαῖξ. 1. 4. ΜΙ. ἱ. 6. 
Βον, ἰχ. 8. ϑερί. δηᾷ Ο]488. 
Θροέω, ἔ. ήσω, (ϑρόος, ϑρέω.) ἰο πραξε 

α ΕὍπουΣ οΥ ἐωμηχμΐ. " ἍΩΣ ἐ  ρδα: δηὰ 
ἰπ Ν. ἼΔΕ "Ὁ 5Ὲν ἐδέωγὸ, ογτῦν; 
Ῥ888, Νίαἰί. χχίν. 0, μὴ ϑροεῖσθε. 

Θρόμβος, ου, ὁ, α αγῸΡ οΥ οἷοξ οἵ 
οοαρυϊαιοα ταϑείοῦ, οβροῦ. ῬΙοοά, 858 'ῃ Ῥ[δίο, Ὁ 
ἀπ τουτὶ διὰ οἵ. ἱπ ἀἰαἰοη δηὰ Ὠΐοβο. {μι, 
ΧΧΊΪ. 44. 
Θρόνος, ου, ὁ, (θράω,, εοχε. 1 θρόω,. 

0 τηουπῖ, ὨΙΓΟΡ. ΟΝ βεδί δϑεοπαοὶ 0γΧ8. 
[οοῦ-ϑίοο], Ἡοι.Οἀ.].14δ. [πῃ 1αϊ. τ. δὰ 
ἴῃ Ν. Τ΄ α ἕδγοηθ, 88 [86 δια Ὁ] θὰ οὗ 
ΔΌΪΒουγ. 1} ΡΓΟΡ. 88 αἰἰτὶ δαϊοὰ ἴο Ἰπηρν 
1μα. ἱ. δ. Αοἰϑ 11, 80. βερί. δ ΟἸΔ88.: 
ἴο αοά, 88 ἔμ ϑονογεῖρτι οὗ [ἢ πμίγοῖθε,. 
ΜΝαῖι. ν. 84. Αοἰϑβ νἱῖ. 49. Ἡοὗ. ἱν. 16, αἱ, 
δορί, ; ἴο 768ι18, 88 [Π6 Μεβείδῃ, Ναίί. χίχ. 
28, αἱ. το (Π6 Αροβί]68 ἴῃ {πὸ Κίηράοπι οὐ 
αοά, Μαί!. χὶχ. 28. ἴ,υ. χχὶϊ. 80. ον. χχ. 
4: 4180 βυταθοὶ. ἴο 186 οἰάθτε ἀγουπὰ αὐ 
[Ὡτοῦθ, ον. ἦν. 4: ξυτίμον, ἴο ϑαίδη, ἢ. 
18: βυιαθοὶ. ἰο 16 Ὀεδβί, χυὶ. 10. 2) 
ταθίοῃ. ἴῸῦ ἀοηιέπίοη, ἴλι. ἱ. 82, δώσει. 
αὐτῷ τὸν ϑρόνον Δανΐδ. Ἡοῦ. ἱ. 8; α΄ 
ἔος ἃ »οίοπέαΐα, δέσμεν ροιοεν, Οὐ]. 1. 10, 
εἴτε ϑρόνοι, δια. ὙὮΟΙΘ ϑρόνοι πῆρα 
ἤθπον. ὙΒοίθοΣ οὗ θατί] οὐ οὗἉ οοἰοδῥα 
Ροϊθηίαίοδβ. 3380 ΖΏ016 ἴῃ ΤΑΥ͂ ποῖο. 

Θυγάτηρ, τέρος τρὸς, ἡ, α ἀαυρλάοτ, ᾿ 
Τ. ΡΒΟΡ. δῃά φέπϑῦ. Νίαϊίὶ. ἰχ. 18. χ. 8. 
ΜΚ. ν. 85, οἵ βϑρὶββ. ἰῃ Ν, Τ. δηὰ ϑορί. 
88 8180 ἰη ΟἾ]688.: ἢξ. 88 δχῤτοθόῖηρι ἶκὸ 
ἡοία ἴὰ Ἰιδλῃ, δά ᾿ίον' ἴῃ ἘΠρ ἢ, 8 
τοϊδίϊοη οὗ Κίπάποϑθ δηὰ αεοιίοῃ, 2 ΟἿ. 
νἱ. 18, εἰς υἱοὺς καὶ ϑνγ. ἷ. 6. θεὸν; 
ΟΟΙῺΡ. 76. χχχὶ. 1, 9: 4180 νοῦ. ἴῃ ἃ ἀϊγθοὶ 
οὐάτοβϑ,. Μία, ἰχ. 22, ϑάρσει, 5. [λι. ΤΙ]. 
48. ϑορι. ἱπ Βαιὰ ἰϊ, 8. Ηἱ. 10; «πὰ εαἷνο 
ἴῃ Ηοτθοῦ δηὰ ἴδ Οτθοὶκς ἀγατηαίβί8.---"]. 
ΒΡΕΟ., ἔτοσα [86 Ηθδ., ἀαωρσλέον, Ἰ.6. 8 ἴθ’ 
Τὴ8]90 ἀεξβοοηβηΐ, ΠΟΎΘΥΟΥ σοπιοίθ, ΜΡ. ' 
χἰ δὶ. 16, ϑυγ. ᾿Αβραὰμ, τπὰ 1. δ. ϑρί. 
ὅϑη. χχχνί. 2, " ἀδυρῆῖοῦ οὐ Οδηβδη, κδὰ 
οἵν,---ΠΠ ἄοτὰ [00 Ηθ}., ργοβχοὰ ἴο πδιῃθὲ 
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δὰ τὰ ἔδσωδ]θ Ἐεηφ ϑέρμὰ θοτ ἀπά Ἡνίης 
ἴῃ αὐτὸς τὸν γαϑνυμ πὸ δ΄ οὐϑργίησ, ὁ. 
μι, χχὶ. 28, ϑυγατέρες ἐιρουύοαλ γα. 
80 βορί. ἴπ Οδηΐ. 11. 7. 111. δ. 
ἶν. 4, δῃὰ οι. Ηδποθ, ἴῃ βῖπρ, ϑυγ. Σεὼν,͵ 
(ον ἐδ ὑιλαδέέαπέΒ. ΤῊΪ8 ἔοττη οὗὨ Ὄχρσοβ- 
ἰοῦ ἷπ 16 σοττοβροπάϊης ΗἩΘΌΣΟΝ ἰσστα 
ΤᾺ ἰ8 ΨΟΥΥ σοχησηοη ἴῃ {6 Ὁ. Τ.; δηά 
τθουρε οδϑὲ ὙῈΟΠῪ οομβποα ἴο [Π6 
»οσίίς θΟΟΪΚΒ, 'ἴ8 ΟσΟδΒΙ ΟΠ Υ ἔουπὰ ἴῃ [86 

ἰηδϑὺ ργοδΘ πδυτδιίοῃϑ : 6. γτ, αθη. χχίν. 
8, 186 ἀαιρίίεγϑ ΟΥ̓ ἐδό οἷξν᾽ σλτὰθ οὰαϊ ἴο 
ἀσαν σαῖοῦ :᾿ τ ὐΓἢ τ ΠΙ ΟἿ ΠΙΔῪ 6 οοτηραγοᾶ 
8 δτα]ὰῦ Ἐχργοββίοη ἴῃ Ῥὶηὰ. Ῥγ Ὰ. ἰχ. 8], 
ἤτον. Ναὶ» ὁ ἔτικτιν, Γαίας ϑυγά- 
τὴρ. ΗΟ σοτχηοῃ διηοηρ ἴδ 6 δηοίθηίδ 
Ἧ285 [8 ρουβο Σ βοδοη, ΤΑΥ͂ ὃθ ἱπηαρὶποά 
ἤοιι {86 ἰδοὶ, (μα ἴῃ Βου]ρίγοΒ δὰ σοἱ 8, 
ἰε8Β ἀπά σουῃίτῖοβ 816 ποῖ ὈΠΙγοα ὈΘΒΠΥ 
τορτοδοηϊοα 45 τυοπιοη. ΤΠυ8, [0Γ ᾿πδβίδποο, 
οἢ ἐδ6 σϑύοσβο οὗ βοζηθ 1τηθ648]8 οὗ γεβρα- 
ἰλη ἀηὰ Τίϊιθ, 7υάδα ἰδ Ἔχ Ὀἰοα 848 ἃ 
τοοπβαῖ δ᾽ Ὁ Πρ ΒΟΙΤΟΥΤΓΪ οα 186 στουηὰ 
ἸΠΕΓ ἃ ρδ] πι-ἴσθο, ὙΠ0} [ῃ6 ἱπβουὶριίοη 
ὕθθδια σΑΡΊΤΑ. “ 
θυγάτριον, ον, τὸ, (ἀϊπιίη. οὗ ϑυγά- 

τὴρ,) α ἐπε ἀαπρλΐεν, ΜῈ. ν. 28, νἱ). 25. 
Αἰΐθη. Ρ. δ8]. ΤἸωοησ. Ρ. θ. Αἤοη. 8. 
ϑυϊά. ἴῃ ἠγμένος. 
θύελλα, ης, ἡ, ((΄. ϑύω, ἴο τυδῇ, 83 
ἑἐλλα ἔτ. ἄω δπὰ εἵλειν, ἐο υὐλέγί ; τ 

ἴῃ Ηεβ. ΤΏ ορ. 874, 1 18 βαϊὰ οὗ [86 τ ]πάβ, 
κακῇ ϑύουσιν ἀέλλ ΛΝ ηρμυβῤ μος λωνγτῖ- 
από, ἤοτη. Οἀ. ν. 8 , δεινὴ μισγομένων 
ἀνέμων ἐλθοῦσα ϑύελλα. Ατὶδῖ. ἀδ 
Μυπάο 4. [πῃ Ν. Τ᾿ [80 σψογὰ ΟσΟΏΣΒ ΟὨΪῪ 
ἴα ΗθΌ. χὶ;. 18, γνόφῳ καὶ σκότῳ καὶ 
ϑυέλλῃ, 8. τηοᾶθ οὗὨ ἜΣργεβδίοῃ ἐοττηθὰ οἢ 
(δ δορί. σνογβίοῃ οὗ Ποαυῖ. ἰν. 1], ὙΏΟΙΘ 
ϑυέλλῃ σοττοθρομβ ἰο (86 Ηοῦτ. ἘΠ 
ἰπουρἢ ἰδ ἀοο8 ποῖ τεργοδθηῦ 118 Β6η86, 
μος ἀαγίριοβθ, Ὀὰϊ 88 δάἀορίθὰ ὉΥ 1} 
δορί. {γα 8] ἴου Ὑὶ τ γοίθγθησθ ἰο ἐἢ6 νυἱο- 
Ἰεεὶ 1δαΐ δοσοιηρδηϊθὰ {μὸ οἱουά, 
ἴδο ᾿Ἰδυπάσε, δηὰ ᾿ἰρμἰηίηρ οὗ ϑἰπαὶ, Εχοά. 
χίχ, 16, 18. χχ. 18; ρουῆαρβ τεδάϊηρ ΠΟ 
δηὰ δῃρροβίηρ (6 ΟΧΡΓΟββίοη [0 ΘΟΙΏΘ ΓΟ 

Ἵ": “ἴο Ὀχοαὶκ (86 ΠΟΙ οὗ δηὰ “ υἱοῦ 
οδτοΥ,᾽ Ηοβ. χ. 2, ἃ ποῖ υὑπερὶ ἀθεΐρηδ- 

ἤοῃ οἵ ἃ δεγγίοαμθ. 8,0 ΨοὉ ἰχ. 17, 10 ἰϑ 
βαϊὰ, " Η ὈτοΑ κοι τὴ ὙΠ ἃ ἰοτηροδί.᾽ 
θύϊνος, ἡ, ον, 14]. (ϑυΐα,) ἐλγίπο, ἔον. 

ΧΡ, 12, ξύλον “Κ΄. “ἸὨγίπο ψοοὰ.᾽ ΤῊΘ 
ϑυΐα, οΥ ϑύα, 1,Δϊ. οἰέγιδ, 88 8 ΘνοΓ- 
ὅτοοη Αἰτίοδη ἔσθ, Ὑ1ΓΠ δγοτηδιὶς τοοά, 
ἴτοῦι ὙΒΙΟΝ βιδίθβ ἃπά οΟΒΟΪΥ ψ6886}8 
ῬΌΣΘ Τηδάθ. 
θυμίαμα, ατος, τὸ, (ϑυμιάω,) ἐπ- 

Οὔπ86, ΔΏΥ 88 δδίϑπος Ὀυχηῖ ἴῃ Γο  ἱρ!ου}8 ὙγΟΥ- 
"ΐρ, Βον, ν. 8; τηϑίοῃ. ἴκι. ἱ.. 10, ὥρα τοῦ 
ϑυμιάματος, δηὰ τος, 1], τὸ ϑυσιαστή- 
ριον τοῦ ϑυμ. "ἴον ὈυΣΏΪηρ᾽ ἱποθηδ6.Ἶ 
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οἵ εἰἴ66, ὈῪ ὙΒΙΟΝ {86 ΟἿ 18 ρεγϑοπίβεα, | 

15. 11}. 16. [δὼ 

ἐμῇ ὀργὴ, “ἴ86 ἀΐγοδῖ ᾿πἀρτηρηίβ.᾽, 
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θυμιατήριον, ου, τὸ, “υμιάω,) α 
ΟΘΉΘΕΥ,, ἴοΥ ὈΓΠΪὨρ ἴπΌΘΠ 80, δῇ . ΙΧ. 4; 

. 7 οἴδοτβ, αἰΐαν 977 ἔποθπβδ. 
θυμιάω, ἴ. άσω, (ϑῦμα, δύω.) ἐο 
γῊ ἔποδηϑθ, 8060]. 1.υ. 1. 9, Ἰῤορ νν, 

“γυμιᾶσαι. 

θυμομα χέω, ἔ. ήσω, (ϑυμὸς, μάχο- 
μαι.) ἴῃ ΟἸ488. ἐο ἤσλέ Πογοεῖῳ, (ἴον ϑύμῳ 
μάχεσθαι.) οΥ “ἴο ΘΑΥΡΥ οὐ ψᾶγ ὙΠ οὗ- 
Β]Ὡδι6 δηϊηλοεῖίυ,᾽ Θνθπ ὙΠ 111116 σἤδποθ 
οὗ βυσοοβδ, 88 ἴῃ Ῥοϊνῦ. Ὠ᾽οά. ϑ΄'ς, δηὰ 
Ῥίου. ΗΑ]. ἴῃ Ν, Τ. τ80 ψογὰ σου 
ΟἾ]Υ οποθ, Αοἰδ χὶὶ. 20, ϑυμομαχῶν Τυ- 
οἷοις: ὙὮΘΙΟ, 88 ἰῃοῖθ 8 ὯῸ ΓΘΆΒΟΝ ἴ0 
(Ὠΐηἰς (δαὶ Ηοτοὰ γγὰϑ δε τὰν τΠῈ [80 
Τγτίδηθ, [Π:6 Β6η86 18 Βιρροθοὰ ἴο ὃ6, “ ὙγΔ8 
ἔχηι οἴδεηπάοα Ὑἰἢ.,᾽ 88 πὶ Ῥογῦ. χχν]ϊ. 

, 4, “. ἐπὶ τοῖς γεγονόσι, διὰ ἰχ, 40), 8. 
Ρ]υ,, εμπιοῖτ. 22, ἐθυμομάχει “πρὸς 
αὐτοὺς, ὅτι, ὅζο. 83,60 ΤηοΓ6 ἴῃ ΤΩΥ͂ ποίο. 

Θὺὑμὸς, οὔ, ὁ, (ϑύω,) ργορ. ἐδα λδαγί οΥΣ 
ϑομ, Θοηδίἀογθὰ 88 [86 ββαΐ οὗ 116, Ηοιλ. 
Π]. ἵν. 470; 4130 ἐδ6 ϑομὶ οὐ πιέπα, 88 ἴῃ9 
βόδί οὗἁὨ [Π0 τοὐήϊῥ οὐ αἀδϑῖγα, 1]. νἱ. 489. οὗ 
οὗἩ [9 δπιούίοηϑ ἀπὰ ραββίουβ, οι. Π. 
1,196, Ηδθησα ρθηον, δπὰ ἰῃ Ν. Τὶ, Ραϑ- 
ΒΙΟΝ, 1. 6. “Ὑἱοϊθης σοτητμοίοῃ οὗἉ ταϊπὰ,᾽ 
μὰ θη οὐ τυγαΐῇ, ἀἰ οτίπρ ἔτοια ὀργὴ 
ἴῃ 189 τηοᾶδ οὗ σοησορίίοῃ τοῖον (Ώδη ἴῃ 
80 ἐέηρ εἰσηϊθοά, [μὰ, ἰν. 28, ἐπλήσθη- 
σαν πάντες Μϑυμοῦ. Αοίϑ χὶχ. 28. Ερἢ. 
ἦν. 81. ΟἿ]. 111. 8, Ηδ65. χί. 27. Ἐν. χὶϊ. 
12. δορί. διὰ ΟἾδββ. ; ρ]υγ. ϑυμοὲ, δωγϑίθ 
9 απφεν, 64]. νυ. 20: βροίβοη οἵ αοὰ, δπὰ 
ἱποϊυαίηρ [89 Ἰάθα οὗὨ Ρᾳπίθῃνηθπί, ρμηΐέυο 

9, ον. χυ. 1. οι. 11. 8, ϑυμὸς 
π- 

ἴμοῖ, ἴῃ Ο. Τ΄ 88 ὅογ. χχν. 1ὅ, 158. 1, 17, 
δομουδῃ ἷβ σαργθβοηθὰ 88 ρνίης ἴὸ [δ 
ΠΔΌΪΟΏΒ ἴῃ ἢΐ8 ὙΓΑΙΝ δπ ἸηἰΟΧΙ δ ϊηρ' ΟΡ, 
80 ἰπαΐ ΠΟΥ γα] δηὰ 8 Ρ ἴο ἀοδίσιο- 
οη. ποθ, 4͵8ο, ἰῃ Ν. Τ', ὁ οἶνος τοῦ 
“υμοῦ τοῦ Θεοῦ, " σίῃθ οὗἉὨ (86 τγταῖ οὗ 
αοά,᾽ ον. χῖν. 10, δῃὰ σὴ οἶνος ἐτηρὶ]. 
χνυ, 7. ΒΥ ἃ βἰτηῖ)αν ἤρυτο, ἡ ληνὸς τοῦ 
“υμοῦ τοῦ Θεοῦ, ον. χὶν. 19, διὰ χίχ, 
1δ, “180 τῖπο-ρτθββ οὗ [86 στα οὗ Οαοἀ;," 
ἴῃ 8]] υδίοη ἰο 8. ᾿χὶϊὶ. 8. 

θυμόω, ἢ. ώσω, (ϑυμὸ»}) ίο έο 
αἸΟΘΥ͂, δ μ488. ἐο δὲ ἀποτν, Μδῖι. ἰϊ. 16. 
ϑερῦ. δῃὰ Ο]488. 

Θύρα, ας, ἡ, α ἀοοΥ, δἀπὰ 9]υγ. αἱ 
“ύραι, ἄἀοογδ, ρου αρ8 ἀο]9 ἄοοσα. 1, 
ΡΆΟΡ. δῃὰ ΘΕΈΝΕΒ. Μαίι. νἱ. 6, Αοίβ χίϊ. 
18, τὴν ϑύραν τοῦ πυλῶνος, 1. 6. α δηιαϊ 
ἄοογ, οὐ «εὐἱοβοί, ΟΠ ἃ ἸΑΡΚΟῦ : 8ὸ [ἢ 
ἄρον οἵ ἃ Ῥτίβοῃ, ν. 19. χίὶ, 6. οὗὨ [9 
Τοπρ]6, 11}. 2: οὗ ἃ 7014, Φοόμη χ. 1: 
ΒΥ} 00]. Ηον. 111. 20, ἕστηκα ἐπὶ τὴν 
“ύραν καὶ κρούω, ἷ. 6. " αἴ ἴῃ ἄοοΣ οὗ (ἢ 
μιοαγι.᾽ 85,0 ϑύρα ψυχῆς ἴῃ Ο185. Ἠθηοο 
τὰ πρὸς τὴν ϑύραν, εηυΐν. ἰο τὸ πρό- 
θυμον, υδϑέέδωΐο, ρογοῖ, ΜΚ. ἰϊ. 2. τὰ πρό- 
θυρα, Χοη. Ογγ, νἱὶ. ὅ, 22. 850 ἐπὶ ϑύ- 
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ραις εἶναι, ἰο δὲ αἱ ἰδέ ἀΟΟΥ͂, ἷ. Θ. “ ἸΘΆΤ αἱ 
μδηά. Μαῖι. χχὶν. 88 : 4180 74. ν. 9, πρὸ τ. 
“υρῶν ἕστηκεν.---11. ΒΥ ἹΜΡΙ,. ὀπέγαπορ, 
6. ζύ. οὗ ἃ οἂνθ οΥ βερυϊοΐγα, φιοιέἦ, Μαῖιῖ. 
χχνὶϊ, 60. ΜΚ. χν. 46. Ηοτα. Θά. ἰχ. 248, 
δηά οι. Ἰπηάοοά, {Π6ΓῸ 18 τόϑβοὴ ἴο {πἰ πὶς 
1πιὺ {π8 ϑ6η860 οὗ ϑύρα νὰ8 ἴπ6 ργίπιαγῳ 
οη6, ἷ. 6. οΥ ομξοῖ; ψὮδπΟΘ Οὐΐ 
Ρτγθρ. ἑῤγοιρὰ. ΤΒυθ, ἴῃ ῬΒΙ]οβίς. 946, 1 
ἴδ Ρυΐ ἴον οσμίμβ, ψμῖοΒ ψοτὰ, Ὀοϊπρ 8 
ἀϊτηΐη. οὗὨ οσμϑ, δῃὰ ἰουπὰ ἴῃ 118 ΟΥ̓ ζ1Π8] 
ἔοττῃ ἴῃ [Π6 Εϑίδη οἶο, τηϑϑηβ ρυίμ. “ ἐδδ 
ογίβοο ᾿ἰὨτουρὰ ΜΠ ΟὮ 76 866 :᾿ 88 ἴῃ διοῦ. 
80), 42. 10 18 Ρυΐ ἔοσ 1η6 οΥἶβοθ οὗ [9 
Ροάοχ : τηθίϑρῃ. αδοῦβ8, ορροτγίμπέν, 88 
ἀνοίγειν τὴν ϑύραν, ἴο 86ὲ Οροπ α ἀο0γ, 
ὶ. 6. “ἴο ψἶῖνο δουθβ8, " βγαδϑηΐ ὁρρογ μη γ.᾽ 
Αεἰϑ χὶν. 27, ἀνοίγ. ϑύραν πίστεως : 
860 Βαν. 1, 8, ϑύρα ἀνεωγμένη, " ἔγθ6 86- 
(688 ἴ0 0Π6 :᾽ τηδίοῃ. “Ὅη6 ὙΠῸ 18 [06 216- 
αἴωμηι οἵ δοςθβθ ἴο δΔῺΥ (δὲηρ, Φόοδη Χ. 7, 
ἐγώ εἶμι ἡ ϑύρα τῶν προβάτων. 80 

, ΟἸ τὲ 18 βαϊὰ Ὀγ Ιρηδὶ. δὰ ῬἘ}}. ὶ 9, ἴο Ὀ6 
ἡ ϑύρα τοῦ ἰατρός. 
θυρεὸς, οὔ, ὁ, (ϑύρα,) Ῥτορ. ἄς ῥτΐπι. 

ἃ ἄοον ; Ἰὶϊ. ΠΑ ΔΩ μιν ς ΤῊΝ ΤΝ γύρα," 
ΟΥ ΘΩΪΔΠΟΘ ἴο 8 δραγθηῖϊ. ΤῈ ποτὰ 
ΒΘΘΙΒ ἰ0 ἢᾶγα ὈδΘἢ εν: 8η δά]. τ [86 
6111ρ8. οὗ πέτρος. ἴῃ ]α(. τ. ᾿ζ σδτλθ ἴο 
Ἰηθδῃ ἃ δἠλίοϊα,, ἔτοταη [80 ΣΘβοι  Ὀ]δη 6 ἴο ὦ 
ἄοογυ. Απά 80 ἴῃ Ν. Τ. Ἐρδ. νἱ. 16, ἔζ. 
τὸν 5. τῆς πίστεως. 

οἷ. χὶΐ. 

8080. 
θυρωρὸς, οὔ, ὁ, ἡ, (ϑύρα, οὗρος.) α 

, Νίκ. χὶϊ. 84, ὁ ϑυρ. Ζοδη 
χυ]. 16, ἡ ϑυρ.; οὗ 8 Βιορμεγὰ Κοορίησ 
ψαίο δὲ [86 ἀ00Υ οὗ 8 [ο]ά, Ζ2οἤτι σ. 8. 
ϑορῖ, δοὰ Ο]888. 
θυσία, ας, ἡ, (ϑύω,.) βαογίβοο, ὶ. 6. 1. 

ΡΒΟΡ. ἐδά αοἱ ο᾽ ἐαογίβείησ, Μαῖί. ἰχ. 18. 
χὶϊ. 7, ἔλεον ϑέλω καὶ οὐ ϑυσίαν. ΗεὉ. 
ἶχ. 26, διὰ τῆς ϑυσίας αὑτοῦ. Χὶ. 4, 1]. 
δπὰ ΟἾδββ. ϑϑαϊὰ οὗ δὴ ὀχρίβϑιουγυ βϑδουῖθῆοο 
ἴον εἷη, Ερῆ. ν. 2. Ηθῦ. ν. 1, οἱ 8].---τ. 
ΒΥ ΜΕΤΟΝ. “ἴδο (Βίηρ βδουεεά,᾽ ἐΐδ υἱο- 
ἐΐπι, “ἴῃ οθ οἵ {86 νἱοτίη,᾽ ΜΙ. ἰχ. 49. 
1 ον. χ. 18, οἱ ἐσθέοντες τὰς ϑυσίας, 
“110 δ᾽ οὗὉἉ [Π6 ν]Ἱοιϊπη8,᾽ 88 ὰ8 ἀοηθ ὃν ὑΠ6 
τἱοδίβ δῃηὰ ρουβο8 οἰουίηρ ἴῃ6 ΒΑΟΥΗ͂ΘΘ. 

δορὶ. δηὰ ΟἾΔ89.: τροίδρῃ. 1 Βοί. 1), δ. πνευ- 
ματικαὶ ϑυσίαι. Βοπι. χὶϊ. 1, παραστῆ- 
σαι τὰ σώματα ὑμῶν ϑυσίαν ζῶσαν.---- 
171, βισῦξ. οὗ “16 βουυίοο οὗ οὐνϑαΐθιιοθ 
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ΟΥ̓ ῥταΐβο᾽ οἴογοὰ ἰο αοἀ, ογεγέπο, οδίαδοη, 
ΡΝ]. 11. 17, ἡ ϑυσία τῆς πίστεως. ἵν. 18, 

Ὁ. αἰνέσεως, “ οβετίπῷ οὗ ἀογουΐ 
{86 ηκ8,᾽ ΗΘὉ. χΙϊ. 1δ, εᾳ. ἀπὰ ϑερῖ, 

θυσιαστήριον, ουὅ, τὸ, (ϑυσιάζω,) 
απ αἰίαν, οιεν. Μαιί. νυν. 28, δπὰ οἵϊι. ϑερί. 
708. ἀπά Ρ]11]ο; βρος. οὐ (ἢ δἱΐδὺ ἴογ 
Ὀυγη  Οἰονίηρβ ἴῃ [6 Τ ΙΡ]6, Μαῖί. χχὶϊ! 
85. 1. χὶ. δ). 80] Οον. ἰχ. 18, Ὁ18. δά 
χ. 18, κοινωνοὶ τοῦ ϑυσ. ἀπά Ηθ6. ΧΙῇ, 
10, φαγεῖν ἐκ τοῦ ϑυσ. " οἵ [860 νυἱοίϊαιθ 
Ἰαϊά ἀροη [ἢ 4187 ν᾽ δγῃλὺ. ἴῃ Ὠθανθῆ, ΒΟΥ. 
ν]. 9. χνὶ. 7, ἤκουσα τοῦ ϑυσ. λέγοντοι, 
ἐᾷ νψοΐοθ ἔτουιῃ! (9 εἰϊαν,, δορί. ; οὗ (δε 
ΑΙΓΔΡ ΟΥ̓ ᾿πόθηβὸ πῃ [80 ἰδαή με, τηδὸο οἵ 
τοὶ, Ῥτορ. ἴμα. ἱ. 11, βγταθο!]. ἴῃ μοδνεῃ, 

δου, Υἱἱΐ, 8, ὅ. ἰχ. 18. 
Θύω, ἢ. ϑυΐσω, γοτί. . φπέθυμαι, 

ΔΟΓ, 1. Ρ888. ἐτύθην, Ὁ ἐλοτ τοῦ κὼϊ ακὦ 
οδν ἐπ βασγίοο, ἐπιπιοίαΐδ, 8080]. Αεῖς 
χῖν. 18, ἤϑελε ϑύειν, 11} ἀαΐ, νοῦ. 18, 
Ὑἱ Ὁ ἀοο. δηὰ ἀαΐ. 1 Οοτ. χ. 20. ϑ'ερί. δηά 
ΟἸδβ8. ὅδ'ο τὸ πάσχα ϑύειν, “ΤῸ ΚΙ᾿, 
[ἢ9 Ῥδβοῦδὶ Ἰατηὺ,᾽ ἱ. 6. 88 ἃ βρϑοΐθϑ οἵ β8- 
οἡἶβοο, ΜΚ. χὶν. Ϊ2.1 Οον. ν. 7. ἨἩλρποε, 
88 580] ῆσοθ ψογο σοπηροίοα ὙΠ} ἐξαρεῖς, 
ϑύειν νᾺθ9 ΒοΠηΘ 68 ΒΡ} ἐο ἐδῶ, 
δοἰαισῆΐεν, 1. 6. δηΐϊπλ8}8 ἴογ ἃ ἔδαϑβι, Με. 
Χχίϊ. 4. 1. χν. 28, τὸν μόσχον τὸν 
σιτευτὸν ϑύσατε. Αοῖδ χ. 18. χὶ. 7; 
σεηογ. Ζόοδη χ. 10, δῃά ϑορί. 

Θώραξ, ακος, ὁ, α ὀγεαεί-ρἱαΐε, σμΐγαϊξ, 
1,0. ἰογίοα, αἰτοῦ οονεγίηρ ἴῃ οὶ 
ἔτοπι ἴπ6. πϑοὶς ἴο 186 ΓΠΪχἢ8; ΩΡ, ΒΟΥ. 
ἷχ. 9, 17. Βορί. ἀπὰ ΟἾα88., ἢχ. ὑν 
14, τὸν ϑώρ. τῆς δικαιοσύνης. 1 Τῇ. Υ. 
8. Οοπιρ. ϑερί. 18. 1ῖχ. 17. ὙΥ ἰϑά. νυ. 19. 

1. 

Ἴδμα, ατος, τὸ, (ἴαμαι,γ λδαϊδησ, ΟἸΤΕ, 
88 χαρίσματα ἰαμάτων, 1 Ὅον. χὶ!. 9,28, 
80. ϑερί. δῃὰ ΟἾ888. 

᾿Ιάομαι, ἔ. ἄσομαι, (τ. ἰάω, οορηλίο 
Ὑἱ ἰάλλω πὰ ἰαίνω, Κὶ 
πεύω,) ἀοροηοῃΐ τηϊὰ. ἐο ἤδαΐ, σεγό, ἰΓλρ}. 
(Το ῥγοβ. ἱτηροσέ, ἰώμην, δῃὰ δοτ. 1. πιά, 
ἰασάμην, ἢανα [ῃ9 δοῖΐνυθ δἰ χη βοδῇοη; 
Μ}110 ρὲ Ρ888. ἴαμαι, δογ. 1. μὴ 
πᾷ ἔ, 1. μαδ8. ἰαθήσομαι, τοίδ!η ἴ80 ῬΕΙ͂Α 
86η86.) ἢ δος. μὰ. γν. 17, εἰς τὸ 
ἰᾶσθαι αὑτούς. νἱ. 19. ἰχ. 2,11, 42. 208 
ἵν, 47. Αοίϑ χ. 88, α]. ; ρμα88. ΜΙαιῖ. Υἱῖ!. δ, 
καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. ἴμα. νἱϊ. 7, ἰ. 
[0}}. ὃν ἀπὸ, ἐο δὲ ἀεραϊδὰ “γοπι οὐ οἵ ὉὉὺ 
τίη, ΜΚ. ν. 29. 1. νἱ. 17. ϑερὲ, τη 
ΟἸ588. ; τηοίδρῃ. οὗ πηγαὶ] ἀΐβθδϑεβ, 0 λεοὶ, 
;. ο.. ϑᾶῦα, ἔγοτα [Π6 σΟηΒοα ΘΠ 068 οἵ 8, 
Μαῖι. χίϊ. 156, μήποτε---ἐπιστρέψωσι 
καὶ ἰάσωμαι αὐτούς. Φοδη χίΐ. 40. 
Ἵδσις, εως, ἡ, (ἰάομαι.) ἀφαξίπα, ἈΠῈ, 

ὉὔδΟ, “ερα’ 



ΙΑΣ 

ἴα, χα, 82. Αοἰβ ἱν. 22, 80. ἥερί. δπὰ 
(με. 

Ἰατρὸς, οὗ, ὁ, (ἰάομαι.) α ρλἀγεϊοίαη 
᾿, 17. ν. 26, οἱ δ]. ὡπὰ δερί. ἀπά 

Ἴδε, Ἰαὶ. ἔοττῃ ἴοσ ἰδὲ, ἱπῦρου. δου. 2. οὗ 
εἶδον, 9.66. ἴῃ Ν. Τ΄. οἴϊοη ρατγίὶς. οἵ 6χ- 
εἰκαιδίοη, ἰο, δολοζα ! 6. χτ. 88 δ] ηρ δὺ- 
ἱεπύοηῃ ἴο βϑοτμδίῃΐησ ῥγεβεηῖ, Μαῖϊῖ. χχν. 
22, 25. ΜΚ. χὶ. 2]. 2Ζὁμὴ ᾿. 48, Δ4Δ- 
ἀπεαοά ΠῚῚῪ ἴο βευθγα), δυΐ ἀϊτγοοιοα 
[0 ὁπ6, 11. 84. Φοόδη ἱ. 29, υἱῖ. 20, αἱ]. 
ἴη τῃο δοῆβϑ οὗ οὐδθογθθ, οοπδίάεν, ΜΙ. χυ. 
4, δοηὴ νυ. 14. 64]. νυν. 2, αἱ Ἰϑδϑί δ5. (86 
Ἑδιίοτθ δηὰ [1χίοος. αἴτεε. Βαυΐ, ἴῃ 
ἴκι, ἰἤοσο 18 ἰῃ ἴθοθα ρδϑδαρδθ ΠῸ ὁχ- 
εἰσπιδιίοη δὲ 4}}: Ὡοῦ, ἱπάβθοὰ, ἰβ ἴδε, ἰπ 
ἰδὲ ελ56, 8 ραγιίοο δὶ 8}1, Ὀυϊ (86 ἱτηροζαῖ. 
οἵ εἶδον : ἀπά, τμογοΐοτο, ᾿ὸ οὐρὰς ἴο 06 
διοροηίοά ἴδε. 845 8 ἀοηθ ὈγῪ Οτοδὺ. δηά 
ὅθ. δὲ ([Π6 μϑββαρὸ οὗ (ὑδ]δὶ.: δηὰ οὐμῆϊ, 
ἷπ οσπαίδίθηογ. ἴ0 δᾶγθ θΘΘη ἀοηο δῖ [86 
ἴπο οἴδιο 8. 

Ἰδέα, ας, ἧ, (εἴδω,) ϑρθοῖόϑ, αϑροσί, ὁΧ- 
(5τ.}] 80 66, Μαῖι. χχνη, 8, πὰ ἴῃ 
(ἴμμβ. δὲ τις. νἱ. 4. Ευν. Βδροι. 468. 

Ἴδιος, ία, ον, Δἀ). (ἔτ. δος ἴον εἶδος, 
ΡΜ ΤῊδ νοτά, 88 ἴζθηπον ΟΌΒΟΓΥΘΘ, 

ἰε8 ὕσορ. δρεοίαἰτβ, (ἰμουρὴ ἰδικὸς 19 
(δε ἸἼΟΤΟ υδ0}8] δύῃ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ [αἱ ἰάθ8.) 
διὰ ἰῃεηο0 »γίσωδ, ργοργίωβ, ργἱυαξιδ, 
85 με Δηἰπα 10 ἃ ῥγιγαίθ ροόϊβοη, δηὰ ἠοΐ 
ἰο ἴδ Ρυ]]ο. ΡΒΙΨΑΤΕ, ΡΑΒΤΙΟΌ ΑΒ, ΟρΡ. 
ὦ δήμιος, οι. Οἀ. 11. 82: οΥ δημόσιος, 
ΣΧευ, γοοῖ. ἵν. 2]. 208. Β6]]. 7υἀ. ἵν. 4,1. 
ἤδποο ἱῃ Ν. Τ. ἴῃ ἔνο δάνου αὶ ὄἼχρυθθ- 
ὥρηδ: 1) ἰδέᾳ, ἱπαϊτοϊάμαϊἪ, βουογαίἧ, ΟΡΡ. 
(0 δημοσίᾳ, Χοη. ἨϊΐΪδι. χὶ. 9, ἀῃά οὔϊ. 1ὴ 
614.) 1 ὕον. χίϊ. 11], διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκά- 
στῳ καθὼς βούλεται. 2) κατ᾽ ἰδίαν, 
»γαίείψ, ὉΥ ομεβο]ξ, ἀραγὶ ἔγοτῃ οἴθοῖε, 
88 32. οὗ δ ἱπαϊνίἀυΔ], αἰοπα, Μεαῖι. χὶν. 
8. 23, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν. 
χτὶὶ,. 1, ΜῈ. νἱ. 81. ἃ]. ; οἵ βεαυθγα), 88 ἀραχί 
ἤτοι 811 οἴμεῖβ, Μαῖιϊ. χυΐ! 19, ΜΙ. ἵν. 
δέ, ἰχ. 2, αἱ. ἀπά Ο]488.--- 11. δ θεϊοηρίηρς 
ἴο οὨς861 7, ἀπά ποΐ ἴ0 ἀποίμοσ, ΟὟΝΝ, »γο- 
Ῥετ͵ Ῥεσωζίαν, υἱΖ. 1} ἀδποιίηρ, οὐσπουβΒΐρ, 
ἴδε οἵ ποῖ πα ἴδ Ἀἰπιβο}  [Π6 ῥγορτῖ- 
εἴοτ, πεν οὐσπ, ἰλῃ οὐσΉ,, ιῖ8 οἱ, δα. Ἰὐθοὰ 
οἴ ΤΗΙΝΟΒ, Μαιὶ, χχίϊ. ὅ, εἰς τὸν ἴδιον 
ἀγρόν, χχν. 1ὅ, ἰδ. δύναμιν. ΜΚ. χν. 20, 
ἱμάτια τὰ ἴδια. δοῖιη ν. 48, ἐν τῷ ὀνόματι 
τω ἰδίῳ, νἱ!. 18. οι. χ. 8, τὴν ἰδίαν 
δικαιοσύνην. Χὶν. ὅ. 2 Ῥοΐ. ἱ. 20, ἰδίας 
ἐπτιλύσεως. 80. εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν, 
ἜΒΕΙΟ. ΟὯΘ χεβί 68, Μαϊϊ. ἰχ. 1, οὐ "ἴῃ 
δελὶ οὗ οῃ6᾽8 ἔα] γ,᾽ [.υ, ἰ1. 8. ἐν τῇ ἰδίᾳ 
τατρίδι, Φολη ἵν, 44. Ῥ]οοπαθί. τ} 8 

18ὅ 

Ϊ. γὰρ ἰδίᾳ 

1ΔΙ 

ξεῃ. οὗὨ ρϑσδοῦ ἴῃ δὰαϊτίοη, Φοδη χ. 12, οὗ 
οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια. 2 Ῥεῖ. "1. 
ὃ, 16. δορί. ἀπα (Ἰ]αββ. πριν τὸ εὐια, 

Π6Γ. , »γορετγίῳ, ἴκι. χυὶ. 28, 
ἰπ ΜΒ585. Χοι. Η:βῖ, χ. δ; δηά βρες. Ομ Θ 
οἱσῃ ἦομϑο, ἤοπιο, Φοῖη χὶχ. 27, ἔλαβεν 
αὐτὴν ὁ μαθητὴς εἰς τὰ ἴδια. χνὶ. 82. 
Αεῖἴβ χχὶ. 6. ϑερί. δίῃ. ν. 10. νἱ. 12, δηὰ 
ΟἸ588. : οὐ οἱῦπ παζίοη, ,. Τοδῃ ὶ. 1], 
ἦλθεν εἰς τὰ ἴδια. Α]6ε0 πράσσειν τὰ 
ἴδια, ἐο ἐγαπβασί οὁη6᾽5 οἵοη αὐαΐγε, 1 ΤΉ6Β5. 
ἷν. 11]. λαλεῖν ἐκ τῶν ἰδίων, ἰο βροαΐ 
ομδ ᾧΥ οπεῖβ οἱὐῦη Ὺοατί, 1. ὁ. αἰδροβὶ οι, 
οἰαγδοίοσ, Φόοδη υἱϊ. 44. Αδ βαϊὰ οὗ ΡΕΒ- 
ΒΟΝΒ, 6. τ: ἔδιος ἀδελφὸς, Φολη ἱ. 42. 
ἀνὴρ, 1 Οον. νἱϊ. 2. δεσπότης, 1 Τίη). Υἱ. 
]. δοῦλος, Μαῖϊ. χχν. 14. Κύριος, οι. 
χῖν. 4. πατὴρ, Ζοδη ν. 18. νἱὸς, Εοχὰ. 
γῇ]. 82. συμφυλέται, οοιπέγῳπιθη, 1 ΤΊ θδ8. 
ἰϊ. 14, δ. προφῆται, 1. 6. " οὗ (μοῖγ οὐὰ 
οουπίτγ,, 1 Τίιοββ. 1. 15. ἴδιος αὐτῶν 
προφήτης, ΤΙϊ. 1, 12, ἀπὰ Ο]485. Ἡδποθ 
οἱ ἴδιοι, ομδ8 οἵσπ δοιιβολοία, γαπιὶζῳ, 
1 Τί. ν. 8. οἵση γγϊομαβ, οοπιραπίοηξ, 
Φομη χῆϊΐ. 1. Αοἰδ ἰν. 28, χχίν. 28, οἱσῃ 
»ευρίο, οουηπίγψηιεη, Φοδη 1. 11. Οὐ]]οοῖ. 
τὸ ἴδιον, Φοη χν. 19. 2 Μαος. χὶΐ. 22. 
908. Β. 7. ἱν. 4, 6. Ἡϊοά. ϑίςο. χὶϊ. 92, 2) 
ἴῃ [Π|0 Β6η86 οἵἉ ρεσμϊαν, ραγίσωζαν, καλὰ οὗ 
{Βίηγδ, ἀϊδιϊησυϊδηϊηρ Οὁὴ6 Ῥόσδοὸη ΠῸΠῚ 
οἴδοτβ, 6.στ. ἰδία διάλεκτος, Αοἰϑ]. 19.11.6, 
8. δεισιδαιμονία, χχν. 9. χάρισμα, ] Οοτ. 
Υἱϊ. 7, δῃὰ ΟἾδββ, 8) δ8 ἀθποίϊηρ τμδῖ 
Ποῖ, ἰὰ 118. οὐπὶ πδίγο, ΟΥ ὈΥ͂ Δρροϊηῦ- 
τηθηῖ, ᾿εγίαϊμβ Ἰὰ ΔΏΥ ΨΑΥ͂ ἴ0 ἃ ΡΘΙΒΟΏ ΟΥ 
τπίηρ, 6. στ. Δοίβ χῖ. 88, Δαυϊὸ μὲν 

ἐνεᾷ ὑπηρετήσας, ἢέξ οἵη 
αἰΐοη, τὰ ΜὨΙοΟἢ 6 ᾿ἱνοά, 1 Οον. 1]. 

, τὸν ἴδιον μισθὸν---Κκᾷὥἐὐπον, δυὰ χν. 23. 
υάοθ. Αοἰδ]. 25, εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον, 
ἕο λΐ8 οἱῦη , Ἶ. 6. ̓ Αβμὰ δΔῃά δρροϊπίοὰ 
ἴοτ Ὠΐπ. καιρὸς ἴδιος, ΟΥ καιροὶ ἴδιοι, 
οἱῦῃ ἐΐπιθ, ὶ. 6. ἀπ, ΤΟΡΟΥ πιο, 828 ἀ6- 
ἰογχὶποὰ οἵ αοά, 6]. νι. 9. 1 Τίῃ. ἰϊ. 6. 
γἱ, 1δ, Τίς, 1. 8. 4) δβοτηϑίϊηθθ ἴδιος ἰδ 
Ῥυΐϊ ἱπρίοδὰ οὗ ἃ ροββββδ. ργοη. τἱβουΐ δὴ 
ΘΙ δδἰ8, 6. ζτ. Ναϊῖϊ. χχὶἹ. ὅ. χχν. γι 
1 Ῥεῖ, 1}..1, δ. Αἶδο δᾳυΐν. ἴο ἑαυτοῦ, 
1 ΟὐοΥτ. νυἱῖ. 2, ἕκαστος τὴν ἑαντοῦ 
Ὑ γθ 15 ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον 
νὸρα. Φοδῃ 1. 4], τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον. 

Ἰδιώτης, ου, ὁ, (ἴδιος,) 1} Ῥτορ. δηά 
οἴη ἴῃ Ο]α88. ἃ ργὲ ῬΟΥΒΟΉ, 88 αἷθ- 
{ἰῃ. ἔγοτῃ οὔθ ἰπ ἃ ΡῈ ]]Ο βιδιίοη, Πο]ά- 
ἴπρῷ ΒῺΥ ΟοΘ οἷ ν}} ΟΥ̓ ΘΟοἸ οϑίδϑιοα]: 2) 
ἔροῃ οὔθ 0 ἀρ υᾶι 8 διΐ Ῥτοίδ- 
δ᾽ ΟΏ8}}Υ, ΠΟ ραγ α Ὑνὴ ἢ} ΟὨ6 ὙἘ0 8 ΤΘΙΘΪΥ, 
88 Ἅ6 88 Υ, Δη αηταΐθγ. 850 ἰῃ Χοη. Νοιῃ. 
1. 7, 7. 6 ἴδνε ἰδιῶται ορρ. ἴο ἀσκηταὶ, 
88 ἴῃ ΤΏυς. ᾿ἰ. 48, 8, ἰατρὸς ἴἰο ἰδιώτης, 
δηἀ ἴῃ Ρ]αίο Ρο]. ῥ. 488, ἰατροὶ ἴο ἰδιῶται. 
8) “ὁπ 80 '8 ὠποασγοίϑει ἵἕπ απ αὐτί, ΟρΡ. 
ἴ0 “Οη6 ὙΠ ͵ἰ8 Ἔχϑγοϊβοά ἴῃ ἰΐ,᾽ ΤΏυο. ν]. 
72, ἰδιώτα-ς--- χειροτέχναις. 8.0 ἴῃ Ν, Τ᾿ 



1Δο 

Αεἰθ ἱν, 18, ἄνθρ. ἀγράμματοι καὶ 
ἰδιῶται. ἢ Ὅος. μὲ με 16 28. 24, 88 ἴῃ 
Αἴδοη. 176, ἰδιώτης καὶ ἀναλφάβητος. 
Ατίθει. ἱν. δ9, τοὺς ἀπαιδεύτους ἰδιώτας. 
8.0 2 Ὅον. χὶ. 6, ἰδ. τῷ λόγῳ, “ οπθ ἀδογνοϊὰ 
οὗἨ ο]οασυθποο,᾽ ΟΥ ΘΧΟΘΙ]ΘΠΟΥ͂ ΟΥ ΒΡΘΘΟΝ, 
(89 1 ὕοτ. 1ϊ. 1, 4,) τβοβϑο ἴδησυάρο δηὰ 
δ άγοβα 8 ρ] δίῃ δπὰ ὑπρο] 8:64, 88 αἱ Εἰχ. 
ἷν. 10, Μόοβεβ βᾶγβ, “1 δὴ ποῖ α πα Οὗ 
τοογβ. οΥ, 88 08. τη 618 ἰΐ, ἰδιώτης, 86. 
τῷ λόγῳ : δπὰ εἰτη], ΧΘΠΟΡἢ.. 40 Ὑοπαί. 
ΧΙ, 4, 8118 Εἰτηβο] ἰδιώτης, 88 ΟΡΡ. ἴο 
ἴῃ σοφισταὶ, τοῖς μὲν ὀνόμασιν οὐ σε- 
σοφισμένως λέγω ὧν δὲ δέονται εἰς 
ἀρετὴν οἱ καλῶς πεπαιδευμένοι ὀρθῶς 
ἐγνωσμένα ζητῶ λέγειν. ΑἹ] Ὅονγ, χίν. 
10, 28, ᾿ξ τρθδηδ, " ὁη6 ποῖ δπάιιδά Ὑϊ0} 0890 
ΙΕ οὗ ἰοησυθκ." 

᾿Ιδοὺ, ἃ ἀοτροπδίν. ρασίίοἶο, ἴο ! δολοζά ! 
(Ργορ. ἔον ἰδοὺ, ἱπιρογαῖ. οὗὨ δοσ. ταϊά. εἰδό- 
εβδν δουνίηρ [0 6081] διιθηοπ ἰο βοϊηθ- 
ὑμπὶπρ θογοπά οΠ680}; υ8ι08}}Υ ρυΐ αἱ (86 

ἱπηηΐπς οὗ ἃ οἴδιδθ, ΟΥ ΟΪΥ τ καὶ Ὀ6- 
ἔοτο ἱδ: δαξ Βοιηοξϊπιο8 ἰπ [86 φι αἶθ, ὈθΘίογο 
ὙΟΣάβ ἩΒΙΟΝ Δ.Ὸ ἴἰο 6 ΡΑΙ ΠΟ] ΑΥΥ ποῖθά, 
6. στ. [,Ὁ. ΧΙ, 16: οομϑίν. 1) τὶ ἃ ποιὰ. 
δηὰ ἤηϊίο νοῦ, Μαῖίί. ἱ. 20, ἰδοὺ, ἄγγελος 
Κυρίον ἐφάνη αὐτῷ. ϑερῖ. απὰ ΟἾ]Δ688. 
2) ἴτοιῃ ἴμο Ηοῦ. ὙΠ 8 ΠΟπλ. δἰταρΪγΥ, 
ὙΒΟΙΟ (ἢ γογτὺ οὐ οχίϑίθηοθ 8 ἐτωρ]]16α, 
Μαῖι. 1. 17, ἰδοὺ, φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν. 
Αοἰδ υἱῖϊ. 86, ἰδοὺ ὕδωρ. ἘῸ]]. Ὁγ ἐγὼ, 
ΟΣ 1ΐδ ὀαυῖν. ΟΧργοϑδίηρ οὐδάϊθηοο, μὰ. 1. 
38. Αοίϑχ. 10. Ηδν. 1). 18, δῃὰ ορί. 

Ἱδρὼς, ὥτος, ὁ, (ἴδος,) διυοαΐ, 1,χ. 
ΧΧῚΣ, 44. 

Ἱερατεία, ας, ἡ, (ἱερατεύω,) ργοϑί- 
λοοά, ἱ. 6. “186 ῥτίοβίβ᾽ οϑδῖοθ, 1ωυ. ᾿ 9. 
Ἱεράτευμα, ατος, τὸ, (ἱερατεύω,) 
ἱ , ΤΔΘΙΌΙ. δηὰ (0]]6οῖ, ἕο »γέδϑδίϑ, 

1, 6. ΟἸγβδηβ, γὴο δ΄ὸ βαϊὰ ἀνενέγκαι 
πνευματικὰς ϑυσίας, 1 Ῥεῖ. ἰ,. δ, δηά ἃγὸ 
6811. βασίλειον ἱεράτενμα, νεῖ. 9. 

Ἱερατεύω, ἴ, εύσω, (ἱερεὺς. ἐο δδ α 
»γϊεεί, ἰο ομοϊαίδ α8 ργἱοϑέ, ΙΔ. 1. ὃ. ϑορὶ. 
δηά ΟἾΔ868. ’ 
Ἱερεὺς, ἕως, ὁ, (ἱερὸς.) α γγιίοϑθέ, ὁπι6 

ΜἾῸ ῬΟΙΐΟΥΤΩΒ [86 δαογοὰ υἱΐθβ: βαϊὰ οὔ 
Βοδίμθη ρτίθβίβ, ὁ ἱερεὺς τοῦ Διὸς, Αοἰδ 
χῖν. 18. ἴ. δηὰ ΟἾ488. : οὗ {9 ον 8 
Ῥυλοβίθ, ἜπῚ Μεῖι. υἱῖϊ. 4. οἵ τῃ9 Ηἰἢ- 
τοδί, Αοίϑ ν. 24, δῃὰ οὔϊ. : οὗ ΝΜ] ΘΟ Ἶ86- 
οὐ, Ηοῦ. γἱ. 1: οὗἨ 92}680}8, 88 ἃ βρί για] 

Ηϊσ-ῥτίοϑὶ ,ὺγ δύον, ν. 6. ΕἾ. οἵ ΟἸ τῖδ- 
[ἴδηβ, ΨῈΟ ΔΘ οδ᾽]ϑὰ ἱερεῖς τῶ Θεῴ, »γὶ 
μπΐο . 88 ΤΟΠαΘΙΪηρ [0 Ὠἷπὶ βρί γί τι] 
βδοτἤ 68, Δοσορίδ Ὁ] 6 ἰΒτουρὴ 7688 ΟἸτρὶ, 
ον. 1.6, ν. 10. χχ. 6. 
Ἱερὸν, οὔ, τὸ, (ἱερὸς,) α ἐσπιρῖε, ἱ. 6. 

ἃ σοηϑοογϑίοα ῥἷδοθ, Ὑμϑῖπος οὗ ἐδ {τὰ 
Οοά, Μαῖι. χίϊ. 6, οἱ 4]. . (ἐποϊυσίη 
16 ἰδ] 6 }" ΤΟΥ πο ἔναδε) δηὰ ΑἹ] 
λϊ8 εουτίβ, ὅζα.) οΥ οὗ 8 Βοδίῃθῃ ἰδιαρῖο, 
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848 ἰδ ἴδττῃ ἴθ υδοᾶ, Αοίϑ χὶχ. 272. ἘΠ1δ0. 
ψ ΤῸ πῃ Ν, Τ΄, ΟἿΪΥ βαϊὰ οἵ ἴμ6 δον δῇ 
ΤΘΙΏΡΙῸ ἴῃ «6γυβαίοτη, δῃὰ αἰ νσαυβ ᾽πὶ ΤΟ 
ἔεγεποθ [ο ἰδ 85 σὺ] ΟΥ̓ Ηοτοὰᾶ ἴδε 
Οατεαῖ. Αοοογάϊηρ ἴο 4208. Απὶ. χν. 1], 
8. Β6]]. ν. δ,1. νῶο τοϊμυίοὶν ἀοβοσίθοε 
ἴθ, [80 “016 αἰτουϊῇ οὗὨ (ῃ6 ἔδπιρ]6 (τὸ 
ἱερὸν) Θοοηίϑιοὰ οὗἉἨ θ ἴἴχθθ ΟΥ δη- 
οἰοθυγαβ, υἱΖ. 86 Τθρ]6 ὩγῸΡΘΥ' (ναὸς) 
ἷῃ [86 τηϊάδί, αηὰ ἔνγο εἰγοῦ ας σουγχίδ, οἱ 
ΔΓΘ88, ἀτουπὰ 1, ΤῊΘ ἢχβί, ΟΥ οὐδ σουτί, 
(νι ο ἢ τγὰ8 δ]βδοὸ 6 Ἰοταβῖ, δηὰ βϑαστουῃό- 
οἄ [86 ψἘ016 ἰθτ}}]6.} γγαὰϑ ὀρθῇ ἴῸΓ 811, επὰ 
οοπίδϊηθα [6 γ͵842248, βογο [ἢ ροϑορὶο 
ςοἸ]οοἰοά, ἀηἃ ὙΒογΘ ἰπίηρθ δη ἃ δηϊπιδὶε 
ΡΟΓ δι ηἰης (ὁ [86 βδουϊῆοθβ τ σθ δουρὸς 
δηὰ 50]4, 88 γ76}} 88 ΤΏΟΠΟΥ ὀχοβδησοὰ. 
8 οἴἴδῃ “8116 Ὁγ ΟἸτβδη ττϊζοσβ, "ἴδ 
οουγὶ οὗὨ {μὸ ας μ!]ς8., ΕἼΟΙ [Ϊ9 ἰο ἴδ 
ΒΘΟΟΠἃ ΟΥ̓ ΣΠΏ6Γ οουτί, (τὸ δεύτερον ἱερὸν.) 
Ὑ88 ΔῊ ἃϑοθηῦ οὗ ἰουτίθθῃ ϑΐθρβ, διὰ {868 
οὗ ἔνθ τῦοσο. ΤᾺ 8 τγῶβ ἀϊνι ἀϑὰ ἱπίο ἰδο᾽ 
ΘΟΥΣί, ΟΥ Βοραγαίθ ρΐδοο, οὗ {ὴ 6 τσιῃςᾶ, 
δηὰ ἴἢο οουτέ οὗ [8γ86], οὐ οὗ 186 ῥγοεδ; 
δῃηὰ Ὡοπὸ Ὀυϊ δυο ἢ 88 ὝΘΓΘ ΟΟΓΘΤΩΟΠΙΔΗΓΙ 
οἴδα, ΟΤΟ Ῥοστοϊ θὰ ἰο οπίοσ ἱϊ. Ηεῖο, 
ἴοο, [89 Βδουῆοθδ ΓΟΙῸ διὰ οἴἶε;- 
δα, ἴον Βοῖο ϑίοοά ἴΠ6 αἰΐδυ οὗ Βαχηίκοδαν, 
ἴηρθ Ὀοίογο [86 Θηίγαμοθ οὗ {πὸ ναύς.. 
Οὐ. Μαῖῖ. χχὶϊ. 856, ΤῈ6 (Πἱγὰ δηά, 
δἷχμοδὶ ϑῃοϊοθυσο τγὰϑ ἐδ 6 ἔθιῃρ]ο ἰἰθεϊξ. 
(ναὸς, τὸ ἱερὸν τὸ τρίτον, ἱπίο πλοὰ, 
{ῃ6 ἸΌΝ ΔΙ͂οὨΘ ταϊρῃ Θηῖοσ, (οοιιΡ. [4]. 
ἷ. 9, 10.) διὰ τϑϊοἢ νγῶθ αἰνἀθα ἱπίο ἵνὸ 

ν ἴδ6 ττρνλν ταῖν (τὸ ἅγιον) «πὰ ἰδ 
ΟΙΥ οἵ Βο]ϊο5 (τὸ ἅγιον ἁγίων). Τ᾽ 

Ὑἢ.016 θη], {πογϑίοτο, σοπβιβίϑα δι ΠΟ Ὁ 
οὗ ὕνγο ραγίβ, ὁ ναὸς, ἀῃὰ τὸ πρόναον, 6ζ. 
ἴΠ6 οουτγίε, ὅζο. Ηδηςο τὸ ἱερὸν ἱξ ρυὶ π΄ 
186 ψ0]6, δηαὰ αἷδὸ ἔοῦ {π6 πρόναον, δαὶ, 
ποῦ ἔογ [80 ναόφ: 6. γτ. 1) βΈΠΕΓ. διὰ ἔστ 
[80 «ολοῖο, Μεῖϊ. χχὶν. 1, τὰς οἰκοδομὰξ 
τοῦ ἱεροῦ. ΜΚ. χὶϊ!. 1, 8. 1,. χχί. ὅ. , 
οὗ (80 οσωγία, πρόναον, αι!. χί, ὅ, 
ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον 
λοῦσι. ΜΙκ. χὶ. 11. 8) οἵ ἐμ ομέεγ οουτῖ, 
Ὑ ΘτΟ ΤΠ ηρβ ογὸ Ὀουροῦ δηὰ βοϊὰ, Με. 
χχὶ. 12; ΜΏΘΥΘ 8180 οὖῦ [μοτὰ ἀϊερυϊδὲ 
δηὰ ἐὰν ον νοῦ. 23, 85 δ5δο {Π6 δροεῖΐδὶ, 
Δοῖϑ νυ. 20, οἱ αἱ. 

Ιεροπρεπὴς, ἔος, ὃ, ἡ, οὐῇ. (ἑερϑε, 
πρέπω,) Ῥτορ. “8υ1180]6 ἰο ἃ βαογϑὰ ρίσαι,, 
Τμιεΐίδη ἱ. ον ἱ, κνίσσα, οΥὙὁ ρπροθε, οι. 
Απί. χὶ, 8, δ, ἱερ. ὑπάντησιν, οὐ “δθ- 
Οομΐηρ ἴο ἃ βαογϑὰ ρ]βοα,, δβ ΤΊϊ. ἱ.. ὃ, ἐν 
καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, “ἷπ ἀσροπ»,. 

ἐν τῇ 
Τηδηΐ ΒΌΟΝ 88 ὈΘΟΟΙΏ68 ΒΟΪΥ 

80 Χοι. Ξγτωροβ, υἱῖ!, 40, ἐν 
ἑορτῇ ἱεροπρεπέστατος δοκεῖς εἶναι 
τῶν προγεγενημένων. ϊο Ομ. ὕ: 
24, ἱεροπρεπεῖς ὄντες, ϑβαογοθαησί, Ριο, 
τ, ἢ. 487. ϑεραπευταὶ Θεοῦ γεγόνασι, 
οὐ ζῶα καταθύοντες, ἀλλ᾽ ἱεροπρεξπεῖε 
(66, ὄντες), τὰς ἑαντῶν διανοίας κατα" 
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εἰν ἀξιοῦντεν. 
ἱερ. ϑαποίωπι 6ὲ Ῥέμηι, 
Ἱερὸς, ἁ, ὁν, δα]. (ἔν. ἱέω, ἴο εἶν ΔΡ,) 

Ἐπυ βρη Τὶ ϑοβίο ως ὁ φοη86- 
αὐοὰ ἰο αοὰ οΥἦ ἀϊνίηθ ὑουβὮΡ 1) 680 
μἱὰ οἵ τἰοπ 8118 8σὲ αρατγέ ἴον βδογοὰ ρὰγ- 

ΟΓ Τἶϊο8 πὰ σοογοσλοηΐθδ ἀρργοργδιοα 
Ὁ ἄνίπο σοσθΐρ. [π Ν, Τ, [μ6 ψοτά οο- 
(8 ΟὨΪΥ ἴῃ πϑυῖ. ρῥἷυγ. τὰ ἱερὰ, 1) ἴῃ 
ἴδε β6ῃ86 γίΐες, τη τβοβ ἰχ. 18,.ὁ οἱ 
τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι, " τ088 ὉΓΤΩΪΩ 
ἴδε 586 ε γε: ἔ 5.0 Ηοῃῃ. θάΐν. 10], οἵ 

ΡΙαί. νἱ. 37, 12, 

τὴ αῦϑον ἱερά τε ὑδζουσι. Τιιοίαῃ Ῥβδὰ- 
ἐοὶ. ὉΔῚ ὅταν μήτε τὰ ἱερὰ ἱερονργῆται. 
ἀρὴν νϑὴς: δεῖ με τῶν ἱερῶν ἐπιμεληθῆ- 
γαι, δ᾽ 4]. οὗ βαοχϑὰ σὶίοβ οὗ ΘΥΘΓῪ Κἰηά, 
ἴδιας. 1. δ, 
Ἱεροσῦλέω, ἔ. ήσω, (ἱερόσνλος,) 1) 

μον. δὲ ἴῃ ΟἼδβ9. ἐο γοῦ ἐδηιρί68, οΥ, ἸῺ ΔῺΥ 
οἱδεῖ τ , ἐο οοπιπεῖξ . 2) 88 ἴῃ 
Βοι,, ἢ. Ὧ2, ἱεροσυλεῖς : τηοίαρῆ. ἐ0 »γο- 
κε (δε ἰηνρία, Ὁγ ὙΠΟ] ἀΐηρ ἔγοια ἰδ [86 

ἰῃ {π1}68,Ὰ οὈ]δίίομβ, ὅτ. ἀρρτο- 
κκαιοὶ ἰο ἐξ Ὁγ αοά. 

Ἱερόσῦὕλος, ον, ὃ, ἡ, (ἱερὸν, ἀβείσαν 
α ἱεπερῖς ἡ ΟΣ, ἰκθ 

ϑς ἃ ῥτοίδῃθ ρεύβοῃ, Αοίϑ χίχ. 87, κ ὰ 
πο οἴετβ οοπίοταρῦ ἴο 18:6 σοΥΒΐρ οἱ ΔΗΥ͂ 
τὸν 85 [86 ψοχὰβ [0] ον ης, οὔτε βλασφ. 
τὴν θεὸν, ἸΏΟγΘ ΟἸΘΑΥΪΥ ΘΧΡΓΘΒΒ, ἰ. 6. ὉΥ͂ 
ἐδηγίην Β6ν ἀεί. 
Ἱερονρ έω, ἔ. ήσω, (ἱερουργὸς, ἔτ. 

ἱερὸν, ἀπὰ οδδοὶ. ἔργω,) οαυῖν. ἰο τὰ ρὲ 
ἱργάζομαι, ἰο ογ Όντὴὶ ϑασγοά τἱξοϑ, 08 
μαϊῆςο, ἰο ὁ α8 ὦ »γίοϑί, 408. 
ΚΝ Ἡάϊδη. ν. 3,16. Τἴὰ Ν. Τ. τὰς ἷ 
δε ὑπεϊβείαιι ϑόπβθ, 'Βοι. χν. 16, ἱερουρ- 
γοῦντα τὸ εὐαγγέλιον, “ ταϊἰβιθυίηρ 88 8 
Ἐπὶ τι τοῖρου ἴο ἴ8ο Οἴοερ6}.᾽ 4 Μδοο. 
ποῦν μος ἱερουργοῦντας τὸν νόμον 

; Οτει Ν Να2Ζ. ἱερ. τὴν ἡμῶν 
παῖ κε 
Ἱερωσύνη, ης, ᾿ ι(ερδεῃ »γἱοείδοοά, 

δῦ. νἱῖ. 11], δοῃᾳ. 

Ἱκανὸς, ἡ, ἐἶῷ ν᾿ (ἵκω, ἐπάρεὴ 
ἕν᾿ ΘΟΠΙΪ δ᾽ ἴο, τοδοβίησ υπῖίο,᾿ 8ῃ 

δι ποίησ, 88 ἀρρ οὰ Ὀοΐπ ἰο 4φυδη- 
ὍΠΓ δὐὰ ηυπιῦοῦ. ἴ. 88 βαϊὰ οὔ ΟΥΑΝΤΙΤΎΥ, 
ἐῆλοι, δηὰ 1) οὔ [πΐπρϑ, σποιρὴ, 2 Οον. 

ἱκανὸν τῷ τοιο τῷ ἡ ἐπιτιμία 
ἀνν, Τμ.. χχί!. 88. ἱκανὸν, " ἐξ ἰδ σπουσῆ, 
ὀεῶβι," βερὶ. ἀπά Οἶδββ. Ηθποθ τὸ ἱκα- 
νὸν, αϊϊ!ασίίοη,, Θ. στ. τὸ ἱκανὸν ποιεῖν 
τισι, ἐρ πιαζὲ ασίϊοη, ἴὸ 88 ΒΥ, ΜΚ. 
ΧΥ. ἀν ἴδ, δηὰ ΟἾμεβ, τὸ ἱκανὸν λα εἶν, “ἴο 
Ὦκὸ δρυϊδίκοι[οτ;᾽ ἷ. 6, ϑοουτίγ, (ὮΥ 1,Δἰη- 
“}: τὴν κἰὐνι 9. 2) οὗ ρογβοηβ, σοπὶ 

τὴν ἐπα ΠΝ Ῥμοη. δθδ4. 
ἕλοι εἰ. 35, ὃ α0. οὗϊ, 8.0, [01]. ὈῪ 
πρὸς τι, 2 Ὅὐν. ἅ. 16, πρὸς ταῦτα τίς 
ἱκανός. τηὰ Ο]286. Ὁ Ἰπῇ, δου. 2 Οος. ἢ. 
5, 3 Τίω, ἢ. 2, δῃὰ (1286. ΑἸδο, ἴῃ ἴδ 
ΜΒ οὗ οὐγεραίοηξ, τοογίλῃ, 011. Ὁ ἰπῇ, 

187 ΙΛΑ 
8ογ. Μαίί. 111. 11, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ 
ὑπ. βαστάσαι. Μί. ἱ. 7. χα. 11}, 16; 
τ68. 1 Οὐχ. χυ. 9. Ἡάδοί, νἱῖ. 86, Χοη. 
6. ', 2 , 27, ἱκ. θητής. ῬΊαίΐ, ἰχ. 4, 

8, γυνὴ ἱκανὴ τὸ εἶδος. Ἡάᾶοι. ἐἱ, 4.-- Π᾿ 
βαϊὰ οὔ ΝΌΜΒΕΒ ΟΥ τηδριϊιάο, αδιηάαπέ, 

ν ππνοῖ, ρυτ, πιαην, Μαῖϊ. χχνί!. 12, 
ἀργύν α ἱκανά. ΜΚ. χ. 46, ὄχλου ἱκα- 

Γ Βορι. δῃηα (]4588. ὅ,.0 οὗ ἴϊτηο, ἱκαναὲ 
τιώβας “ΤΩΒΗΥ ἄαγβ, Αοῖϑ ἰχ. 28, 48, 4]. 
ἱκανὸς Χρόνον, “8 τὰ Εἶπγο.᾽ ἀϑηΐί. ἀοιϑ 
ΧχΧΥΪ;. 9. νἱ}]. 838. 866. χρόνους 
ἱκανοὺς, [λι. τ 9. 80 ἐκ χρόνων ἱκα- 
νῶν, “οἵ ἃ Ἰοηρ ἐπηθν 1μα. υἱῖϊ. 27. ἐξ 
ἱκανοῦ, ἰὰ. 1.ὰ. χχίϊ!. 8, ἐφ᾽ ἱκανὸν, “ἃ 
Ἰοης ν᾿} }16,᾿ Αοἰδ σχ, 1], ̓δπὰ ΟἸΔεθ. 

Ἱκανότης, ητος, ἡ, (ἱκανὸς,) ἤέπι685 
7) ον αην» ἜΡ πα Ὁ ΌΓ 
ἔο ἀο απν 2 Οὐν. 1. ὅ, ἡ ἱκανότης 
ἡμῶν ἐκ τοῦ Ὁ δεοῦ, ' ΜΉΝ ἴο τϑάβοη ουΐ 

τοΐηρ.᾽ Ρ]αίο, Γγβ8. ἔταρ. χχυῖ. 85, 
ἘΠ ΛῊΝ ἴο Βροεαῖκ.᾽ ἨἘΙαΐο, 215, ΥΝ 

εϑηας τὶ ἔ. ὦσω, (ἱκανὸς,) ἜΣ 
δι )ὲοίοηέ, τὸ ἈΝ οΥ ἥξ; [01]. Ὁ 
8ιο. 2 Οὐγ. 1]. ΕἸ} οἷ. 1. 12. τὶ Στ 
ΟἸδβ8. Ὀὰΐ ΟὨΪΥ ἱπ Ρᾶ88. 

Τκετηρίας ἣν ἡ, (ἔθη. οἵ δἀΐ, ἡκρκῆς 
ριος, ὉΥ 8η 6]]1Ρ. οὗ ῥάβδος.) 1) Ῥτορ. 
ἐ1ὴ6. ΒΌΡΡ] δηΐ ἐὐκθδα οἵ ΑἿΣ νυ ὶς 
ϑαΡΡΠδπία, 614 ἔογίῃ, ὈΥ ΜᾺΥ οὗὨ ἐδ 
οδιίου ; 8ο Ηδοί. ν. δ]. δηᾷὰ οἰοῃ ἴῃ ΟἾ885. 
2) τηϑία ἢ. ἐδα 88 Ἰ0Ή, ΟΥ ἀρ μα, 
ΠΝ ἩΠΡῚ ἰοὰ, Ῥο]γῦ. προβάλλε αι ἧκε- 
τηρίαν. ἴβοοσ. Ρ Ρ. 46, ἱκετηρίας καὶ δεή- 
σεις ποιούμενοι. ἔο Ηοῦ. ν. 7, δεήσεις 
καὶ ἱκετηρίας προυσηνέγκας. 

ἸΙκμὰς, άδος, ἡ ἦν (ἵκω, οοπῖο. ὃ. οι. 
΄]. χυὶ:. 892, ἰκμὰς ἔβη, ΤῸ ὉΑΡΟΊΏΥ, 
1μὰ. νὴ]. 6. 'βορι. δηὰ 

Ἱλαρὸς, ἃ, ὃν, δὰ]. Ἴλαου) οἤοενζεὶ, 
τ δό αἰαογίβ. Οἴϑ, 2 Οὐν. ἰσ. ὅτης 

ὧν δηὰ ΟἾα88. : ͵ 
Ἱλαρότης, ητος, ἡ, πα ων ς,) οἦόον- 

, Βοι. ,» ἐν ἷλ. ἴοσ "ιΐμε88, 
ἱλαρῶς. ϑορί. δηὰ ΟἸδδαυ, 
Ἱλάσκομαι, ἔ. άσομαι, (ἵλαος,) ταϊὰ. 

Υ. Ὑἰϊμουιῦ δὴ δοῖ. ἔογιῃ, ὑο σεοομοὶΐδ ἕο 
οπόϑεζγς (Ἰ. 6. ὉΥ οχρί διίοῃ, ἕο ὑαθο,) δ, 
τὸν Θεὸν, 408. Αηΐ. ν]. θ, ὅ, οΥ τοὺς ὑφυνττς 
Χεη. (Βο. ν. 20. Τῃ Ν, Τ΄. Ὑὐἢ δοο. τῇς 
ἁμαρτίας, “ἴο Ῥτορ (ἰαἴδ, 88 (0 δἰ," 
τραΐδ Ῥγοριδαίίον 70. οἴπθ, ἨεῸ. ἢ. 
ϑορί. τί τἢ ἀδί, ΤυΣ 1. ἀρ οὐμμν ἱλάσθητι 
Ἰῃ . 86Ώ86, 86 πιογοΐε } 
γα ἀδὲ, οἵὗἁ ΡΟΓ8. ΤΡ ΑΝΙΝ χνῆ!. 13, Βορί, ῬΒ. 
χχν. 1]. Πλδη. ἰχ. 13. Το ΟἸδεαϑίοαὶ ἔοττα 
18 ἵληθι, οὐ ἵλαθι. 
Ἱλασμὸς, οὔ, ὃ, τ τοσκύμδι, "γο- 

»ιυϊαίϊοη, δι τύξη ΔΌΒΟΓ, [0Τ ΟΟΠΟΓΡ 
»ιδαίον,, 1 Φοδῃ ἰϊ, 2, ἰν. 10, δηά ον 

Ἱλαστήριον, α,ον, εν 1 (δ ἄοξομαιη 
,. θαριαίογν, 308. Απὶ. χνί. 
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Ἰ, ἵλαστ. μνῆμα. Τη Ν. Τ΄ 1) τηκβο. ὁ 
ἱλαστήριος, α αίογ, " οὴ86. 00 
ΤΆ Ϊκ68 ργορ  ἰδιίοη, λοι. 111. 25. 2) πευί. 
τὸ ἱλαστήριον, πιεγσ᾽-δεαί, Ἡδοὺ. ἰχ. ὅδ: 
Ῥῦορ. ἴπ6 11ὰ οὐ εονονῦ οὗ [ἢ6 εὶς οὗ [6 
οονθηδηῖ. Απὰ 80 ἰῃ δορί. 
ὝἽλεως, ὦ, ὁ, ἡ, κἀ). (ΑἸἰεῖς. ἴον ἵλαος, 

ἔτοιῃ. ἱλάω.,) ἴῃ ΟἸ488. υιϑδοεὰ οῆν οὗ ἴδ 
ζοάθ ἀρροαβο οὐ Ῥτοριἰδιο, »γορίδίοιιϑ, 
σγασίοιιϑ, ἃ8 οἴξδη ἰη ἤοῃμ. Ῥὶπα. δῃὰ [ῃ6 
ατεεῖς Τταρσοάϊαηβ. τπουρ βοιμοίϊηεβ, οὗ 

πἰαρα, οὐ οηῖ]6. [πὶ Ν. Τ', ὁ] 
οἵ αοά, οιϑ, πιογοῖζμὶ, ἢ ἀαί, 
Ἡοῦ. νἱ!!. 12, ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις 
αὐτῶν, πὮετο [6 ταΐηρ ἴ5 Ρυΐ ἴοσ (ἢ6 ρεῖ- 
8δ0η. α. ἃ. αὐτοῖς ἀδίκοις οὖσι. Ἰπάροι, 
πῃ (6 ΟἸδββ. (ἢ 6 ἀαί. 18 αἰ νγὰγ8 οὗ :6 78. ἃ8 
δίτίοῦ μγοργίθῦυ γοαυΐγοδ. Ὑ οἱ {πᾶ οὗ ἐδέησ 
οὐουγθ ἴῃ ϑορί. αἱ 76τ, χχχυὶ. 8. 1 Κίηρ 
Ὑ. 84, 86, δ0. 2 ΟἼτοη. νἱ. 25, 27, 8, 
νἷ. 14. Ἐουμπά οηἷΪγ οἰδονίεγο ἴῃ Ν, Τὶ 
η [Π6 Ρῆγχαβο, ἔοσττηϑά οἡυ δῦ. ἵλεώς σοι, 
8011. ἔστω Θεὸς, 110. Οοα δὲ πιεγοὺμδ ἰο ͵ Ο]α88 
ἐδεε! Αἀἰοὰ ἴογρῖνο ἴπ6ε ! ἐφαυΐν. ἴο “ αοἀ 
Τουϑϊὰ (δαὶ (ἢοὰ βῃουϊάοθι ἀο βο,) μὴ 
γένοιτο ἴῃ Ἔχοϊαηηδίΐοη οἵ ἀνογβίοη, Νδιι. 
ΧΥΪ. 22, δῃηὰ οἥδη ἴῃ ϑερί. 
Ἱμὰς, άντος, ὁ, (ἔτ, ἴω, ἵἴημι, " ἴο δεπά 

οτῖ, Ἰοὺ 41}. 88 βαίὰ οὗ ἃ ψ6}]-γορϑ,) 
ῬΙορ. α ἕλοπρ, ἰραϊλογΉ δίγαρ ; διὰ ἤθῆςθ, 
10 Ἰοαιἤοση βίγαρ ἱτ ἢἰοἢ (6 δβδηἀ4]8 
οὗ {Π6 δηοίθηίβ γγο᾽6 λδίθηθα (ο [86 ἴοοῦ. 
ΡῬΙυι, βγωρ. ἱν. 2, τῶν ὑποδημάτων 
τοὺς ἱμάντας. Χεοη. ΑἩ. ἷν. ὅ,14. Απὰά 
80 ἴῃ ἴμι. 1]. 16. Ζοἢη ᾿. 27, δῃὰ ϑοϑρί. ; 
4180, ἃ Ἰοδί τη ΤῸΡ6, Βυ ἢ, 88 88 θα ὉΥ 
ἴΠπ0 δηοίθηϊβ [ὉΓ ναγίουϑ ρΌΓΡΟΘΟΒ ὙὮΘΓΘ 
ΒίΣΘΡὮ τγ88 σοαυΐδὶῖθ ; 88 ψ}611- τορθδ, πδὺ- 
1168] ΧΟΡ68 [0 Γαὶδθ Ρ [86 τηδίῃ γΑγ48 δηὰ 
581}5; 8180 ΤΌΡΘ85 ὙὨϊο ἢ Ὑ6ΓΘ υδο [0 ὑγἱ]η δ᾽ 
ὋΡ πογβαβ, (48 οι. ΟΥ̓́.) ΟΥ̓ Βαου Πρ μΥ]- 
ΒοηοΊα, οι. 1]. χχὶ. 80, δῆσε δ᾽ ὀπίσσω 
χεῖρας ἐ. ἱμᾶσιν. Ῥιπὰ. Νειι. νἱ. 60, ἱμάν- 
τι χεῖρας δεθείς. Ασοογάϊηρν, δὲ Αοίβ 
χχὶὶ, 25, προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, 
100 δ6ὴ80 ηίαψ ὕ6, 88 Βιοίβοῃῃ. βΌρροβββ, 
ΚἼΠ6 1Βοηρθ, ΟΣ Ἰθοδίῃοτη ΤΌρΘ8,᾽ Σ1ἢ ὙγΒ1οΝὶ 
[06 πδηάϑ οἵ τηϑδ]οΐδοϊοσβ σοῖο Ὠοιπά, ἴῃ 
οὐάος ἴο ὃθ βοουγμοά; Ὀυΐϊ, 88 1 ἢᾶνα 
Βῃον ἴῃ ΤΩΥ͂ ποίθ ἰῃ 106. {Π6Γ6 ἷβ τϑίοσ- 
ΘΠ66 ΓΑΙ ΘΓ ἴὸ Π6 Ἰοαίμοση δοίξα διδοη θά 
ἴο [6 ψΕ]ρρίπρ-Ροθῖ, δηὰ (Βθηο6 ἀγανσπι δηὰ 
δυοκ]οὰ δγουπὰ (Π0 Ὀοᾶν οὗἉ {ἢ} οΥ τ] 8] 
ἴο Πο]ὰ Ὠΐτπ ἴμεί. ὅ5ο 4 Μῆδος. ἰχ. 1], καὶ 
ὃ. ἀναῤῥήξαντες τὸν Χιτ μαι διέδησαν 
τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς βραχίονας 
ἱμᾶσιν ἑκατέρωθεν. 
: ᾿ «τίζ ω, ἔ, ίσω, {ἐμά τίσν ἕο αἰοΐε. 
ῃ Ν. Τ΄ οἡ 8, Ῥοτί. . ἱματισμέ- 

νοᾳ, οἰοίλοά, μῶν ἴδ, ΒΑΕ ΚΑΤΟΝ 

ἽἹμάτιον,ον «τὸ, (ἀϊτ,. οὔ ἷμα ἴον εἶμα,) 
α σατγπιθπί, 1. ΘΈΝΕΒ. απ ψαττηθηῖ, Μαΐῖ, 
ἰχ. 16, ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ. ΜΚ. 1Ϊ. 21. 
1. ν. 86. ρμίυν, τὰ ἱμάτια, σαγηιοηίδ, 
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οἷοίλέπρ, ταϊπιεπὲ, Ἰποϊιἀϊπρ ὈΟΤὮ τἶο οὐχέ 
Δη πη Ὁ ραττηθηΐ (τη Δ η116 ἄς τπη]ς), Μ αἱ 
χυ]!. 2, τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκ. 
οἱ ἃ]. ξξθρε. ὅ8'᾽ο ἴῃ [86 ρῶῆγαβα ἕο γεπαὶ ἢ 
οἰοίλο8, χχνὶ. 66. Αοἴδ χῖν. 14. χυὶ. 22, 4 
βορί. δηὰ (]α88.--- 11. ΒΡΕΟ. ἐδδ οκέεν σα 
“ποηΐ, πιαπέΐα, ραϊίέμηι, ἀϊοτοπὶ ἔγουα κι] 
τυπὶς (χετὼν), δῃηὰ ΜΌΓ ΟΥ̓́ΣΣ ἰΐ : οοππὴ 
Αοἴδ ἰχ. 89. ἴΙὲ βεεῖιβ ἴο αν ὕθεῃ 
ἴαγχε ρίδς οὗἁὨ ποο]]θῃ οἰο(ἢ ἡὐιφδι ον ρο 
σοῖς γὰ8 στὰ τουπὰ (86 ἍΤ 
[χϑιοηοά τροῦε 6 Βῃου]άοσα, δηὰ ΩΝ 
αἶδο ἴο ὑτὰρ ἰδ6 ΦΆΤΟ ἷπ κἱ υὐεδμ 
Ηδηοο ἴὲ τρῃὲ ποῖ ὑο 5εἰζεά ὮΥ ἃ ετοῦ 
ἴογ, του τΠ6 ἑωπίσ οου]ὰ 6, Μϑιϊ. ν. 4 
[,ὰ. νἱ. 29, οἱ 8]. εαᾶρε. 8.0 Μὲαῖι. ἰσχ, 3ὲ 
21, ρἴυν. τὰ ἱμάτια, οἶδεν φαγγεοηξς, σὶἠεὶ 
γγΈΓῈ οὔΐθη ἰδ] δβίἀθ, Αςἰβ υἱῖ. 58, αἱ. δορί 
δηὰ Ο]885. 85 Χοη. Νίοι. ἰὶ. 7, δ. 

Ἱματισμὸς, οὔ, ὁ, (Ἱματίζω,) εἷ 
ἕπο, ταϊπιοηΐ ; ζθῃθν. λα 1,ὰ. νἱί, 2 
δηὰ ἰχ. 29. Αοἰβ χχ, 88, ἃ]. ϑορι. 

Ἱμείρομαι, ἀξροη. (ἵμερος,) ἐο 

λαυὲ α δίγυπς αὔοεοίίοπ 7ὉΥ δηγ' με 
ψἢ χεη. 1 ΤῊ. 1.. 8, ἰοχί. τος. στ ογε 
Ελά. ὁμείρ. Ὁ. 566. ϑερί. ἀπὰ ΟἸαδε. 

Ἵνα, Ἤεοπ͵]υποί, ἐλαΐ, οσοπβίτσιιοὰ υβυδῇ 
νἱτ [8.6 50]. βοϊάοτα στ [Π6 ορί. οἶέ 
γῇ {π 6 ἰπάϊο. ; ῬΓορ. τελεκῶς οΥ ναὶ, 
τοδυκίηρ [86 ὁπ α, ΡΌΓΡΟΒΘ, ΟΥἩ σα θ6 70, ΟΓῸ 
αοοομπέ Οὗ ὙΠϊοΝ δὴ (Ὠΐησ ᾽8 ἄοηο, ὦ 
οπᾷ ἰδαΐ, ἵπ ογάον' ἐλαξ ἴὶ ταὶρσ δὲ ΟΥ τοῦ 
80 δηἀ 80: ὑυΐ 4180 ἐρατίκος ΟΥ ἐσυεπίνες 
88 ΤΩΔΙ ΚΙ ΒΙΠΡΙΥ ἴπ0 εὐθπξ ΟΥ γεϑωϊ 
ΔΗΥ͂ δοϊϊοη, (δδὶ ἴῃ τ ϊο ἢ 1ξ Ἐαττηϊ πδίς 
“80 ΤΗΑῪ ἐξ τοαϑ, ἰδ, τοῦ δδ 80 απὰ 0. 
ῬΕΟΡ. τελικῶς, 88 τηλγκίησ τῆς Ηηδὶ ὦ 
ῬΌΓΣΡΟΒΘ, ΟΥ σδιιδα, ἕο ἐδα ἐλαέ, ἐπ οτὰξ 
ἐλαΐ ; ἀπὰ ἵνα μὴ, ἴῃ οτάεν ἰλαξ ποί, ἰεδῇ 
--ἴ. σὰ 106 ϑωδῥεποίδοο, 1) γτεοολαῇ 
᾿Υ {Ππ6 ῥΓΘΒ. ΟΓ Δ Δ0Γ. Οὗ ΔΠΥ͂ Ττηοοἀ Εχοδ 
{π6 ἱπάϊς. ΟΥ ὈΥ [06 ρΡογέ. ἴῃ ἃ ρΊδβ. βοῦϑῃ 
όοδη νἱ. ὅ8, ψ πόσο (ἢ6 80]. τηδυῖε σῖν 
ἦξ 18 ϑαρροδοα Ὁν}}} ΤΘΔΠῪ ἰΔΚα ρπος, Με, 
ἶχ. 0, ἵνα εἰδῆτε---τότε λέγεε, "ἴο 6 
εδὰ (παι γὸ τῆδν πον, χυὶ. 16. χίχ. Ἰᾷ. 
μὰ. υἱῖϊ. 10, χιὶ, 86. Ζοδπ 1. 7, οὗτοε 
ἦλθεν ἵνα μαρτυρήσῃ. ν. 84, ταῦτα 
λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε, «πὰ νἱ. 33 
καταβέβηκα οὐχ ἵνα ποιῶ. χὶ. 4. χτῇ, 
2], ἵνα ὁ κόσ πιστεύσῃ. Αεῖα χγί. 
80. οι. ἰ. 1]. ΘΟ]. νἱ. 15, εαρίβα. ἵνα 
μὴ, ἵκι. υἱῖ!. 12. Βοπι. χὶ. 25, δηὰ Οἴδδ. 
2) ὉΥ ἴδ ἐπιρεγαΐ. ἴἢ6 δι δ᾽ αποῖ. δ8 δδονθ 
ἰη 1; διὐὔον Ἰωροῦ, ργϑβ. ἔυκο χχὶ, ὃ 
ἀγρυπνεῖτε ἵνα καταξιωθῆτε. ὅοδη τῇ 
8. 1 Οον. υἱῖ. ὅ. Ερὶι. ἱν. 28. νἱ. 8, αἱ. 
ἵνα μὴ, Μαῖϊ. νἱῖ. 1, Φοδη ν. 14, εἱ.; 
Δέον ἰπυροῦ. δου, Ναϊὶ. χῖν. 1δ, ἀπόλνσον 
τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀγοράσωσιν βρώματα. 
ΜΚ. χν. 82. ἵνα μὴ, Μαῖι. χνὶ!. 27. 7οδη 
ἦγ. 1ὅ. Κ᾽ ο δῇσ δὴ Ἵχῃοτγιδίου, ἄγωμεν, 
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Νκ, 38. σαι. ἰἰϊ. 8,4]. ; δου δὴ ἱτωρου. 
πρὶ λιι. χχυὶ. ὅ. Φομπ ἱ. 22, διά 
ὅδ. 8) ὑγ (Π0 Μά. 186 ϑυὉ]. 88 δῦουθ 

μι. χυι. 4, ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα 
αἴ με. 1 Οον. χνί. 6 ; ἱπίοττος. 

χὶχ. 16. ἵνα μὴ, ἴμυ. χΥυ]. δ, δηὰ 
4) Ὁγ ἃ »μαδὲ ἰδηξ6: ψ86ΓΟ (86 

ἡ, εἰς 1} δἰδηάβ ἱποίθδά οὔ 186 ορῖί. δῃά 
85 δεϊίοη συ οι, ἴῃ 186} οὐ 118 οοη- 
668, 8 511}} οοππυσά, ΟΥ ἩΜΒΙΟΒ τ 6 
τοζαγὰβ δδ οοσίδίῃ, εἰ ΠΟΥ ζΘΠΘΓ. 83 

ἴϊ, 14. 1κ.. 1.8, 4, ἔδοξε----σοι γράψαι, 
ἐπιγνῷς. Ζοδη ἱ, 81. 1. 16, 17. νἱ}}. 

οἵι. ἵνα μὴ, ΕΒ. ἰϊ. 9. ΗεὉ. χὶ. 28; οὐ 
εἰἴρ]6 πατϑιίομβ, Μαῖὶ. χχνὶϊ. 26, 
ῦν παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. Νὶκ. 

4] ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς, ἵνα παρα- 
αὐτοῖς, α]. ἵνα μὴ, Φοδη χν]ϊ!. 28. 

ἈΙχ, 8] .---τἰ. 118 [86 ορέ. ργοεραβα ὉΥ {16 
ΕΞῚ 186 ορῖ. τιλτῖκδ πἰδὶ παν ρ}ο8- 

ἰκκο ρἰδος, ἔρῃ. 1. 16, 17, οὐ παύο- 
εὐχαριστῶν---ἵνα ὁ Θεὸς δῴη, δος. ἢ. 

πτιι. ἰτἢ 186 ἐπαίο. Ὀὰϊ ἴῃ Ν, Τ᾿ οὨ]γ 
δ ,μὦ. αηὰ »γέβ. ἀπιὰ ποὶ ὙΠ ἃ }αϑέ 
Βπι:ς, 25 οἥδη ἴῃ ἴμο Ο]δβ8. υτϊΐοτθ. 1) 
ΝΕ ᾿ηάϊο. “2 ωὦ. ἴῃ [Π|6 βδτηθ 8680 88 (ἢ 
μυϑ]. τὐὰ ρτοοθάδα ο]Ὺ ὉΥ {86 ργεβ. 1 Οὐυ, 
ΝΕὶ 8, ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα 
μΒευθήσωμαι. 1 Ῥεῖ. 11. 1. 8. ἔαυϊ. ἀπὰ 

Ἶ. τορεῖμον, ον. χχὶὶ, 14, ἵνα ἔσται ἡ 
ία αὑτῶν---καὶ εἰσέλθωσιν εἰς τὴν 
. ΕρΒ. νἱ. 18. 2) στ ἰθάϊο. »γβ. 

186 βλ πὸ 86η96. ργδεοοάθά ὈΥ [86 ῥγεβ. 
63]. ἵν. 17, ζηλοῦσιν ὑμᾶς, ἵνα αὐ- 

ὑς ζηλοῦτε. 1 Ὅὐον. ἰν. 6, ἵνα μὴ φυ- 
σθε. Νοῖ ἴουπά ἴῃ ΟἸΔβδῖοαὶ ΟὙσθεκ..---- 
ἐκβατικῶς, 88 τοδυκης ΟΡ 16 
ἴ ΟΥ τϑβϑι]ῖ οὗὨ δη δεϊϊομ, 80 ἐβαέ. ἴπ 

, Τὶ ὁ61γ ΠῚ (86 δ]. ᾿πΡΙ γἱηρ᾽ βοταθ- 
ἐησ Ὑῃϊοῖ. ΤΘΔ]]Υ ἴα ῖκ 65 Ρ]806 ; ἴῃ ΟἸΔ88. 

δυϊίοτα οἴϊεπον πὶ τ 1116 Ἰπαΐς. οὗ 8 ρϑβϑί 
ἴδοις 1) ργοοθάθα ὉΥ [86 »γ68. [.ὰ. ΧχΙ]. 
Φ, 30, διατίθεμαι ὑμῖν---ἶνα ἐσθίητε καὶ 

ε) ἄς. 72οἢπ νἱ. 7. Βοπι. 11}. 19, νἱ. 
Τ,], ἵνα μὴ, Αοίβ 11. 256. 68]. νυ. 17. 2 
ἶν ιδς͵ ἐπιρεγαί. Αοἰδ νἱϊ}. 19, δότε κἀμο 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα---λαμβάνῃ, 
ἄς. 08. 1. 4. 1 Ῥεῖ. ἱν. 18. ἵνα μὴ, Τίι. 
Β14. Βεν. "1. 11. 8) ὃγ 186 Με. Ζομῃ 
-.}0, μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, 

ὑμεῖς ϑαυμάζητε. ἴμ. χὶ. δῦ. ΦοΒη 
Χν.24. 4) ὮὉγ ἃ »αϑέ ἴθῃδο, ἴμι. ἰχ. 45, 

ὕουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, ἵνα μὴ αἴσθων- 
ται αὐτό. ΦοΠπ ἰχ. 2, τίς ἥμαρτεν, ἵνα 
τυφλὸς γεννηθῇ, Εοτα. χί, 1], μὴ ἔπται- 
ϑαν͵ ἵνα πέσωσι; τῃὰ νοῦ. 8]. Τὸ {18 
Ἱ ἴὸ ὃε τείοτγο ἃ τὴ6 ἔγϑαᾳυθηΐ ρἕνγαβο ἵνα 
τληρωθῇ ἡ γραφὴ, τὸ ῥηθὲν, ὅτο. υδβοά΄ 
δὲ ἃ ἰοπηιΐα οὗἩ αυοίαδιίοη, ἀπά ᾿πΡ] Υἱηρ 
ἴλεὶ τοιροιΐηρ ἰοοῖς ΡΪδοθ, ποὶ π᾿ ογοΥ 
ὕας ἃ ργορῃ ΘΟΥ͂ τοϊχθς 6 [0]8]16ὰ, Ὀαΐ 90 
αἱ ̓ ὶ γᾷ Τ1811ὁἅ. Μαῖί. 1. 22, τοῦτο 
ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν, ἃ]. 
-ΞΊΗ. ἐς ἰαίον ,. ἵνα, ἴὰ νατίουΒ Θ0Ώ- 
πἰτισίοῃΣ, ἰοβὲ (86 Ῥοννοῖ οὗ ταν κίηρ Εἰ ἿΠῸΣ 
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ὌΓΡΟΒΘ ΟΥ Ά ἀνοηῖ, δηὰ Ὀεδοϑιηδ 5} ἃ 
ἐπέβουνθι σοη]ιποῖ. ᾿ἰΚὸ ΟὐΓ τευ Ἢ 6. 
ΓΊΘΓΕΙΥ ροϊπιίίηρ οὐὐλ ἴδᾶὶ ἴο Ὑ]ο ἢ 1[Π6 
ΡτΓεσθαϊῃς σψοτὰβ σοΐθσ, οὐ ἱπιγοἀιυοίησ 
βου  ἰηρ ΑΙ γοὰυ ἐτηρ 16 ἴῃ (80 ργθοϑά- 
ἱπᾷ ποχάβ. ἴη ιδΐ8 ἯΔΥ ἵνα 721 (86 
βυα]υποῖ. οδηθ οὗϊεῃ ἴο ὃὕ6 εἰωρϊογοὰ 
ὙΟΓΘ ΘΑΓΙΟΥ ὙτοΙ8 υδοὰ ἴΠ6 ἰπῆη. ΟΥ 
ΟῚ Ῥϑγίϊο]68 ; 6. γτ. 1) υδοὰ ἰπϑίεδά οὗ 
[πο οοπαίγσίίοπ τυ ἰδδ ἵπβη. οτἱρίπδ 
ΡοΓθδρ8 Ὀθοδυδα ἴδ6 ἰπῆπ. 4]8ο οἴζϑῃ 1 }]168 
βύσραμ: 6. ὅτ. εἶτ 6 ΓὙ δὐΟΥ τοστὰ8Β δη ἃ ρΡἤσαβοδ 
ἘΠΙΡΙ γίηρ οοπιπιαπά διὰ ἴῃς |ἰκὸ, Νς. χιϊὶ. 
84, τῷ ϑυρωρῶ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 
Φοδη χὶ. 87. Αςίδβ χνῖϊ. 1δ, δῃά οἵϊ. : ψῖὰ 
δοὴ6 ψοσγὰ οὗ σοτηηδηᾶ ἱπρ]164, ΕΗ. ν. 
88. ΟΥ δἴϊεγ νεγὺβ οὗ ἐηΐγοαξίησ, 
ἑπρ, δα. ἴκι. ἷχ. 40, ἐδεήθην τῶν μαθητῶν 
σον ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτὸ, ἀπὰ χχίΐ. 82; 
ΟΓ δἴϊον νϑγὺβ οὐ ἀδβίνο, ἄς. Μαῖῖ. υἱῖ. 12, 
ὅσα ἂν ϑέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν. χυνὶϊ!. 
14, ϑέλημά ἐστι ἵνα. Φοδη νἱ. 89. 2) 
Δίου ποιέω ἰηῃ [0:6 86η80 ἐο οαἴϑ6, ἰο εὔδεί, 
ὅἄχο. Ζοδη χὶ. 87, οὐκ ἠδύνατο οὗτος ποιῆ- 
σαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ ; Οὐ]. ἱν. 
16. ΑἾδ8ο δἴτονς ψογὰβ πρ] γίηρ πέμοδϑ, 5})}- 
οἴοπον, πορά, ὅτε. οὐκ ἄξιός εἰμι ἵνα λύσω, 
Ζοϊιη ἱ. 27. ἱκανὸς, Μαῖίῖ. νἱῖϊ, 8. χ. 25. 
Φοἢη ἰϊ. 25, 41. 8) ̓ ηδβιεδὰ οὗ ὅπως δἴοσ 
γοθθ οὗ ἑαλίπσ σαν, ὁπαραυοιγύισ, ὅζο. 
βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται, 1 Ὅοτ. 
χυὶ. 10, ζηλόω, 1 Ὅον. χὶν. 1, οἱ 8]. 4) 
ἰπϑίοδὰ οἵ ὅτι, ΜΙ. ἰχ. 12, γέγραπται 
ἵνα πολλὰ πάθῃ: 1} ὅτι, Εομι. ἰν. 23. 
δ) οὗ {ἴπη6, ἔοΣ ὅτε, Φοἢπη χίϊ. 28, 8]. ΟὨΪΥ 
ἴῃ 3... Ζοθη. 
Ἱνατί οΥ ἵνα τί, 88 Δ ἰηἰεῖτοῦ. ρ8- 

ο]6, εἰ Πἰρί. ἴον ἵνα τί γένηται, ἐπ ογίενῦ 
ἐδαέ ιυδαΐ, ἵ. 6. ΤΑΔΥ ἴακθ ρ]δςα ἢ δαιιὶν. [0 
“(0 ὙΠ8ὶ πα ἢ᾽ ψὴγ ἢ νδογοίοσο ἢ Μαίϊ. 
ἷχ, 4. χχνὶϊ. 46. 1,. χἰ ]. 7. 

Ἰὸς, οὔ, ὁ, (ἵἴημι.) Ῥτορ. “ δοιποι ϊη 
δοηΐ ουξ ΟΥ̓ δἰ ἀ.͵ Ηδηρο, α μηρϑπὴ 
ἀρ ἀρ αγτοῦυν, οι. 1]. χν. 45]. ἴῃ 
Ν. Τ. 1) τιρΐ, 88 Ὀοϊηρ οεηϊε θά οἢ τηθ(8]8, 
4. ν. ὃ, δη4 ΟἸ4858. 2) ροΐβοῃ, ὑεπμοῆϊ, 88 
δτηἰ θα ὈΥ βειρθηῖβ, ὅζο. τω. 1. 18. 78. 
1. 8, δῃὰ Ἰαίον (488. 

Ἰου δαΐζω, ἴ. ἴσω, (Ἰουδαῖος,) ἰο ὥω- 
ἰχζο, ἷ. 6. ἴο ἶνο πκὸ {π6 7968, ἔΌΠοῪ 

{ΠΟΙΤ τηϑηηογθ, οὐδίομηβ, τἰΐοθ, 64]. 11, 14. 
οφυΐν. ἴο ᾿Ιουδαϊκῶς ζῆν. 

Ἰουδαϊκὸς, ἡ, ὁν, δ]. υ͵οιυίϑἧ,, συτ- 
ἊΝ διηοης [80 ὅονα, μύθοι, Τίϊ. 1. 14. 
Ο08. 

Ἰουδαϊκῶς, δἀν. εὔεισίβίν, ἴῃ [86 
δον 8 τηδηποῦ, 614]. ἰ]. 14, δηὰ .[08. 

Ἰονδαῖος, α, ον, (᾽Τούδας.) ῬΓΌΡ. δ]. 
ειοϊοἢ. ἴῃ ΝΟ Τ, 1) ἔδιῃ. ργοῦ. ἡ ᾿Ἰου- 
δαία χώρα οΥ γῆ, ἬΒΙΣ ΝΣ “ωάσα, 
ΜΙ. 1. ὅ. ΦΖοδπ ἱ. 22, γυνὴ ᾿Ιουδαία, 
8 926γγοβθ, Αοἰβ χνὶ. 1. χχὶν. 24. 2) 
Ὠγ8δ6. ὁ Ἰουδαῖος, 88 Βιῦθδί. ὦ υἱέῖν, ΡΓῸΡ. 



᾿ ἐγίαῃ ; ὉΥ ἱπιρ]. 

μαι. 
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089 οὗ {πο ἐτϊδα οὗἨ Τυάδῃ,᾽ δαΐ ἴῃ ἰαῦον 

ἩδΝτδ. Δρρ δὰ το 411 [86 ἱπμδθιϊαπίβ οὗ 

Ζυάφα οὐ Ῥα]οβίίηο, Φομη ἷν. 9. ἴδ8ι.8}} 

Ρίαγ. οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ἐδ6 «ὔειυϑ, χῖχ. 2], 

οὔἑ. Ἰουδαῖοι καὶ Ἕλληνες, Αοἰβ χῖν. ]. 

ΒΥ εγπεοά, οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἴδ Ῥυΐ ἴον ἐλε οὐϊο 

πηδη, ἰραίογς 9.6 «7ειυ8, ομπ ἰ. 19. ν. 

15, πὰ οὗν. ἀβ δὰ]. 7οϊπθὰ Ὑἱ ἢ ἃ ποῦπ, 

6. σι. ἀνὴρ ᾿Ιουδαῖος, ΔοΙδ Χ. 28. Ῥ]υν. 1. 

14. ψευδοπροφήτης, χὶ᾿ϊ. θ. ἀρχιερεὺς, 
χὶχ. 14. βορί. ἀπά ΟἸδββ. 

Ἰονδαϊσμὸς, οὔ, ὁ, ὕμααΐοπι, [9 

Φον θαι τοὶ ρίοη ὄρρὲ τ Βοδι μοηΐϑια, 2 Μδοο. 

ἱϊ. 21. χίν. 88. ΝΎ. ορρ. ἴο ΟἸτῖβ- 
ἀδοϊῖγ, 64]. ἱ. 18, 5ᾳ. 
Ἱππεὺς, ἕως, ὁ, (ἵππος,) α δογβεπιαη, 

Ἰυγ. ἱππεῖς, οαναῖγψ, Αεἰδ χΧΙΪ!, 29, 82. 

δορί. δηὰ ΟἾἶδδββ. ορρ. ἴο πεζικοὶ, Χεη. 
συνε. 1. 4, 18. 
Ἱπαικὸς, ἡ. ὃν, ἃ). (ὑππος,) 6αμξ8- 

ἡ ρα ἐπ γἱαΐησ. 1. 
πϑυΐ. τὸ ἱππικὸν, ἱ. 6. τάγμα : οο]]θοῖ. 

ἐλο λογβοπιθη, οαὐυαϊγῃ, 88 ] Ἰ, ἐδι6 ἤἄογϑο, 
Ἐον. ἰχ. 16, δῃὰ Ο]288. 
Ἴππος, ου, ὃ, α ἤογϑε, 38. ᾿ϊ. ὃ. 

Ἶρις, δος, ἡ, α γαΐηδοιυ, ἐγῖδ, Βδν. ἷν. 

8. χ. 1, δῃὰ ΟἸα88. 

Ἰσάγγελος, ον, ὁ, ἧ, 84]. (ἴσος, ἄγ- 

γελος,) απροῖ-ἴεῖο, μι. ΧΧ. ΟοωΡ. 

ἐμο Ηοχηοτίο ἰσόθεος. 

Ἴσος, ἡ, ον, 84]. {ξα, αἴϊδο, ογμαῖ, 

υδοὰ οὗ τηθᾶβιγθ, 4 ΠΕ Υ, οοπα! ΠΟ, Π8- 

ἴαγο, '᾿απὰ {0 1{κο, Μαῖϊ. Χχ. 12, ἴσους 

ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας. ἴμι. νἱ. 84, ἵνα 

ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. Φοδη ν. 18, ἶσον 

ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ. ῬΆΠ]. ἴϊ. 6, τὸ 

εἶναι ἴσα Θεῶ, νἧϊα ψΒΐο οομαρ. ἶσα 

ϑεοῖς, Ηοηι. Οά. χὶ. 803, δὰ ἴσα τοῖς 

καλοῖς φρονήσει, Ατἱδίοριι. Οοποίοῃ. 680. 

Ἰσότης, ἡτος, ἡ, (Ἶἴσος,) ἰἕδοπόδδ, ὀφια- 

ἰῶν, 18 βαϊὰ οἵ δι] βίδίθ Οὐ ῬΥΌΡοῦ- 

ὅση, 2 ὅσον. νἱϊ!. 18, ἐξ ἰσότητος. ῬΙαΐ, 

νἱ. 867, 2, οὐδὲ δικαιοσύνη οὐδ᾽ ἰσότης. 

Ἰσόττιμος, ου, ὃ, ἡ, 84]. (ἴσος, τιμὴ.) 

ἱῃ ΟἾ458. ἈΡ  ῬθΣ τὸς τῶν σὴ 

ργίχοα, ἰ. 6. ὁ 81} ὨΒομουγ: ἰῃ Ν. 1, 

ΤῊΝ ΡῬγθοΐουβ, οἱ Ἰκὸ νδ]υθ, 2 Ῥοῖ. 1. 

1, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσι “πίστιν, 

ΟΣ τδίδϑι ἰσο ἴβ ποῖ ἴο ὃ6 τοίοιτεὰ ἴο [89 

ῥτγθοϊουιβῃθββ, δυΐ ἴο ϑι, Ῥοῖοσ, 88 ὦ ἐΐζδ 

γαγίαζον ἴῃ ἰϊ. 

Ἰσοψῦγχος, ου, ὃ, ἧ, δα]. (ἴσος, Ψυ- 

ὴ:) ἐὰν ται ῬὨ]]. 1. 0. ϑορι. δ. 

ἤ. 8. Ἔδει. Αχ. 1479. 
ἽἼστημι, ἴ. στήσω, 8οτ. 1. ἔστησα, 

80. 2. ἔστην, Ῥετί. ἕστηκα, ρὶυροτί. ἑστή- 

κειν διὰ εἱστήκειν, 8 Ῥετδ. μ]. Αἰῦ. ἑστή- 

κεσαν, φοτί. ἰπῆπ. ἑστηκέναι οοπίΓ. ἑστά- 

ναι, Ῥοτί, μαι. ἑστηκὼς, οοηΐν. ἑστῶς, 

ὥσα, ὥς, ὅογ. 1. ρ888. ἐστάθην, ἔαϊ. 1. 

Ρ888. σταθήσομαι. Τὸ δ μη βοδίίοηθ οὗ 

(ἷ8 νοι ἃἴὸ αἰνιἀοα νοΐτθοη [86 ἴΓ8Ώ8. 
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ἐο οατιϑὲ ἴο 5ἰαπά, ἰο ρίαοο, διὰ ἴμ6 ᾿τ ΤᾺ, 
ἰο δἰαπά. 1. τΒΑΝΒ. ἴῃ [Π6 ΡΓ68. ἵσῶρε 
ἔυϊ. δηὰ δογ. 1. οὗὨἩ {86 δοίϊνο, ἕο σαιέδε, 
ϑίαπα, ἰο 86έ, ἰο ρίαοο, 1) ΜᾺ δος. 8; 
δά)αποῦ ἱταρ  γἱπρ Ρίδοο σθοτθ, Αοῖβ χσ 
80, Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτοὺς, “ Ὀεοῖο 
168. Μαῖί. ἱν. ὃ, ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ’ 
πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ. ἴμα. ἷἰν. 9. 8350 ἐ 
οΥ ἐκ δεξιῶν, Μαῖϊ. χχν. ὅ8. ἐν μέσ 
χΥΪΙ. 2: βόποῦ. ἐο οαμ86 ἴο δίαπαά ζτι 
Αεἰϑ ἱ. 28, ἔστησαν δύο. νἱ. 18. ορρ. 
[ΑἸ], Βοτα. χὶν. 4, ἀπά ϑερῖ. 2) ἐο ἐπ 
δέος, σοπῆγηι, Ἄοτα. 11]. 81, νόμον. Χ. 
53ο οὗ {ἰπ|6, 0 ἐὐρκω ἡμέραν, «Δ 
χυὶϊ. 8], ἀῃὰ ϑορί. ἐο ρίαοε, ὶ. 6. ἰπ 
Βαίδποο, ἐο τοοὶσῆ, αϊὰ δος. πὰ ἀδλξ. ᾿ 
Ρο18. Μεαῖι. χχυϊ. 1δ, ἔστησαν αὐτῷ τ 
ἄκοντα ἀργύρια. ϑερῖ. Εἶτα νἹῖϊ, 25. 
χὶνί. 6, αηὰ Ο͵458. Μοίδρῃ. ἔο ἐπεριΐε, τὶ 
τὴν ἁμαρτίαν, Αοἴϑ νἱ]. 00.---Ἰ  ΙΝΤΒΑΝ 
ἴῃ [86 γνετγέ. ρυροτί, πὰ δοσ. 2. δεῖ. ἴῃ 
ταϊἀά. δὰ ὮΥ πρὶ. ἴῃ δου. 1. δὰ ζπί.. 
οὗ [89 μ888. ἐο δίαπα ; δῃὰ 80 γμεσγέ. δὲ 
ἕστηκα 88 ΡΓα8. ΏΘηΟΘ ΡΪὰρ. ἑστήκειν ; 
᾿προτῖ. 1} ρτῸρ. δῃά 080]. 1 ον. χ. 
ὁ δοκῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ “πέσῃ. 
Β8ου]θο66 ΟΣ ρτάγοῦ, Μαίί. ν]. ἔξ Ἡροῦ. χ. 
ΝῊ δὰ δάὐυποῖ ἱπιρ᾽ γίηρ Ρΐδσα ΒΟ 
Μαῖι. χὶ!. 46. ἔξω, ΜΙ. χί. δ. ΧΙ]. 14. 708 
χχ. 19, 4]. Ἐπὶ ψἰ ρεπ. οἵ ρίδοθ, ἔστ 
Ἔπ ττο πε τε Μὰ .: 1ὰ [86 56:6 
οὗ δοΐογο, Αοἰδ χχυ. 10, ἐπὶ τοῦ βή 
χχίν. 20, ἐπὶ τοῦ συνεδρίου. ἐγ πε: 
9: Ὑἱἢ δος, οὗ ρίδοο, Μαῖϊ. χὶϊ!. 2; δὲ 
ἐπὶ τοὺς πόδας, ἰο Ξἰαπα Ὡροπ 
Αοίθ χχυϊ. 16. Ὑιουῦ δὴ δαϊυποὶ 
ἀφ Ἔχρυ. Ὀαϊ ἴῃ [86 ΒθρΏ80 ἐο δέαπά 

. Μαῖι. χχυϊ. 78, προσελθόντε 
οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ. ἴμι. ΧΙ͂Σ 
8; Ἰοϊποά ὙΠ 8η 84]. οσ 16. ̓  

1.} ἶχ. 7, εἱστήκεισαν ἐννεοί. Ἀ. νἱ. 
850 οὗ ροιβομβ βίαπαϊηρ Ὀθίογθ ἃ 
ΟἰἴΟΥ 85 δοούβοιβ, [. χχὶϊ. 10: οΥ 
δοουθοὰ, Αοἰθ χχυΐϊ. 6, ἕστηκα κρινό ταὶ 
Μαῖι. χχνυὶὶ. 1]. [κι. χχὶ. 86. δἰρόϊεοα 
Βϑμΐηρ- θοαῖδ, ἐο ϑέαπα, δὲ 5ἰαξίοπϑαϊ, ἴῃ 
ο ἴθ, ν. 2. 2) Βᾳ. το 5ἰαπά 7αδέ, ἐμάπτο 
οὔ ἀπο δοὶ βασιλεία, Μαῖϊ. χὶ!. 25. ϑεμέ 
λιος, 2 Τίτα. 11. 19, ἐο ρεγεῖδέ ; οὗ 
Αοἰϑ χχνυΐ. 22, ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύ 
ἕστηκα. ϑοδη υἱῖ!. 44. Βοτα.ν.2. 1 Οοτ. γῇ. 

87. 1 Ροίον. 12, αηὰ βερί. 8. ἐο ἰανώ ἡ 
ἀραϊηδὺ 8 ΘΏΕΙΏΥ, ΕΡΆ. νἱ, 18; στ πρὸς 

τι, νον. 11. βορί, δηὰ 1.85. ὅῬ'ο δρδιπδὶ 

ον 18, ἐο ευἱδδίαπά, Ῥνον. νἱ. 17. ἐο δε ἐξὸν 

δἰξεμρὰ, οοηβεπιοα, Μαιι. χνϑῖ. 16, ἵνα ἐπὶ 
στόματος δύο μαρτύρων ἣ τριῶν σταθῇ 

πᾶν ῥῆμα. δ᾽ ἔστην ἀπὰ ἐστάθην, ὦ 

βἰαμα εἰ], δίορ; οἵ φογβοπβ, Μαῖϊ, χχ. δ, 

στὰς ὁ Ἰησοῦς : οὗ ἰθΐηρπ, 11. 9: ἐο οὐαϑέ, 
1. νἱϊϊ. 44. βορῖ. δῃα ΟἾ888. 

Ἱστορέω, ἔ. ἦσω, (ἵστωρ, “ὁη6 μὶο 

[ι88 κπονίθάρα ΟΥ᾽ δῺΥ [δίῃ ΟΥ ἊΣ ἔοῦ 

ῬΘΙΒΟΠΔΙ οχρετίοποθ, Ἐλιῖρ. [ρμ. Τ΄ 149}. 
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6, εἰδέναι.) Ῥτορ. ἕο ϑθθζ ἀτμός ΔΗ͂ 
πρ, ὉΥ ΠΟΌΪΓΥ, ΟΥ ῬΘΙΒΟΏΔΙὶ ἱηνεδίϊρα- 
τ Ὑ ε]. 428: αἷδὸ ἐο ἤποισ, 1. 6. 
ἢ, ἦαυε 806π ΔῺΥ ΟἿΘ ῬΘΙΒΟΒΔΙΪΥ, 4008. 
Δυὶ, τὴ]. 2, δ, ἱστόρησά τινα ΒΔ. νἹ1]. 
4.8. χ. 11, 7, οἱ αἱ. ἴῃ Ν. Τ. ἐὸ 866, 
[Πἀγεἢ. ἱστορεῖ" ὁρᾷ,) ἷ. 6. ἕο υἱοὶξ 

3 ῬΟΒΟΣ, ἴῃ ΟΥΔΘΙ ἴο ὈΘΟΟΙΩΘ δοαυαἰηἰοα 
π||ὰ δὲ, 64]. '. 18, ἀνῆλθον εἰς ἽἹερ. 
ἱστορῆσαι Πέτρον. 8.0 ἴΠ6 Τ,δἴΐη υἱδίΐο, 
ἷ ς. ὥγατε οοσηοϑοο, ἀπ Ἐπ]. ἐο σὸ 
ὦ “ο. ΟΥ̓ {818 86Ώ80, ῬΓΟΘΔΌΪΥ οοη- 
βοοὰ ἴο ἐμ6 σοστητηοι ἀϊδ]θοῖ, δηὰ δγίβίηρ 
δοιὰ [Δἰἰπίβτα. 1 ΠΟῪ ΠΟ ΟἾΠΘΓ ἘΣΕΠΡΙΟῚ 

βο δ ἰπρ ΥΟΤῪ 1 ᾿ξ ΟΟΟΌΒ ἴῃ «(08 
τὶ, 1, 8, ἀνὴρ, ὃν ἐγὼ κατ᾽ ἐκεῖνον 

ἱστόρησα πόλεμον, "σοι 1 παά ὈΘοΟΟΙΩΘ 
πηυδίηἰοὰ ὙΠῸ} :᾿ ποῖ 866π, ἃ8. ὟΝ Ὠἰβίοῃ 
νηΐεσα, Απα Β0ἢ 18 ὨΘΑΣΙΥ [116 86Ώ86 ἴῃ 
μὰ, ἔπι. 438. 
Ἰσχῦρὸς, ἁ, ὃν, δἀ]. (ἰσχύω.) δἰγοηρ, 

πιράίῃ, [Ὁ ῬΕΆΒΟΝΒ, ὙΠ τοΐδγθηοθ ἴὸ 
ἴδὸ ρονεσβ ΒΟ. οἵὗὁὨ δοάγ δπὰ τηϊηά, 1]) 
γα, Μαῖι. ὃ. 11. Μκ. 1.7, ὁ ἰσχυρό- 
φιρός μου ἐστίν. Ἠοῦ. χὶ. 84, ἰσχυροὶ ἐν 
“ολέμω : σ“ἰτ} ατί. ὁ ἰσχυρὸς, ὅζο. Μαῖι. 
ΧΙ, 29.  Οοτ. 1. 25. 2) πιογαΐ, 1 Φοἢη 
ἃ, 14, είγοπσ, ἷ. 6. ἅττ, ἴῃ ΤΑΊ ; 8614 οὗ 
Μοροὶβ, μον. ν. 2: οὗ (αοἄ, χυἹἱ. 8, ὅς δορί. 
ἔς, ττοὴρ ἴπ ἰπῆπθποθ δηθὰ δι μουν, 

, γαδῖο, 1 Οον. ἷν. 10. 1. 27, τὰ 
ἰσχυρὰ ἔοτ ὈὴΣ ΡῈ ̓σχυροίς τ: οὗ 
ΟΤΈΙΝΟΒ, σέγοησ, 7ογίοα, 851 οὗ ἃ οἱ, 
Ἐν. ἈΕῚ ον τολοηιοπέ, σγοαΐ, 88 τὰ τῶ 
"ὦ ἄνεμος, Μαείϊ. χὶν. 80. βρονταὶ, 
Χσ. θ, λιμὸς, μὰ. χν. 14. κραυγὴ, Ἠθοδ. 
, 7; αἴ. ἥγπι, ϑωγο. βαϊὰ οὗ παράκλησις, 
ΕἾ, 18: δοῦογο, ἐπιστολαὶ, 2 Οοτ, χ. 10. 

. 111. 
Ἰσχὺς, ύος, ἡ, (ἴσχω,) δἰγεησίδ, ηυϊρξ, 

ἐκχοὶ οἱ 18 Ῥονγοῖβ δοιαὶ οὗ Ὀοὰγ δηὰ οὗ 
αἰπὰ, (ΡΠ γαῖςαὶ δῃ ἃ τηογα] :) {πὸ ἔογτηθν, πα 
ον, χνη!, 2, ἔκραξεν ἐν ἰσχύϊ, 1. 6. πιϊσηξ- 
ὧν πλοπιοηΐζῳ, βορί. ἃς ΟἸα88. : [86 Ἰαζίοσ, 

. πισλξ, ἴῃ ΜΚ. ΧΙ]. 80, ἐξ ὅλης τῆς 
ρ, σου, “ἸΌ 41} (ἢ γ ταῖαῖ, δ γον. 88. 
ἴα, χ, 27. 1 Ῥοῖ. 'ν. 11: 8180 ζϑπθσ, οῖσθῦ, 
Ῥνεεηβίηεποο, 2 Ῥεῖ. 11. 11, ἄγγελοι ἰσχύϊ 
καὶ δυνάμει μείζονεν ὄντες. ἘΡΉ. ἰ. 19 
τὸ κράτος τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, οαυΐν. ἴο 
κράτος ἰσχυρὸν, " ταἰ “  Υ ρονγοτ.᾽ 8.0 ἴῃ 
πο ρισῃ8 ἴο αοἄ, Ηον. ν. 12. υἱ. 12, 
Ἰσχϑ'ω, ἔ, ύσω, (ἰσχὺς,) φαΐογα, ἐο ὅδ 

,ν ἦν 6. “ἴο ὮδΥθ ΒΈΓΘΏΡΙΒ ΟΥ̓ 801, 
πβεῖμοσ Ῥἢγβὶοαὶ ΟΥ τποταὶ, 1) Ῥμγβίοαὶ, 
(0 ὸ εἰτοηφ, τοδιιδί, Μαῖϊ. ἰχ. 12, οἱ ἰσχύ- 
ὄντες͵ (6 εἰγοπο, ἱ. 6. [(8ῃξ6 Ὑ6]], 88 Ορρ. ἴο [6 
ΕΝρλῖς δηᾷὰ κἰοἷς, ἀπὰ σΘΏΘΓ. 0 δα αδίο, [0]]. 

ἰπῆη, ΝΙαϊι. νἱ]]. 28, ὥστε μὴ ἰσχύειν 
τινὰ παρελθεῖν. χχνὶ. 40: ὙΠ} ἱπῇ, τὰ: 
Ἐχ ἰχ, 18. 1κμι. χιῆ. 24. ῬμΠ. ἱν. 18, 
τάγταᾳ ἰσχύω, Ἶ. 6. “1 οδῃ ἀο. οΥ Θῃηάυχο, 
δὶ υδηγι’ 2) τοογαὶ, ἕο ἤαῦθ ᾿αὐαϊϊ, 

ν, θ, οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, ἀπά 
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νἱ. 16, Ἠδθδ. ἰχ. 17. 754. νυ. 16. Μαίϊ. νυ. 
18, εἰς οὐδὲν ἰσχύει, “ἴῃ 88 πο γβ]ι6, ͵8 
ΜΟΥΓΙ]688. 8) ἴογῦ ργω-υαΐδο, ἐο ρ»γουαΐί, 
[011]. ὉῪ κατά τινος, " αραϊπδξ ΟΥ̓ ΟΥΘῚ ΔΗΥ͂ 
οὨθ,᾽ Αείϑ χῖχ. 16, Δ0εο], Βον. χίϊ. 8, πὰ 
βρ. ἐο αοημᾶγα ϑέγοησίῇ, απὰ εβίοαον, ΑοὶΒ 
Χιχ. 20, ὁ λόγος τοὺ Κυρίου---ἴσχνεν. 
ἐτοΣ ἐ0 εἶπον "ὌΝ δηα ἴῃ ΟἸαια. 

ὀφμαζίν, αἰἶδο. Τὰ Ν. Τ. [99 
ἴ685, Τα. χχ. 18. ϑορῖ- μετ γράμ ἀν μας ἴῃ 
ΟἸ 688. 5 Χοϑη. ΟΥγ. 1. 1, 18. : 
Ἰχθύδιον, ου, τὸ, (ἰχθὺς,) α δηιαϊ! 

,ὰ, Μαῖι. χν. 84. ΝΜ. νἱῖϊ. 7, δῃὰ ΟἿ δδ8. 
Ἷ εἶχῦνς ὕος, ὁ, α βοᾷ, Μαῖϊ. χν. 86, ὅς 

Οἵ, 

Ἴχνον, εος, τὸ, (ἵκω, ἴο 5ο,} Ρτορ. ἐδ 
8, ἴδι οὐ Ὑΐοῃ ΟὯΘ ζ068 ἰπ 

ψ ΑἸ] Κίηρ, Ευτρ. ΒΑροῆ. 1182: Ὀὰξ Τηοτθ 
ἔτοα. ἐδ ηιαγἧς, ΟΥἩὨ ΤΊΡΓΘ88 Ἰοῦς ὉΥ [86 ἔοοὶ, 
Δ ροποῦ, (86 δέορ τ ἴδκθῃ. ϑοπιο- 
ἄμη68, ΒΟΎΘΥΟΣΙ, 1 οσϑέέσίωηι ἴῃ Γαΐ, ἰΐ 18 
θα τηθίαρἶι, ἃ8 ἥορῃ. (Ε 4. Τ' 109, δηὰ 
οϑΡ66. ἴῃ. [06 ῬὮΓΑΒ68 (ἑοττηθά οἢ {86 Ρἢγ- 
8168] κατ᾽ οὐ ἐπ᾽ ἴχνος βαίνειν.) οσευγτίην 
απ Ηοπι. ἱν. 12, στοιχεῖν τοῖς ἴχνεσί 
τινος. 2 ΟοΥ. χὶϊ. 18, περιπατεῖν τοῖς 
αὐτοῖς ἴχνεσι. 1 Ῥοῖ. 11. 2], ἐπακολου- 
θεῖν τοῖς ἔχνεσί τινος, “ἴο [Ὁ] δὴν 
ΟὨΘἾΒ ΘΟΧΘΓΩΡΙ 6. Απά βο ἴῃ ΟἾ888. 6. 50. 
Τμαοΐδῃ 1. 770, ἐκείνοις ἕψῃ κατὰ τὰ Χρυ- 
σίππου ἴχνη προσιών. 
Ἰῶτα, τὸ, ἱπάθο. ἑοέα, ἨδὉ. ψοάϊᾷ, [6 

818}168{ ΗΘΌΓΘΥ Ἰοίίοῦ ; Ηρ. Ὁ (86 τηΐ- 
. [ πυϊεδι ραγῖ, Μίδιι, ν. 18 

Κ, 

Κ ἀγ ὦ,, οἸαδὶβ ἴοσ καὶ ἐγὼ, ἀεί. κἀμοὶ, 
δες. κἀμὲ, απά [, ὅζο. ἴπ καὶ ΘΥΟΥΥ ΠΟΙ 
γΤοίαἰπῖηρ 118 οὐ ΡΟ Υ, 80 88 1 τ ἴθ 
βοραγαίοὶγ, Μαίῦ. 11. 8. δῃὰ οἵϊ. ; ἀαῖ. Τιὰ. 
ἷ, ὃ. δος. Φοἢπ υἱ]. 28. 
Καθὰ, τἂν. (καθ᾽ ἃ.) 111, “ δοοογάϊηρ ἴο 

γ αι, 1, 6. ἵησ αϑ, ΟΥ̓ ΒΙΓΏΡΙΥ αϑ, 
ΜΝαῖι. χχνὶϊ. 10. ϑερί. δῃὰ Ο]488. 
Καθαίρεσις, εως, ἡ, (καθαιρέω,) 

γ [ΡΓῸΡ. α »έἑπρ ἀοιῦη μα 88 ὈδΘη ταἰδβοῦ, 
δηά οβρθο. οδηιοίίβἠησ οὗ ἃ Ὀυϊ]άϊηρ, 8.0 
Τῆς. ν. 42, κ. Πανακτοῦ. Αὐτίδη Εἰ. ΑἹ. 
'. 9, 4. Ῥοϊ. χχὶὶ!. 7, 6. Χο. Ηΐϑι. 1]. 2, 
15, ἃ. Β6η86 ἔτοα. ἑοπιηὰ ἴῃ [π6 ψοχῦὺ καθαι- 
ρέω. ἴῃ {818 Τηδῆποσ, ἴοο, (᾽6 ποσὰ ἰδ 
υϑοὰ αἱ 2 Οὐογ. χ. 4, πρὸς καθαίρεσιν 
ὀχυρωμάτων : Βαϊὰ ἔξ οὗ ρυϊέησ ἀοιυη 
[80 ταϊοοϊπδίίοηβ οὐ δυτμδη ῥτάθ. 80 
λογισμοὺς καθαιρεῖν, 2 Οον. χ. ὅ. ΟομΡ. 
Ρ]αίο Ὁ. 254, δ8, ἡ κι τῶν ὄγκων, δὰ 
Πῖο Οδβ8. 927, τῆς ἰσχύος. ΑἾἸ8δο Ηρ. 
2 Οον. ΣΧ. 8. χὶϊ. 10, οὐκ εἰς καθαίρεσιν 
ὑμῶν, ὙὮΟΓΟ 10 τηθϑη8, “ ἀεδίγιείζοι οὗ 
το] ρίουβ Κπον]οᾶζο, ἀ8 ορρΡ. ἴο οὐξῥοαξίοπ, 
οἰκοδομήν. ΤΊ ποαγϑβῖ δρρτοδοῖ ἰὸ [18 



ΚΑΘ 

ΒΟΏΒ6 1π {{π6 (7.55. ἰβ ἀδείγμοίἑοη οὐ γε ΐῃ. 
δίνη}, ἰπ 1 Μδος. 11, 43. 6 ψογά ἰβ υβοὰ 
οὗ πεϑολίο" ἀοῃθ ἴο ΔΏΥ ΡΟΙΒῸΠ ΟΥ ἰδίηρ. 
86 οἢ καταστροφή. 
Καθαιρέω, ἔ. ήσω, τον. 2. καθεῖλον, 

(κατὰ, αἱρέω,) ἰο ἑαΐξα ἀοισπ ἴτοτη ἃ ἈἸΪΖΟΓ 
ΡΪδοθ ἴο ἃ ἰουνου, 6. »τ. ἔοι [Π6 ογοββ, Μῖκ. 
χν. 86, εἰ ἔρχεται Ἡλίας καθελεῖν αὐτὸν, 
ΔΠ4 νογ. 40, 4]. ϑϑρί. δηᾷ Ο].8β.. Ὑ1 
ἴμο ἰάδα οὗ ἴοσοθ, γι ]θηοθ, 6. στ. ἐο ΡΟΊ,, 
ἀοιση, ἀδηιοϊϑ᾽,, ἀθ Ὀυϊ]ἀηρΒ, καθελῶ μου 
τὰς ἡπουηκαῖ, [μ. χιϊ!. 18, ἀαηά ἕωνεν ἂ 

6, ἕο ουογίδγοισ, οοηψμαγ, καθελὼν 
ἕρνὴ ἑπτὰ, Αοίϑ χὶϊ!. 19. δορί. δι Ο]4858.:; οὗ 
Ῥεΐποοθβ, ροϊθηίϊαίθθ, ἐο οαϑέ ἀοιση ἔγοτω ὑποὶγ 
Τπγοηθδ, οδέγοηδ, ἴ,α. 1. δ, δῃὰ Ο]δ88. 
ΕἾψ. ἐο ϑβωδυοτί, ἀδείγοψ, τὴν μεγαλειό- 
τῆι Δοίβ χίχ. 27. λογισμοὺς, 2 Οον. 
Χ. 4. 

Καθαίρω, ἴ. αρῶ, (καθαρὸς,) ΡτΟΡ. ἕο 
οἰδαη86 ποιὸ 811}, ρωγύ, ἀνδῳ "ἢ Ν. τ. 
ἴο ΟἸθδῆβθ ἃ ἴγ90 ΟΥ̓ Υἱῆθ ἔῸτ υ186688 
Ὀγδποῖιθ8, ἐο »γῶπα, Φοἢη χν. 2, βερί., 208., 
ῬΆΙ]ο, δηὰ (ἴκμο, 80 ρωγφαγὸ ἴὰ 1,διὶη. 
Καθάπερ, «ἂν. (καθὰ, πὲρ.) αοοοτά- 

ἑηρ α8. Θαίν. ἴο αϑ. δυοη αϑ, Βοπι. ἱν. 6, 
καθάπερ καὶ Δαυϊὸ λέγει, δ οἷ. ΕὉ]]. 
Ὀγ οὕτως, 80, χἰΐ. 4. 
Καθάπτω, ἴυϊ. ψω, (κατὰ, ἅπτω,) 

ἕο ὀίπά ἀοιυη, οΥ γαδίοῃ ὩΡΟΝ. ΔᾺΥ ον ὦ 
ἴτδηβ. [π Ν. Τ'. Ἰηἴταῃβ. οὐ ἢ ἑαυτὸν 
ἴαρῖ. Μιά. καθάπτομαι, ἴο 3 ομοϑοίζὺ 
τροπι ἕο 7 ϑίοη οπ, ἴ0}]. Ὁ χοη. Αοίβ χχυι. 
8, ἔχιδνα καθῆψε τῆς χειρὸς αὐτοῦ. 
Καθαρίζω, ἴ. ίσω, (καθαρὸς,) ἃ Ἰαΐον 

ἔοντα, ποῦ ἰοιιπά ἰῃ Ο]8488., οὔ καθαίρω, ἐο 
οἴφαη, οἴφαηδο, ἰτθβ. 1. ΡΒΟΡ. Μαῖίί. 

χχὶϊ!. 25, καϑαρίζεται τὸ ἔξωθεν τοῦ 
“ποτηρίου, γον. 26. [μκι. χί, ϑροΐκθῃ 
οὗ Ιόροῖβ δϑ] οι ἢ} ἃ Β]ΓῊγ ἀΐϑθαβο, πὰ 
Δορουπίθα 48 Ὁποίδδη, ἕο 86. 1. Θ. ἴο 
λοαΐ, ἴχι. ἷν. 27, διὸ οἵϊ.  ρύδρι. Μαῖίι, νἱῖϊ. 
3, ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα, " 8 
ἸΘΡΓΟΘΥ τγὰ8 οἰεδηβοὰ δηὰ τοιηουθ, ὶ. 6. 
γγὰ8 ᾿6816ἃ, Οομρ. ἴω. ν. 18.---Ἴ1. ΡΟ. ἐο 
οἴδαηδβο, ἴῃ ἃ πιογαΐ βδθιιβθ, 1) 8ρέσ. ἴτοτ 88 
οὐ Ρο]]υἴοη, ἱ. 6. ὉΥ Ἔχρίδιίοη, ἕο {τὺ 
Ἡφ. ἷχ. 22: [0]], ὉΥ ἀπό τινος, 1 ΖΦο]π 
Ϊ. 7, τὸ αἷμα ᾿Ιησοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ 
πάσης ἁμαρτίας, "ἴτου! (86 ρυὶ οὗἉ βἷη 
δηάὰ 108 σΟΠΒΟΑΊΘΠΟΘΒ,᾽ τοὺ. 9, 80 ΤΊ, ἴ1. 
14, ἵνα καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαόν. 2) φοπογ. 
δηὰ ψιπουΐ ὀχρίδοη, ἐο οἰδαηβο, ρων, 
6 77ἴοην τλοτὰὶ υποϊδδηηθβθ, υἱοὶ ἀπό 
τινὸς, ἃ Οὐον. νἱῖ. 1, καθαρίσωμεν ἑαυ- 
τοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκός: 
σίου ἀπὸ, ΑοἰθΒ χν. 9.---111. οαῦ8- 
ΑΤἸΨΈ, ἰπ [Π6 δ6η860 οὗ ἐο αδοίαγο οἰδαη, 
νἱ2. [6 υ] 1] 4}]γ, ἷ. 6. ἐο πιαζο ἑατοζμί, ταν. 
Αοῖδ χ. 15, ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ 
κοίνον. Χὶ. 9. ϑερί. 80 ΜΝὶκ. νἱὶ. 19, 
καθαρίζον πάντα τὰ βρώματα, ἱ. 6. 
“ τηδ κεῖσ Ἰαννίι} 41} τηοαῖβ,᾽ Βῃουίηρς τ θτὰ 
ἴο Ὅ6 ΡΘΙΙ 581 016. 

192 ΚΑΘ 

Καθαρισμὸς, οὔ, ὁ, (καθαρίζω,) α 
οἰφαπϑίπσ, ρωγιβοαίδοη, 1. ῬΈΟΡ. 6. στ. οὗ 
6 ἐδ ἀρέβιτῦμα θοίογο τ26815, Ζοδη 
'.6. ΕἸ. οὗἨ (86 σοτοιμοπὶδὶ ρυτγ οδιίίοη 
οὗ Ἰεροτβ, ΜΙ. 1. 44. [υ᾿ ν. 14: οἴ ὁ 
ψοτήδῃ Δέον ΟἸ]4- ἰγἢ, [.π. 1ϊ. 22, ἀπὰ 
ϑερί. 8.0 οὗ δαρέϊδηι, 88. ἃ τἱΐθ οὗ ρυτ- 
οδἰίοη, Φόοδη ἰἰ. 25.--11. ΜΈΤΑΡΗ. Ρυτί- 
εδιϊοῃ ἤτοτη βἰη, ἐαρίαξίοη, Ἠ65. 1. ὃ. 2 Ῥεῖ. 
ἷ, 3, Κὅο Οἴδβ8. καθαρμός. 

Καθαρὸς, ἁ, ὁν, Δα]. ἰπ ἃ παίῃ 8] Θ6ΏΒ6, 
,)η»ὲεὲ ,οηι αϊγί, οἷδακ; ἴῃ ἃ ἢγ. φροξΐδεε, 
Ῥωγε. 1. ῬΆΟΡ. οἰθαπ, Μαῖι. χχγι!. 59, 
ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ. Ηοῃι. 
Οἀ. ἱν. 7860, εἵματα κ. Ηοῦ. χ. 22, ὕδατι 
καθαρῷ, ἃ]. ἀηὰ Ο]455, ΕἾζ. πῃ [86 1,οντ- 
οἱ 86η86, Φοδη χὶϊ. 10, ἐστὲ καθ 
ὅλως. 8. ἴῃ ΟἸα488. οὔτ οβ6 80 Δρργοδοροά 
ἴο [809 ροάβ ψῦθ 1ῃ6 τϑαυϊεῖϊα ργϑυϊουβ 
Θογοιηοηΐοβ. Ηομ. Οἀ. ἱν, 7569, β8ᾳ. ΒΥ 
0}. ἰαιοζμῖ, το ὍΘ πβοά, ποὶ ἑογυϊάάθῃ, 
ἴλι. χὶ. 41. οι. χίν. 20. Τίι. 1, 15, πάντα 
καθαρά.---11. ΜΈΤΑΡΗ. ἷἰπ 8 ταογαὶ οσ βρὶ- 
τ τ] Β6η86, ε 7 ΤῸΝ ἐδο σωὶϊξ ΟΥ̓ εἴμ, 
σωϊἰε55, ἴτοθ ἰτοτὰ Ὀ]οοά- 688, Αοἱδ 
ΧΥΪΙ. 6, καθαρὸς ἐγὼ, δια. : [0]], θγ ἀπό τι- 
νος, ΧΧ. 26. δερὶ δι Ο]485. 2) δέποοτα, 8 
λεαγίοά, ἐργίρἠξ, Μαῖι. ν. 8, οἱ καθαροὶ τῇ 
καρδίᾳ. ἴῃ Φοδη χιϊ. 10, ὑμεῖς καθαροί 
ἐστε, ἴῃ} Β6}86 Βγτη 0]. ἰδ" Ὑγαδῃθα ἔγοτῃ δ ῃβ 
ἴῃ 1[Π6 Ὀ]οοὰ οὗ Ψ6808.᾽ Οομρ. ΡΒ. 11, 2,7. 
1 Τίμα. ἱ. δ. 2 Τίμα. ἴ1. 22. 1 Ῥεῖ. 1. 22, ἐκ 
καθαρᾶς καρδίας. 1 Τίηι. 1. 9. 2 Τίμα. ἱ. 8, 
ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. 48. Ἰ. 27, κ. ϑρη- 
σκεία, ἱ. ὁ. ἔτομλ ΘΥΓΟΥ, ὈπιαϊπίΘαἃ ὉΥ ὕ480 
τηοίΐνοΒ, 88 ΠΥΡΟΟΙΊΘΥ, 86 ΠΏ 688, δυδυίςθ, 
γΑΙΠ-ΦΊΟΓΥ ; 80 δαυΐν, ἴ0 1ὴ0 ἀεβηϊοι 
1 Τίνα. 1. ὅ, ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας, 
καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς, καὶ πίστεως 
ἀννποκρίτου. ἴῃ Τίς. 1. 1δ, τοῖς καθα- 
ροῖς, {Π|6 5686 ἶδ, “ΨΏΟΒΘ ὨΘΑΓΙΒ 8ΓΘ Ρυτοά 
ὈΥ ἔαι:}. Ι͂ἢ Φολη χυ. 8, ὑ. καθαροί 
ἐστε, (ὈγΥ ἃ ἤχιιγο ἰδκθ ἔγοτα 186 νἱῃο,) 
[ἢ9 τοϑλιΐησ ἰδ, οἰδαπδοα, Ἰἰϊ. " ῥχιηοά᾽ οἵ 
6Υ]] 4 δοι 008. 

Καθαρότην, ἡτος, ἡ, (καθαρὸς,) ἴῃ 
ΟἾ489. οἰδαππθϑ8, ρωγψ. ἴῃ Ν. “ οἶδαη- 
μό88. ῬΏΡΘΗΔ688, ἰἸοραὶ ΟΥ σογοιοηΐαὶ, Ηρδ. 
ἰχ. 18. 

Κ αθέδρα, ας, ἡ, (καθέζομαι.) α 566, 
Μαῖϊ, χχὶ. 12. χχὶϊ, 2, καθίζειν ἐπὶ τῆς 
καθέδρας Μωυσέως, “ ἴο εῦ ἰῃὰ Μοροδ᾽ 
δθαῖ, ἢρ. “ἴ0 ΟΟΟΌΡΥ ιΐβ ρίδοο.᾽ 

Καθέζομαι, (κατὰ, ἕζομαι.) Ῥτορ. ὦ 
ἐδδξ ὑποροῦ Ἵ, δ. ὧὸ τὴ ἀσμπ, ὦ ΩΤ Ν. 
40. Φοδη ἷν. 6. χὶ. 20, ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέ- 
ζετο, Ἶ. 6. " φοῃ(ἱπ6ἀ βἰυἰϊηρ.᾽ Αοἰϑ νἱ. 1δ. 

Καθεξῆς, δἂν. (κατὰ, ἑξῆς,) 110. “" δο- 
οογάϊηρ ἴο [86 ΟΥ̓ἕΘΡ ΟΥ βιισσοβϑίοῃ οὗ, ἷ. 6. 
ϑιισοθϑϑιοοίῃ͵ οοηϑεομδιυοῖν, ἴῃ σοπηροεῖοά 
ογάον, [μὰ. 1. 8, καθεξῆς σοι γράψαι, εἴ 
Ὑτὶθ 8 οοπηδοίοα πδιγδῖνο,, Αοὶβ χὶ, 4. 



ΚΑΘ 
χΥ . 28, δηα ΟἾ488.: υὐἱ τῆ (ἢ 6 ἀγῖ. ὁ καθ- 
εξζῆς, ϑδιμοοεδϑῖυο, ἱ. 6. δι Ὀδεαιιοηῖ, [0] ]ονν- 
ἴηρς Βροκθηὴ οὗ ογάογ, 1]. 24, καὶ τῶν 
τὸς ΤΩ 8011. προφητῶν : οὗ ἰἴτηο6, [μυ. 
Ὑἱ ]. 1. 
Καθεύδω, (κατὰ, εὕδω.) ἱπ ΟἼ488. ἐο 

δε ἀοιση ἰο δἰθορ. 1Τῃ Ν, Τ᾿. ζθπεσ. ἐο σὸ ἴο 
ϑίϑορ, ἐο δἰδορ, δυιὰ ἱτηρογῖ. ἐο ὅδ αδίδορ, ἴπ- 
5. Μαίι. υἱῖϊ. 24. χιϊ!, 256, εἰ 5:06 8]. 
ϑορί. κπά βϑοπιηϑίϊμηθθ (158. ΒΥ ἱπιρ]. ἐὸ 
ἐε ἐπ α δἰθερ, ἴῃ ἃ βἰαίβ οἵ π"ποοη- 
θοϊουβηθ 85 ̓ἶκὸ οης ἀοδα, Μαίϊ. ἰχ. 24, οὐκ 
ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. ΜΙ. ν. 89. ἴω. 
Υἱ. δῶ. Ηδθηοθ δροίκοπ οὗ (086 τὶν 
ἀεκά, 1 ΤΏδεβ. νυ. 10, εἴτε γρηγορῶμεν, 
εἶτε καθεύδωμεν, ἀπὰ ϑερί. [ἢ , ἴο δὲ 
δίοιλ ἐμ, ποῖ νἱμί]δηὶ, Ἐρἢ. ν. 14, ἔγειρε, 
ὁ καθεύδων. Χοη. Αη. ἱ. ὃ, 1]. 

Καθηγη τὴς, οὔ, ὁ, ἐκαθηγεομαι, ἴῃ 
. α ἰραάεν, σεϊάδ. ἴῃ Ν. Τ. 

πιαδίεγ͵ Μαῖι. ΧΧΊΪ;. 8, 
ΥἹΙ, δ11. 
Καθήκων, ῥτορ. ἐο Θοη16 οὐ γοαοῖ, ἀοιοπ 

ἔτοιη ἃ Ηἰζθον ΡΪδοθ ἴο ἃ ἸσΦεῦ, 88 τη ου ἢ- 

10, δῃά βεο ἴῃ Ρ]αϊ, 

ἰδἰ;8 ἰο (.)6 Βεᾶ {80 οἷ. ἴῃ (]488.). ρεγέέπσο : 
4160, »ογίέπδο, 88 βαϊὰ δοίἢ οὗἉ , Χ εη, 
Με. 1}. ὅ, 25, πὰ , 0]. 1. 66, 
οὐηυοηΐο, ἐο δὲ δοοολπιησ, ϑιιἑαδίο, Χαμ. 
Ογτ. υἱϊ, 1,1. Ηἱρρ. ἰχ. ὄὅ, ἴπ τί οἷ βθη86 
ἦς 18 ρβῆθῦ. 86 ἹΠΩΡΟΙΒΟΏΔΙΥ, καθήκει 
μοι, [0]}, ὉῪ ̓ πβη. “ἷξ ἰδ ἢϊ οὐ της ἴο ἀο 
80 δη 8ο.᾽ ΤΏ ἴῃ Ν, Τ᾿ Αοἰϑ χχίϊ. 22, 
οὐ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν, 8 ὙΕΥΥ͂ ΤᾺΓΘ (0ῃ- 
δἰτιςοπ, τ ἩΒΐοΝ τηΔῪ ὍΘ οοτηρατοὰ 
ΤᾺ Ἐδο]υ8. ττ τι κἷ καθῆκε δοξάσαι 

ρα ἁμαρτωλόν. Ραγιΐο. πουΐ. 
τὸ καϑενου, ταὶ δ δι δηὰ τρίς ἰο ὃ0 
ἀοῃ6,᾽ ΤπΟΓΟ ΠΌΘΟΥ τὰ καθήκοντα, 88 
Χρη, Ογτν. 1. 2, ὅ. 80 Βοῃι. ;. 28, ποιεῖν 
τὰ μὴ καθ. 88 2 Μδϑδοο. Υἱ. 4, τὰ μὴ καθή- 
κοντα ἔνδον φερόντων, ταρδπίην, " [Ὠΐηρϑ 
ἴθαι ῥγοίδηορα 11. [πὰ Ἔδοἢ ὁ886 ἴΠ6ΓΟ ἰδ ἃ 
Ἰἰτοίοδ, οἵ ἃ τω] Ἔβχργαββίοῃ 0 ἃ βίγοῃ ὁΏ6. 

Κάθημαι, (2 ρει. κάθῃ, ἴτρον. κάθου, 
Ἰκο τίθη! τί ου, ἰηῆπ. καθῆσθαι.) ΡῬΙῸΡ. 
ἕο εἰξ ἀοισῃ, Ὀσῦ ἰἱῃ ΘΟΙΠΙΏΟΏ ιᾶ9ὸ δααΐν, 
ἴυ ἦμαι, ἐο 5[,, ἱπίταηθ. 1) ῥτὸρ. ἔο 
δἷξ ἀοιυη, Μαῖῖ. χν. 29, ἀναβὰς εἰς τὸ 
ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. Φοδη νἱ. 8. ϑορί. ἴῃ 
ακῃ. σχχὶ, 16, Ηομπι. 1]. χχὶϊ. 669. 2) ζετο. 
ἴο εἰΐ, αΌ50].. '. 6. [0 δἷξ {86 6. ἴο 810 ὉΥ, 
ἴλι. νυν. 17, ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι. 
ΔΊΩΝ δὴ δὐλιηος οὗ ρ]δοο, Μαίί. 'χ. 9. ΜΚ. 
ἵ. 6, Αςἰϑ 11, 2, ἃς οὔι. βορί. δῃά ΟἸδββ. 
8) βαϊὰ οὗἉ ΔΗ αἰ ρπΑΥΥ ἢ δὲ ἰπ ΡυὈ]Ίο, 
δ)υάσε, Μαί!. χχνὶ!. 19. αυδεοη, ον. χυῆϊ. 
1. ϑερί. Εχ. χυἱ!. 14. ῬὨ]οβίγ. Υἱς. Αγ. 
νἱ, 2. 4) ἴῃ 16 86η86 οὗἉ ο αὐίάο, ἀωεῖ,, 
ὃς, Μαῖι, ἱν. 16, τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ 
καὶ σκιᾷ ϑανάτου. 1,α. 1. 79. Ατεῖἰβ χῖν. 8, 
8πά ϑερί. ἘῸ]]. Βγ ἐπὶ πὴτἢ ρθη. οὗ μ]αοε, 
Ἀεν. χιν. 6  ψίτἢ δος. μι. χχί. 88. 

Καθημερινὸς, ἡ, ὁν, οὐ]. (κατὰ, 
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ἡμέρα.) ἀαϊ, Αεἰϑ νὶ. 1, ἐν τῇ διακονίᾳ 
τῇ καθημερινῇ, ἰ-. 6. οὗ 8118, «08. δηὰ ]Δϊ. 
ΟἸββ. 
Καθίζω, (κατὰ, ἵζω,) ἴ. καθιῶ οΥ 

καθίσω, δοτ, 1. ἐκάθισα, τγ8η8. ἐο οαιι8α 
ἰο εἰ: ἀοιση, ἰο βοαΐ ; ἸΏΛΤΑΗΒ. 0 εἰ: ἀοιῦη, 
ἴἰο 8, 1. ὙΚΑΝΒ. ἐο σαϊι86 ἴο 911 αοιση, ἰο 
ϑεαΐ, “ἰϊῃ ἐν οὗ ρΐδοε, Εγὶ!. ἱ. 20, ἐκάθισεν 
[αὐτὸν] ἐν δεξιᾷ αὑτου. ϑερί. ἀηὰ ΟἸ888. 
8ο ἐο οαδιδα ἴο 8[ζ:, (0 86έ, 861}. ἃ8 Ἰυάρεβ, 
1 Οον. νὶ. 4, τούτους καθίζετε 80. κριτὰς 
ΟΥΓ δικαστάς : ζθηῃ. θα Υεδϑοα ἴῃ ΟἾ4888.--- 
11. ΙΝΤΒΑΝΒ. οὗ ΜΙ ἑαυτὸν 1Ώ}0]., δηὰ 
Αἶδο τά. ἐο ϑϑαΐ οπϑβοῖγ ἷ. 6. 0 δἰΐ αοιση, 
ἔο δἰ(, 1) ργορ. δὲ ρεπεν. Μαίϊ. ν. 1, καθί- 
σαντος αὐτου. Μᾶκ. ἰχ. 85. [,ὰ. ἱν. 20. ν. 
8, οἵ βϑρὶβ8. ϑερί. δῃηὰ Ο].ββ. ὙΠ δὴ 
τῆς οὗ γφίδοο, αὐτοῦ, λόγο, Μαῖῖ. χχνί. 

. ὧδε, ΜΙκ. χὶν. 82. πῖῖ}} Ῥγθροβι [Ἰ0η8, 
Μαῖι, χχ. 21, ἃ οὗν. βερί. δηὰ Ο]482.--- 
111. ὉΥ ΙΜΡΙ,. ἐο αδίάδο, ἰακα ἋΡ οηθ᾽θ 
δθοάς, ἐν τῇ πόλει, ἴ,λ. χχῖν. 49 : δΔ8ο]. 
Αεἴϑ ΧΨΠΠ, ἢ]. δορί. Εχοά. χυΐϊ. 29. 96 Υ. 
ΧΙΠῈΧχ, 82. Τοϑί, ΧΙὶ. Ῥαίσ, 644, καθίσεσθε 
ἐν ἔθνεσι. 8.0 4180 δοάδο ἴῃ 1,αἰπ. 
Καθίημι, (ἔ. καθήσω, ἰηπξ, καθιέναι, 

Ῥατγί. καθιεὶς, δογ. 1. καθῆκα,) γόποῦ. ἐπυ- 
ηεδίογε, ἰο ἰοέ ἀοιῦη, 88 Ἰοοὰ οὐ τυ κα Ἰπῖο 
180 βίουῃδοι, Ηομ. 1]. χχῖν. 642: οὗ ἴο 
Ἰοῖ δὴγ (Ὠΐπρ' ΟΥ Ῥϑύβοῃ ἀονγῃ ὉΥ ἃ οογά, ἃ9 
Δ 8 πόθον, Ηάοί, νυἱὶ. 86, οὐ Ρῥ] υταπιοῖ, οΟΓ ἃ 
Βρῃΐηρ-] 16 ΟΓ ποῖ, ὅ.ο οῃ. 1]. χχὶ. 182, 
ἐν δίνῃσι καθίετε μώνυχας ἵππους. ἴμι. 
γν. 19, καθῆκαν αὐτὸν---εἰς τὸ μέσον. 
08. Απϊ. ᾿ϊ. ὃ, 4, καθίεσαν εἰς τὸν λάκκον. 
Αοῖϑ ἰχ. 25, αὐτὸν καθῆκαν διὰ τοῦ τεί- 
χους. δ΄.}}}. 908. Αηί. ν]. 1], 4, καθιμή- 
σασα διὰ ϑυρίδος αὐτόν. Ῥα88. ρατί. καθι- 
έμενος, Αοἰδχ. 1], σκεῦος κ. ἐπὶ τῆς γῆς, 
ἴοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, 88 οἴδη ἴῃ ΕὐΣΡ. 

Καθίστημι, (4150. καθιστάω, ἔ. κατα- 
στήσω, δογ. 1. κατέστησα.) ᾳ6ΏΘΓ. ἴο 8εΐ 
ἀοινη, ὶ. 6. ἴο 86ὲ οΥ ρίαορο. ἔν. Τ. ἴον 
1Π0 τηοϑῖ ρατί υδοὰ ΟΠ]Υ͂ ἰῃ [86 ἰ͵ΔΏΒ. 
[ΟΥΤῚΒ : Ρ888. ΟΥ τηϊὰ. ἰο δὲ ϑοί, ἰο ὅθ, δις. 
1) οὗ ΡΟΓΒΟΠΒ ἃπα (Ὠΐηρπ, ἐ0 56έ ὠ, ἕο σα ι86 
ἔο δβίαπά, ϑερῖ. ἀηὰ Ο]488. ; Ρ488. ἐο δίαπά ; 
ἢγ. καθίσταμαι, ἰο δίαμα,, ἰο ὃδ 86,, ο ὅδ, 
78. ἐΪ. 6, ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς 
μέλεσιν. ἵν. 4. Ἠξεποδ 8180 δεοί. καθί- 
στημι, ἰο οαμδ6 ἰο ὅδ, ἰ0ο τεμπαθῦ, πιαζε, 
2 Ῥοῖ, ἱ. 8, ταῦτα οὐκ ἀργοὺς [ὑμᾶς] 
καθίστησιν : ρᾶ88. 0 ὧδ πιααᾶῖίδ, ΦΘΟΟΉΙΘ, 
οι. ν. 19, ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν 
οἱ πολλοί. 4308. ἀηά Ο]458, 2) οὗὨ ροΥβοῆβ, 
ἐο 8εΐ, οοπϑίϊέιία, [01]. ὍΥ δοσυθ. δηὰ ἐπὶ 
ψἱ ἢ} ροη. ἐο 86ὲ ομ6 ΟὔΘΥ' ΔῊῪ ἰπΐηᾳ, Μαιι, 
χχὶν. 45, ὃν κατέστησεν ὁ κύριος αὐτοῦ 
ἐπὶ τῆς ϑεραπείας αὑτοῦ. ΧχγΥ. 2]. Αεἰϑ 
ν!. 8; νι ἀαι. Μίδιι, χχίν, 471} Ὑ1ΠῚ δοο. 
ΗδοὉ. 1ἱ. 7 ; [0]1. ὉΥ ἀοι]6 δοὺ. οὗ ρϑυβ. ἃς 
βίαἰίοη, ἐο οοπϑέϊμξε, τιαΐε, μι. χὶϊ. }4, 
τίς με κατέστησε δικαστὴν ἐφ᾽ ὑμάς; 
δο ὙΠῸ δοο. οὗ Ἐπ: απιϊοα, Τὶς, 1. ὅ. 
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βορί. δηὰ Ο]α5δβ. Ῥδββϑ, ὙΠ} 806. οὗ ταδη- Ϊ οαυΐν. ἴο τυδδη, Αοίϑ ΥἱἹῖ. 7. καθὼς ἤγγι- 

πο, Ηοδν. νυ. 1; στὰ εἴς τι, υἱῇ. 8.  ζεν ὁ χρόνος. 2 Νίδος, 1. 81. 

8) 88 ἰπ ΕἸρΠἸδἢ, ἐὸ 8εέ οηπ6 ἄοισθ οᾺ 8 

ἸΟΌΓΠΘΥ, ἱ. 6. ἕο ἀσσοηιραη, οοπαποῖ, οαἱ 

οἵ τοϑρθοῖ, ΟΣ ΤῸΣ βϑου τυ, Αοίδ χυ]ὶ. 1δ, 

οἱ καθιστῶντες τὸν Παῦλον. ϑ'ορί. δῃά 
ΟἸ6ββ., δβ Ηογαοσς δηὰ Τμυογά. 

Καθὸ, δἄν. (καθ᾽ δ.) 111. " δοεογάϊηρ ἴο 

νμαί,᾽ οααΐν. ἰο καθὰ, α8, αοοογαϊδις αϑ8, 

Ἔοτα, υἱϊ. 26. καθὸ δεῖ. 2 Ὅον. υἱῖι. 12, 

018, καθὸ ἐὰν ἐκ τις, ὅχο. “ἷπ ῥτορουιίοη 
88, Ροΐ. ἱν. 18. 

Καθόλον, ον. {κα ὅλου.) ΡΙῸΡ. 

εἰτουροῦῦ (μ6 ὙοῚο,᾽ ἱ. 6. τολοίζῳ, ἐη- 

ἐϊγοῖν; καθόλου μὴ, ποέ αἱ αἰ, Αεἰδ ἷν. 

18. ὕομρ. ϑορί, ἰπ Ἐδοῖκ. σι. 22, τοῦ 

κατισχύσαι χεῖρας ἀνόμου τὸ καθόλου 

μὴ ἀποστρέψαι ἀπὸ ὁδοῦ πονηρᾶς, δὰ 

χυΐ. 14, τὸ καθόλου μὴ ἐπαίρεσθαι. 

Ῥο].1.20, 8, οὐδὲ καθόλον μικρὸν πλοῖον. 

Καθοπλίζω, ὦ. (σον αγῆι ον 

ρἰείοῖψ ; διὰ 888. ἕο 'ψ αγηιοά, 1κ. 
αὶ. 91. βορί. ἀπὰ ΟἾδβ8. 
Καθοράω, (κατὰ, ὁράω,) 1Ὶ) ΣΝ 

Φ ΓΕ ἰὀὸ ϑ 

ἐδρίοίο ἀοιση Ὡροη ΔῺΥ ἰΒίηρ. 

ΡΙαί. ῬορΙ. ἐξ ὕψους ἅπαντα καθορᾷ. 

πἀἰϑοὰ ἢρ. ἔον πιοπίδ ρμεγϑρίοίο, ἕο Ῥοτγοθιῦθ, 

88 Βοιι. ἰ. 20, τὰ ἀόρατα τοῦ Θεοῦ καθ- 
ορᾶται. 8. 8 Μδοο. ἐϊϊ. 11, οὐ καθορῶν 
τὸ τοῦ Θεοῦ. κράτος, διὰ οἔϊοῃ ἰπ ΟἾ488. 

Καθότι, ἂν. (καθ᾽ ὅτι.) 111. “ ἀοοογά- 
ἴῃ ἴο ψμαϊ,᾽ 1,6. 1) ασοογαϊΐπρ α8, αδ, Αοἴδ 
ἐϊ, 45. ἱν. 85, καθότι ἄν τις χρείαν 
εἶχε. ϑορί. ἃ Ο].58. 2) 70» ἐλαΐ διιως 
ἐμαί, ἐπαθηνμοῖ, α8, ἴχι. ἱ. 7, καθότι---ἦν 
στεῖρα. ϑορῖ. δηὰ ΟἾ688. 

Καθὼς, δάν. (κατὰ, ὡς,) ἃ Ἰαΐον ἔοττῃ 
ἴον καθὰ, ῬτορΡ. ἀαοοογαϊΐησ α8, εοαυΐν. ἴ0 
βΏ}]6 ὡς, α8. [. ΡΒΟΡ. ἱπιρὶ γίηρ ΜΑΝ- 
ΝΕΒ, 1) ζοποσ, δι. χχί. 6, καθὼς προσ- 
ἑταξεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, οἷ ΒΩρίβθ. 
Ῥγαχη. . Χν. 8, ἤρξατο αἰτεῖσθαι 
καθὼς ἀεὶ ἐποίει αὐτοῖς, " Ὀοζδῃ ἴο ἀ6- 
τηδηὰ [{παὲ Βο Βιιου]ὰ 40] δεοογάϊηρ 88 Β9 
[δὰ οὐοῦ ἀοτθ ἰο {ποτὰ :᾽ σἱτἢ εἰμὲ, οαυΐν. 
το δυοῇ, αϑ, 1 ΤΏο88. 11. 18. 1 Φόδη 111. 2, 
50 τ οὕτως οοττεβροπαΐηρ, Φο δὴ 11. 14, 
2 ον, ἱἰ. ὃ; αηὰ ὁμοίως, [“ὰ. νἱ. 81, ὅερί. 
Ηδποο ἴδο ἔογηηυ]α καθὼς καὶ, δυθη αϑ, ἴγοᾳ. 
ἴα τθο ΕΡίβε16β οὗ 8ι. Ῥαὺ], συμ οἢ 18 6]ρ- 
08] ἴοσ καθὼν---οὕτω καί. 2) δος γογὉ8 οὗ 
Βρϑακίηρ, ὅζο. λοισ, Αοίϑ χυ. 14, Συμεὼν 
ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον. 8 92οδηὴ 3. 
8) ἴῃ [06 δοῦϑο οὗ ἴοῃ, σοπιραγΊίβϑΟΉ, 

Ἰς, ἱν. 38, καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν. δοῖη 
ν. 80. Αοἰδ χὶ. 29. 1 Ροί. ἱν. 10. ϑορί. 
δηὰ ΟἸδ88.---"1. ἴῃ 8 σΑῦΒΑΙ, β6ηδο, αϑ, ]. 6. 
δοθη α8, ἐπαεηϊμοῖ α5, δ ο η χυϊ!. 2, καθὼς 
ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν. Βλοπι. ἱ. 28. 1 Οοτ, 
1, 6, ἘρἈ, 1, 4. Ρ.ι. 1. 7.--111. οἵ ΤΙΜΕ, 

πιογείγια;, 
ταδδηξ ἃ ἔδιηδ]ο ἔγίοπά, δηὰ {πθηοο, ἈἴΚὸ 
ἐδαὶ ποτὰ, α σοησιδῆμθ ΟΥ ΘοΟυΤΘΖΔΏ. 

οοἶνο, ἀοτίνοα, δου 
μᾶνο [α]ϑὰ ἰο 860 ἰΐ, τοτὰ [86 οὟΒ0]. κάω, 
ἐο )οίη οὐ δἀὰ, οὐ ψ μοι 866 ἰῃ νυ. καὶ Ἰηϊΐ, 
88 186 1,Δἴη φίο, (κε,} ἔτοπι ἴμ6 οορτι. κέω,) 
(86 φθηοταὶ βἰρη  Ποδίίοη ἷβ ποῦ, βοσαθί ἱηρ, 
{παῖ δα8 Ὅθοῃ δἀάοά ἴο ψμδὶ Ὀθίοτο οχὶδί- 

Καὶ, εορυ]. οοπ). απά, Ῥγοῦ. ἀοτϊνοὰ 

ἔτοτὰ 186 ἱτηροταῖ. οὗ [86 οὟΒΟ]. νου κάω, 
ο λοΐη, αἀά, (45 δὲ ἴτοτα δέω, ἴο )οῃ, δπὰ 

οἷν απᾶ ἔτοιι Α.-ὅαχ. απαρ, ἴο 1015.) 

Ἑτοτὰ (μΐθ οὗδβο]. κάω οὐ ἴπ6 νοτὰ 

ποῖ 888 80 ρυζεὶοϑὰ ἴλ6 ΕἸΥΠΙΟΙομΙδίθ, 
κάσις, α ὀγοίδογ,, οὐ εἰβίον, 11}. “ὁπ Ἰοϊποὰ 
Υ τι, (86 ἀδελφὸς, " [0] οτγ- νοτα θὰ, 
σύγγονο:); πὰ αἷδο [86 σψοτὰ κάσσα, 

ἐν, ψαίοῖ οΥἰρίμα}}γ, 11κὸ ἑταέρα, 

Καινὸς, ἡ, ὃν, δὰ]. (6 τοτὰ, 1 οοη- 
1ὴ0 ἘΠγταοΙομῖβίϑ 

δὰ, 1, ῬΒΟΡ. ποιοῖψ πιαάδ, ποῖ ἱπιραϊτοὰ 
ἘΥ ἔτηθ ΟΥ 860: ἀσκοὶ, Μαί!. ἶχ. 17. 
μνημεῖον, ΧΧΥΪΙ. 60. ἱμάτιον, ἴμα. ν. 86. 
Μαείι. χἱῆϊ. δ2, καινὰ καὶ παλαιά. τὸ 
καινὸν, ΜΙ. ἴ1. 21, δηὰ ΟἾδ8ε.---Π1. ΚἹα. 
ποῖῦ, ἷ. 6. ποί δοΐογα ἔποιῦπ οὐ οὐγτθηῖ, 
ποιοΐῃ ἐπίγοαμοοα ; διδαχὴ, Μ|ς. ἱ. 27. ἐν- 
πολὴ, ΦΖοδη χίϊ. 834. ὄνομα, Βον. 11. 17. 

ΟἸΔ858. ΑἾβο ἱπ ἴῃ6 βθῆ890 οὗ 

ξοοὰ ὉΥ ἴμ6 Ηοὶγ ϑρὶ τς οἵ αοὰ, 2 Οὐν. ν. 
͵, 1δ. καινὸς 

Καινότης-, ἡτος, ἡ, (καινὸς,) Ῥτοβ. 
δῃὰ ἰῃ Ο]488. πδίυη688. ἴῃ ἃ ῬΑγείοαὶ Β6η86: 
ἴῃ 8 πιογαὶ, Εουω. νἱ. 4, ἐν κ. ζωῆς, ἴον ἐν 
καινῇ ζωῇ, ἃς νἱϊ. θ. 
Καίπερ, εοπ]αποῖ. (καὶ δπά περ.) 

αἰϊδουσῆ. ἘῸ]]. ἊΝ ραγιοἷρ. ῬᾺῺ]]. Ϊ. 4. 
Ηοῦ. ἵν. 8. υἱῖ. δ. χι!. 17. 2 Ῥεῖ, ἱ. 12, 
ἘΡ]1. ὉΥ ἄπ. νεγῦ, Βον. συ. 8, καίπερ 
παρέσται. ; 

Καιρὸς, οὔ, ὁ, ἃ ποτὰ οὗ σοὶ [80 
ἀογϊνδίΐοπ πα8 Ὀδοη ἐχοθοαϊηρ]ν ἀϊδραίοά. 
Τι ἴδ, 1 σοηςοῖνο, ἔγτοτα κάω, ἰο Ἰοΐῃ, 4. ἃ. 
καερὸς, ἴοτταοά Ικοὸ τακερὸς ἴτοτα τάκω, 
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ον. ἔος τήκω, γλυκ-ερὸς ἔν. γλυκὺς, 
ϑαλερὸς ἔτ. ϑάλλω, μαλερὸς ἔτ. μαλὸς, 
σφαλερὸς ἔτ. σφάλλω, δολερὸς ἔτ. δόλος, 
ἥμερος ἔτ. ἦμαι, βεάεο, ἵμερος ἔν. εἶμι, 
τρομερὸς ἔν. τρόμος, φθονερὸς ἴν. φθό- 
νος, δια. [18 ῬΓΪΠΑΓΥ 56Π86 ἰ8 ἴῃ 6 μοΐπέ οὗ 
ωποίϊοη Ἰοττηϑὰ ὈγῪ ὑπο ᾿1πε8 τηθοίΐηρ δὲ 
Δ δηρῖο, δηὰ τΠθη {π᾿ απσίδ ΟΥ ροΐῃμέ ἴἢ8 
τηϑὰθ; δἷ80 ροίϊῃϊ φΘΏΘΓ. 848 ἀθῃοίϊηρ [Π6 
ΒΌΔΙΡ οπὰ οὗ δὴγ ᾿πϑίσυσιθηῖ. ΤῊΘ ΟΠ]ΥῪ 
ψοδῦρο ἴ σδῃ Βηἀ οὗ [18 ὈΥΪΩΔΥΎ Β6Ώ86 18 ἴῃ 
Μοογ οι. τι ὀχρ αἰηβ καιρῷ Ὀγ ῥοπάλῳ, 
τασδηϊηῦ, ἴ ΡΓΟΒΏΙΘ, ΤΉΘΤῚ ΓΟ ΥἹΣ]1, ἴῸΓ 1 
τηδὲ 5680 ἰἢ6 νγογτά οσοιγτβ ἴῃ [ῃ6 ΑὨΓΠο]. 
αν. 45 βϑυρριγίης δποῖθοῦ Ὁτοοῦ οὗ {Π6 
δῦονο 80η80 οὗ κάω, ἐο λυἷπ, ᾿ξ ΤΩΔῪ δβι80 6 
ἴο δάάδυςο ἴΠ6 1088 οὗ δυοῖν. καίρωσιν'᾽ 
τοῦ στήμονος τοὺς συνδέσμους. ἴῃ Ν.Τ. 
τ8ο ἀξ 88 ΟὨ]Υ ὑν δ0η868, ἔΐη:6 δηᾶ 
ϑέαϑον. ἴ, ΤΙΜῈ, ταθϑηΐῃρ Πέ ἐΐπιδ, ῬΥΌΡΟΥ 
ϑοαϑο, 1) σοθογ. οφρογίμηι, ΟσοαϑΊΟΉ, 
᾿Ἀοἰο χχίν. 25, καιρὸν μεταλαβών. 2 Οον. 
νἱ. 2, καιρῷ ὃ. Ομ]. νἱ. 10. Ἐξ. ν. 16. 
Ο(ο]. ἱν. ὃ. (8.0 ἐξαγοράζω.) Ἡδοῦ. χί. 
1δ. Φοδη νἱἱ. 6, καιρὸς ὑμέτερος. 2) 586ὲ 
ἐΐπιο, οογίαΐη δραϑοη, ἷ. 6. ἃ χοὰ δῃηὰ ἀεῇῆ- 
εἰῦο ἐἶπη6; 10]], ὉΥῚ σοῃ. οὗἁὨ {δῖηρ, Μαίι. 
ΧΙ. 80, ἐν καιρῷ τοῦ ϑερισμοῦ. καιρὸς 
σύκων, ΜΙ. χιὶ. 18. Αοἰδ ἰἰ. 20, καιρο 
ἀναψύξεως, ᾿ ὕτηεβ οἵ τοβγεβ ἰησ, ἱ. 6. 

Ἰηϊθα οὗ Οοά. [λι. χίχ. 44. 2 Τίυ. ἱν. 

ΟΥ ϑοΟΟΙ}] 18} ΔΎ ἀυύίγ, Φοδη νἱὶ. 6, 8. 
1μκι. χχὶ. δι καιροὶ ἐθνῶν. 840 ἴδιος και- 

καιροὶ, 8080]. ἐΐηιθ5, αεἰτουτηβίδηορδ, ρ- 
Ροϊπιοθὰ οὗ αοά, 2 Τίπι. 1]. 1..---11. χεποτ, 
ἔΐηιδ, ΒΈΑΒΟΝ, δααὶν. ἰο χρόνος, 1) ΡΓῸΡ. 
1μὰ. χχὶ, 80, ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι. 
ἘρἈι. νἱ. 18. 2) ἃ βϑδδοῃ οἵ [86 Ὑ08Γ, 88 
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καιροὶ καρποφόροι, “ ἔτυϊ δ} δδαβοηβ, 
Αοἰϑ χίν. 17. 8) ἴῃ 1ὴ6 ῥτορῃοίϊο βίγ]ε, 
Ῥυῖ ἴοῦ α Ἢ Βον. χίϊ. 14, καιρὸς καὶ 
καιροὶ καὶ ἥμισυ καιροῦ, ἷ. α. ὁ ΤῆγχεΘ 
γϑδΓ8 δηἀ ἃ Πα}, σοταρ. νον. θ., ἴῃ 8} υϑίοη 
ἴο Πδη. νἱϊ. 25, σοῦο καιροὶ Βίδηάθ, ἰπ 
ϑιορί, 88 ἢθγθ, ἔοσ [80 ἀπ], ἔνῦο γεᾶγδ. 

Καίτοι, απὰ γοεί, πουογίαἶ685, ἐδουσῆ 
ἐγ, Ἡεῦ. ἱν. 8, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ 
καταβολῆς κόσμου γενηθέντων, “ (16 
ὙΌΓΚΒ, ἩΘν σ 6 1688, μανίηρ θδοῖ Πηϊβιθὰ 
δὲ ἰδ οιπάαιϊοη οὗὨ [6 ψοτ]ά.᾽ Καίτοι 
γε, ἐκοιρὴ ἐγ, Φοῦη ἷν, 2. Αςίϑ χίν. 17. 
ΧΥ]. 27. 
Καίω, (ἔ. καύσω, ἔ. τηϊά. κανσοῦμαι, 

Ζ2Ῥοει. 111. 10..} δοῖ. Ρ888. ἐκαυ θην ἔξηθν. 
ἰο δωγη, ἴῃ (ἢ 6 {νψν3Ὸο 8Β6ῆβθβ οὗ [80 118} 
ψογά, ἰο 8οὲ ὁπ γε, δπα ἰο δὲ οπ ἤγο, 1. ἴο 
ἣν οὔ γα, ΜΑΚῈ ΤῸ ἜΓΕΝ, 88 8 δὴν Ἰατιρ, 
. «Ῥαγί. καιόμενος, δωγηΐησ, Παηπιΐησ, 

Μεΐν τ᾿ 16. οὐδὲ καίουσι λύ ούμη 1. 
χὶϊ. 856. ἩδΘΡ. χὶϊ. 18, κεκαυμένῳ πυρὶ, 
“Μαπιΐηρ γθ. ΟἾδ88. δπὰ βερί. ΕἾ. λύχ- 
νος καιόμενος καὶ φαίνων, "ἃ Ὀυτηϊηρ ἀπά 
Βῃϊπῖτς ᾿ρῃῦ,᾽ 1. 6. 8 ἀϊβιϊηρυϊϑμοα (ΘΒΟΠΟΓ, 
Φοῖη ν. ὅδ. Μοίδρῃ. καίομαι, ἰο δωγπ; 
ϑεϊὰ οὗ [π0 Ποδγί, ἱ. 6. ἴο Ὀ6 στοδῖγ τηονοϑά, 

82..---11, ἰγϑηβ. ἐο δωγη, ἱ. 6. 10 
οοπϑηιο ΜῊ ἤτγο, Φοθ χν. θ, καὶ καίε- 
ται, 5ιὶ]. τὰ κλήματα. Μαῖί. χὶϊ!. 40. 
1 σον. χὶϊἹ. ὃ. ϑορί. δηὰ Ο]888. 
Κ ἀκεῖ, ογαδὶ8 ἴοΥ καὶ ἐκεῖ, Μαιϊ. ν. 29. 

Κἀκεῖθεν, ογαβίϑ ἴοῦ καὶ ἐκεῖθεν, ΜΚ. 
Χχ. 1. δηὰ οὗϊ. ϑερῖ. ἀπά ΟἾ488. 

Κἀκεῖνος, ο͵αβὶς [0 καὶ ἐκεῖνος, 
Μαῖῖ. χν. 18, ἀρὰ οὗϊ. ϑερῖ. ἀπά Ο]α88. 
Κακία, ας, ἡ, (κακὸς,) Ῥτορ. δαα688, 

ΟΥ ἀοίοοϊ ἴῃ ζΘΏΘΓΔΙ, 88 0 ΔΠΥ͂ ΡΘΓΒΟΙΔΙ 
ὑπ ΟΥ̓ ῬΓΟΡΘΓΥ, τ ΠΘΙΒΟΣ ΡΠ γ8108] (4105. 

αἰ, 11,1 δὲ 2, οὗ θεὰ ᾿γαίθγ) ΟΥ τρογὰὶ] ; 
δηὰ (8 ἀφηοιηρ ΟἰἾΠΟΣ ἔδυ] 1 π685 οὐ 1τὰ- 

τίδοϊοη, ΒΘ Σ ἔγοτω ἔγα γ, Ρο]. νἱ. 10, 
,» ΥἹΙ. 6, 48, οΥ ϑοτηδ βοι]οὰ ῬΟΙΡΟΝΟ οὗ ονἹ]], 

Ἔδρθο. οὗἩ ἀοϊπρ' ἱΠ] ΌΤῪ ἴο οἴδογΒ, ΘΧΡΓΟΒβοα 
Ὁγ ἴμΔ{, υἱδοδιέαβϑ. 8.0 ἴῃ 2 βοἢ. ϑοογ. ἰ1. 87, 
ἐτ 18 ΘΕῸ. ἴο ἀρετὴ, κ͵8ο ἰῃ Αγ᾽ϑιοί, ἘΠῚ. νἱ]. 
ΙΝ. Ἴ' 10 18 υβεὰ ΟΗ]Υ ἰῃ (9 δβ0- τ 0 - 
δὰ 86ῆ 868, ἱ. οὗ ἀοργαυϊίῳ ο7 ἀδαγί, ἰδ, απ 
οδλαγασίον, Αοἰδ νὴ]. 22, μετανόησον ἀπὸ 
τῆς κακίας σου. Φατηο8]. 2], περισσείαν 
κακίας. 1 Ῥοῖ. ἸΪ. 16, ἐπικάλυμμα τῆς 
κακίας. 1 Οὐον. χὶν. 20, τῇ κ. νηπιάζετε. 
ϑερί, δηα ΟἾ]α88. 88 Χϑη, Μϑῃι. ἱ. 2, 28, 
τῆς οὐκ ἐνούσης αὐτῷ κακίας .---1]. ἴῃ δὴ 
αοἰέυθ 86η86, πραζίίζα, πιαϊἐσπίίψ, ἰ6 ἀοδῖτα 
οὗ ἀοΐπῃρ τη ϊβοβὶοε ἴἰο οἴμοῖβ, οι. ἱ. 29. 
] ον. ν. 8. Ἐφϑ. ἴν. 81. Οἱ. 111. 8. Τίι. 
᾿. ὃ. δορί. ἀπά Ο]δβ8. 8δ86 Τυς. ἱ. 82, 
Ῥο]. ἵν. 27, 7. ὅο8. Απί. ἴ. 1, 4. Απά 
κακότης ἵπ Ἡδτγοάοί. νυἱῦ. 168.---11Π1. ἴῃ ἃ 
πιϊάθν ϑθιβα, ουἱΐ, ἱ. 6, ἐγομδίρ, αὔέϊοίτοη, 
Μαῖϊ. νἱ. 84, ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κ. 
αὐτῆς. ϑορί, ἀηά Αροοτ. θὰϊ ποῖ ΟἿ 688. 
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Κακοήθεια, ας, ἡ, ἔτοτῃ κακοήθης, |»εγέ, δαά, ἵ. 6. Θν}]- ἀϊϑροβεᾷ, «σἱολοά. Απά 
(κακὸς δὰ ἦθος.) ευὲϊ- αἰδροβοα, τιθδηΐῃ 
ΕἸ ΌΠΘΥ ζθποσ, 97 ουϊΐ δαδίίβ, οματαοίοτ, 8ῃ 
οοπάιυοῖ, (κακότροπος, ὃἃ8 Ἡδεγεοΐ. εχ- 
Ῥ]δίπβ 10,) οὐ 6υ}}- πο] ηοὰ ἰοναγὰβ οἰ ΠΕ ΓΘ, 
παἰσπαπέ, 1}1-παιυταά, Ῥ]αίο, ν. 860, Ο. 
Τη Ἡροτοάοί. νἱὶ. 8, 1], τινὰς τῶν κακο- 
ήθων καὶ φαυλῶν, θο[ἢ Β6 865 ΒΘθῖὰ οοθη- 
7οἰπθ4, 88 4180 ἰπ Αὐϊδίορῃ. Ῥᾶδς. 822. Απά 
80 ᾿βοογδίδϑβ ἰοϊῃ8 κακοήθεια ἀπά “τονηρία. 
Ιῃ ἰκὸ τωδηηοσ, ἰδ6 βυ ει. κακοήθεια [88 
1ῃ6 ὕπῶὸο 56Π868, πιογμηςι ργαυϊίαϑ, ἀιιὰ πιαῖο- 
υοίοποο, ἴον ὈοΐΪ τ ΒΟ φορᾷ Δ ΒΟΥ 
οχίθίβ. Αἱ Βοπι. ;. 29, μεστοὺς ἔριδος, 
δόλου, κακ. ἴμο ἰαξέον 18 80} ργοίοιταά, 
Δηά, Ὀοδί 68 ΤΏΔΩΥ ΟΥΒΘΙ ΘΧΔΙΏΡ]65 ἩΠΙΟἢ 
ἜΦΥ ὃ6 εὐδυδοι, ΟΟΟΌΣΒ ἴη 208. Αηῖ. Υἱ. 

Κακολογέω, ἔ. ήσω, (κακολόγος,) 
ἐο 5ρεαξ ον, ΟἿ τευΐϊο, «ἰτἢ δος. ΜΚ. ἰχ. 
89. Αείβ χίχ. 9, δηὰ (Ἷαββ. δβ ορρ. ἰο ] ουΐ 
τιμάω, ὌΥ ἵπιρ]. ἐο αἰἰθδοηοιῦ,, Οὀοηέθηιη, 
Μαῖι. χν. 4, ὁ κακολογῶν πατέρα͵ ἢ 
μητέρα, 8}8ο0 δορί. 

Κακοπάθεια, ας, ἡ, (κακοπαθέω,) "ἃ 
δι ἴουίησ οὗὨ 6ν]1},᾿ 1. 6. θηοσ. 8:7) γίησ, 
αγ[οὦιοίϊομ, 238. ν. 10. βορί. δηά ΟἾδββ. 88 
᾿ς. νἱΐ. 77. 
Κακοπαθέω, ἔ. ἥσω, (κακοπαθὴς, 

ἔτ, κακὸς, πάθος.) ἕο δ: 7 ουϊΐ, ὃ6 αγΖϊοί- 
6(, ἱῃηΐχαηβ. 2 Τί. ἰϊ. 9. 594. νυ. 18, δπὰ 
ΟἸδ88. ϑβρθο. οὗὨ βο]άΐθβ αῃὰ οἴδθιοσθ, ἐὸ 
ἐπάμτο λαγαάβἠΐρο, ἂρ. 2 Τίπι. 11, 8, κακο- 
πάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης, διὰ ἰν. 
ὃ. ϑρί. δηὰ Ο]688. 

Κακοποιέω, ἴ, ήσω, (κακοποιὸς,) ἴο 
ἄο ουἱϊ, ἱ. 6. 1) ἴο οἶξογ5, δαυῖν. ἐο ἔμ7μεγο, 
λαγηι, 8080]. ΜΚ. 1). 4. 1λι. νἱ, 9. δορί. 
δηὰ Ο]488. 2) σοΉθ}, ἀπα αὖϑοῖ. δαυΐν. 0 
οοηιηνῖξ ἴῃ, 1 Ῥοῖ, 11. 17. 8 Φοδῃ 11, δῃηὰ 
ΟἸ88. 
Κακοποιὸς, οὔ, ὁ, ἡ, (κακὸς, ποιέω,) 

απ ουἱϊάοον, 1 Ῥοῖ, 1!. 12, 14. ἱἱ. 16. ἐν. 
1δ; πιαϊογασίον, οι ΧΥ]. 80, δηἃ Ο]488. 

Κακὸς, ἡ, ὁν, δ(]. ἃ νοτὰ οὗὨ ὙΕΥῪ ΘΧ- 
Ἰϑηβῖνο βρη βοδίίοῃ,, Ἰπδϑτηθ οἷ 88, Π1|ὸ [ἢ 6 
[διΐη σιαΐμδ, διὰ [Π6 ΕΠ 8ἢ δαά, ἰξ 18. 8 
ΦθΘΓΆ] ἴδττῃ υϑοὰ ἰο ἀδηοίο ψἢδὺ ἷ8 ποέ 
Φοοα, ὌΥ ΟἸἾΠΟΥ ΡΗγεῖοαὶ ἀοίδοϊ, ΟΥ̓ τροτὰὶ] 
ἴδαϊι. ἢ ἷθ υδοά ΟἰΠ6Ὶ οὗἨ {ὨἱΠρΒ ΟΥ Ρ6Γ- 
ΒΟΏΒ; Οὗ ΘΟΌΓΒ0 ψαυγΐηρ ὙἹΔΘΙΥ ἸῺ Β6ΠΒ6, 
δοσογάϊηρ ἴο [Π9 εἰγτουταδίδησαδ οὗ ἴΠ6 οὗ- 
7666 το ψΒΙΟΒ ἰδ 18 ἀρρ] θα; Ὀὰδ ΔἰνγαγΒ 
οοῃίαϊηίηρ ἃ ποραξίοη οὗ ΒΥ 40 Δ} Γο- 
ξατάρα 88 σοοά, ψὨϊοἢ 8θου]ἀ ὃ6 ᾿ποχϑαῖ 
τβογοῖίη. (ὐσμβοαιθη]γ, ΠΘΙΘ 18 Αἰ νγᾶγ8 ἃ 
ἰδεῖς ὀρροβίτοι ᾿μογοῖο, δη ἃ ζΘΏΘΓΆ]Υ ἴο 
καλὸς ἴῃ Οη60 ΟΥ οἷδεῦ οὗὨἨ [118 ΒΘΗ868. 
Ἠδθησθ, 88 δρρ]θὰ ἰο ἐῤέησϑθ, ἴὺ ἀσποίεβ 
ψΠαὶ ἴ8 μπῇ 7ΧὉΥ τθ6, ὕαα, ἴῃ 1ϊ8 σοηδ80- 
υθηοθ8 δε ; ἴο }εγβοΉ8, αὶ ἷβ ,αιίῳ οΥ 
Ἡησοπιρίαίδ ἱχὰ ΔᾺΥ τϑηηγθὰ ΣΏΟΓΆΪ ῥγο- 
Ροτίγσ- οἷν, ἔαθε, οοιοαγαΐῳ, ἱσποδίε, ἕπιδα- 

[Π6 408}1}168 ἀϑουϊ θὰ ἴο 26780η8 ἃτὸ {Πκ6- 
Ὑ1Ὲ0 ΔΡρΙ θὰ ἰο ἐξέσθ, ἤθη ἱταρ γος 
δβΈπο, 88 8Ο[ίΟΠΒ ΟΥ̓ ΘΟὨ ΤΙ νΔη06. 1808 
[ῃ6 ἸΘΔα ηρ᾽ 56.865 ἃγα δαά, ουϊΐ, ἐϊϊ,, τοϊοδοα. 
ἴῃ Ν, Τ΄ 106 ζΘηΘΙᾺ] βθη86 οὗ 186 ποσὰ ἰδ 
ουἱδ ὈΟῚΒ ἴπ ἃ τογαὶ δηὰ ρἢγδίςο8] βθη86, 
Ι, ἰῇ δ ΜΟΒΑΙ,, οὗἉ βϑυβοῃβ, σέοῦφα, , ἴῃ 
ιδατί, οοπάυοσί, σὨαγδοίοσ, Μαῖϊὶ. χχὶ. 41], 
κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς. χχὶν. 
48, ὁ κακὸς δοῦλος. ῬΆ]]. 111. 2, δον. 1, 2, 
κακοὺς, 1. 6. ἱπηροδίοτθ. ὅ30 8130 οὗ [ῃΐηρε, 
᾿αρ  γίηρ' τηογαὶ δΆΘΠΟΣ, 88 ΟΟΠ ΓΙ ΥΔΉΟΘΒ ΟΥ̓ 
δοοηβ, ΝΠς. υἱὶ. 21, διαλογισμοὶ οἱ κακοί. 
Εοτὰ. χὶϊ. 8, τῶν κακῶν, 561]. ἔργων. 
] Οον. χυ. 83, ὁμιλίαι κακαί. Οὐ]. 11]. δ. 
ϑορί, δηὰ Ο]489.: 6. τ. Ηρεϊοα, Ορρ. ἷ. 

, πολλάκι καὶ ξύμπασα πόλις 
κακοῦ ἀνδρὸς ἐπαυρεῖ. Νοαΐ. κακὸν ΟΥ 
τὸ κακὸν, Ῥίυτ. κακὰ οΥ τὰ κακὰ, εὐἱΐ, 

ἡ  ἐλέπσα, ἱ. 6. εὐἱοϊοάηοδ8, ἡαμΐί, ογέτηδ, 
Μεῖῖ. χχυῖ. 28, τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; 
οἱ βθρἶββ. ϑ'ιορί. 1 Κίηρβ ἢ. 9. Ῥτον. 1]. 7. 
Χο. ὅπῶΣ ἡϊ. 6, 4..---11. ἴῃ ἃ ΡΗΥΒΙΟΑΙ, 
8686, οὗ [Πηρθ, δεῖ. σαμδίηρ , ἷ. ὁ. 
λυγέμι, δαηο αὶ Βοιῃ. χὶν. 20, ἀλλὰ 
κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅς. Βον. χνὶ. 2, 
ἕλκος κακὸν, ὮΘΙΘ 866 ΤΥ ποίθ. ΤΙ 1. 
12, κακὰ ϑηρία, "τανοηουϑ Ὀολδίβ.᾽ ϑερῖ. 
ΑἸ. νἱ. ὃ. Ῥρονυ. χνυΐϊ. ὅ. Χϑη. Μϑῃι. ;ν. 

. χί. 17. χί. 10, 
Ϊ ον. χἱϊ. ὅ. 1 ΤὮρββ. νυ. 1ὅ. 1 Ῥοῖ. 1. 
9,11. οὐ ἴῃ τοογβ, 6Υ]]}-ϑρεαϊκίηρ, 1 Ῥοί. 
νι}, 10, ϑορί. Μίο. νἱῖ. 8. ῬΊυν. τὰ κακὰ, 
ουὲΐβ, ἱ. 6, Ἰτου 168, 4ΠΠ]οἰΐοηβ, 1.0. χυΐ. 25, 
Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακὰ, 58ε}]. ἀπέλαβε. 
ἈΑοίδβ ἰχ. 18. 2 Τί. ἱν. 14, δορὶ. δὰ 
ΟἸαβ8. θβρθο. Ηοιηοσ. 

Κακοῦργος, ου, ὃ, ἡ, (κακὸν, 880]. 
ἔργω,) ῬΙῸΡ. δῃ 84]. ἀοίῃσ δου, ἐπῆν, 85 
ἴῃ Ηομ. Ἡυτΐρ. Βορῆ. ΕΪαῖο, δὰ Χρη. : 
Ὀυΐ πῃ ᾽86 ἃ ΒβΒυδβί. ἴῃ [Π|0 Β6η86 “8 601}- 
ἀοεῦ.᾽ Απά 80 ἰῃ Ν. Τὶ 1) ροῆοῦ. απ 
ουϊ-ἀοον,͵ 2 Τίμι. ἃ. 9. βδρί. δῃὰ Οδ88. 
2) δρθο. ὦ γοῦδογ, ἴμὰ. χχὶὶ!. 52, βεᾳᾳ. δηὰ 
οἴϊθῃ ἰῃ Ο]888. 
Κακουχέω, ἔ. ήσω, (κακὸς, ἔχω.) 

πιαΐδ λαδοο, ἰο 11} ἐγοαξ, Ὠϊοά, ϑ!'ς. χὶχ. 1], 
οὐ 4]. βίου. δ22, Ὀὺΐ ρεῆοσ. ἱπ μᾳβδ8. 
κακουχεῖσθαι, 88 Ηδθ. χὶ. 87. χΙϊ, 8. 

Κακόω, ἴ. ώσω, (κακὸς,}) Ῥτὸρ. δᾳυΐν. 
ἴο κακὸν ποιέω, »λγεϊοὲ οἱ Ἂ ̓ παῖς 
δαά, ἀοίογίογαΐε, ΤὨοοραν. Ηΐ8ι. Ῥ]. 1. 1ὅ, 
τὸ πήγανον κακοῦται καὶ ἀλλάττεται. 
Οἵ ρει. ἕο δγίῃ ἰο α ἴοιυ δίαέε, Ἡδοτω. 1]. 
χὶ. 089, Οἀ, χνὶ. 212, ΑἾβο ζϑῆοσ. ἐοὸ ἐἰ 
ἐγοαΐ ΟΥ̓ ΦὨΔΥΤΩ ΔΠΥ͂ ΟΏ6, 88 οὔζοη ἴῃ Ηὰοί. 
δὰ Τῆυσ. Απὰ 8οὸ ἴῃ ἃ ῥἢγβῖο] ΒΘΏΒΘ, 
1 Ῥοῖ. "]. 18, τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς ; Αοἰδ 
χυ], 10; 4180 ἐ0 αϑ|ϊοί, ορργεββ, υἱϊ. 6, 19, 
ἐκάκωσε τοὺς πατ. ἡμῶν. Χὶϊ. 1, κι τινὰς 
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Οὐ. ἱν. 784, δηὰ οἰδϑοτῆογο ἴῃ Ο]8688. ἴῃ ἃ 
ΤΩΌΓΤΑΪ Ββδηδο, ἕο πιαΐοὸ ουϊϊ- αὔεοίθα, Αοἵϑ 
χὶν. 2, ἐκάκωσαν τὰς Ψψυχὰς τῶν ἐθ. 
“706. Απί. χνὶ. 1,2, ἃ 7, 8, ὅς 8. 6. Αἡ Ιἀΐοαι 
ἑοττωϑὰ οὐ (πὸ βοῆβθ οὗ κακοῦσθαι ὈΥ 
φϊοῦ ἴ τοϑδϑ ἐο δὲ πιαᾶδ εἶ ΟΥ̓ πἰοεῖς, 
Χοη. Αη. ἱν. δ, 24, δεδιὼς μὴ ἀποθάνη" 
ἐκάκωτο γὰρ ὑπὸ πορείας. Ἐίρτ. ἴῃ 
Ἀπέίδο!]. κεκακωμένος ἐκ πυρετοῖο. 
Κακῶς, τἂν. (κακὸς,) δααϊΐψ, ἐδ, ουέζῳ, 

Ἰ. ΡΗΥΒΙΟΑΨΨΥ, ἴῃ ἴἢ6 Ρἢγαθοβ κακῶς 
ἔχειν, ἐο δθ 5ἰοῖ, Μαῖϊ, ἱν. 24, οἱ βωρΐββ. 
φηὰ ΟἾ485. κακῶς πάσχειν, “ἴο Βυβον 1}],᾿ 
ἴ. 6. στον ουΒ)γ, χυΐὶ. 15, ἀπὰ (888. κακοὺς 
κακῶς ἀπολέσαι, πιαϊὲ ὃ 
ἢ. 6. ἐο ἀεείγον εἐογίψ, χχί. 41. δῃιὰ Ο]δδ8. 
οἷ. ; ΖΘΏΘΓ. ἴῃ [ἢ Β6η86 οὗ σγιίσυοιδίῃ, χν. 
22, κακῶς δαιμονίζεται.---1ἴ, ΜΟΒΑΙΙΥ : 
κακῶς ἐρεῖν, ἰο δυϊδ ΟΥ ΔᾺῪ ὁΠ6, ἴο 
φουΐϊΐο, Αοἴϑ χΧΊΪ ὃ, σοῦθν. κακῶς λαλεῖν, 
4,060]. ἐο ουϊΐ, '. 6. δταΐβθδ, Φοη χυἹ. 
28. 8ο “4. ἱν. ὃ, κακῶς αἰτεῖσθε, “γ 
Δὶς διι88." 
Κάκωσις, εως, ἡ, (κακόω,) Ῥτορ. ὅς 

ἴῃ ΟἸ488. ἐϊϊ ἐγοαίπιθηξ ΟΥ βρὰν (ὁ οἴ 618, 
δηὰ [06 ἀαπιασε; Ὀὰΐ ἰῃ Ν, Τι, [16 βἰδῖθ 
οὔ ἴΠὸ ἱἰη)]υγοὰ, αὐθ[ϑιοἰΐοη, Αοἰθ υἱ. 84 

- 

εἶδον τὴν κἀκ. τοῦ λαοῦ, δηαὰ Βοτηοίϊπγ68 
ἴῃ Ια: 48 ΤΏαυς, 11. 48, νἱ. 82. Ἠάΐδη 
υἱ. 6, 1], 
Καλάμη, ης, ἡ, Ρορ. δηὰ ἴῃ ΟἸαμ8. 

μι δίαίξ οὗ σταίη : ἴῃ Ν, Τι δἰωδόϊα οΥ 
αίγαιο, αἴϊου [06 ΘΕΓΒ ἃγὰ γοιηουϑά, 1 ΟὐΥ. 
1:. 12, δορί. δηὰ βοτηθίϊῃγθθ ἰῃ ΟἼδαβϑ. 88 
ΤΏΘοοΣ. 1. ν. 7. Χοη. οη. ν. 18. 

Κἀάλαμος, ου, ὃ, ἐδδ γερὰ ΟΥ σα, ἃ 
δῖ τ ἃ Ἰοϊηϊοὰ ὨΟ]]ονν βία, Ι. ῬτῸΡ. 

ἔλε »ἱατιά ὑφοῖ,, Μαιι. χὶ. Υ. ἀπ ὅο, κάλ α: 
μον συντετριμμένον. ϑερί. δηα Ο]882.---- 
11. τ}9 μας, 88 οὔξίονυ τ.δ0. ὦ τερα, 88 
ἃ τοοοῖς δβοορίτο, Δἴαϊι, χχυϊ. 29. ἃ γοά, οΥ 

ἢ ΥΟΓ, 48 ; α πιοραξιγΐῃ γοεί, ϑορί. ἴῃ 
ΕΖ. ΧΙ]. 8:; α γερά 70. υγίξιπρ τοϊἧ, 8 Φοδῃ 
18. ϑερῖ. δηὰ ΟἸδ88. 
Καλέω, (ἢ. ἔσω, δοΥ. ]. ἐκάλεσα, Ῥοτῇ. 

κέκληκα, δ0Υ. ]. μ688. ἐκλήθην,) 1. ἐο οαἰΐ 
ΤΟ ΔΩΥ͂ 016 ἴο Θ0Π16 ΟΥ̓ 20 ΔῺῪ ΘΟ. 1) 
τὴν υἱἢ (06. υοΐοθ, 88 ἃ βῃερῃθγὰ ἢΐ8 
οοἷ, Ζόδη χ. 8, τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ 

κατ᾽ ὄνομα. ἴμν. χῖχ. 18, καλέσας δὲ δέκα 
δούλους ἑαυτοῦ. Μαῖι. ἱν. 21. ΜΚ. ἱ. 20, 
ἐκάλεσεν αὐτοὺς, ἱ. 6. "ἴο ΤΌ]]ονν ἷτη δηά 
θοοοιηθ ᾿εἶ8 ἀἰβεΐ ρ] 68. 1 Νίδος, ἱ,. 6. Ἡάΐδη. 
ἡ], 11. 20. Χοη. ὅοην. ἰϊ. 12, 2) ζβϑῆθγ. 
ἕο οαἰξ ἴχλ Δ νον, ἴο βοπὰ ἴογ, ἰο ἀϊγεοί 
ἴο σοηθ. Μαίί. ᾿ϊ. 7, λάθρα καλέσας τοὺς 
Μάγους, απὰ 1ὅ, ἐξ Αἰγύπτον. ἨΘοῦ. χὶ. 
8. 8) ἐο οαἰΐ ὡροπ νλϊῃ ἴῃ6 ἰάεδ οὗ δυῖπο- 
ΤΕΥ, 10 οαἰἱΐ ἘΟΆΤΗ, ἰο ϑωπιπιοη, 6. στ. θοίοΓγο 
ἃ Ἰυάρεο, ὅζε. Αοἰ ἷν. 18. χχὶν. 2. Ηάϊΐδη. 
νὴ 3, δ. Χεη. Αροϊ]. ὅος. ἱ. εἰς τὴν δίκην. 
Εἰμ. οἵ αοἀ, Βοι;. ἱν. 17, καλοῦντος τὰ 
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οὗ {πϊηρθ πῶ ἃτὸ ηοῦ, ΘΥΘΏ 88 
ἐπουχὰ ΓΠΟΥ τοτο, ἷ. Θ. σΑ Πρ τΏθτη ἰηῖο 
οχἰβίθηςο, ὅζο. ϑερί. δηά Ρ]}1}]ο. 4) ἰπ [86 
Β6η86 0 ἕπυΐίδθ, γτορ. ἴο ἃ θαπαυοῖ, Ναϊϊ. 
χχὶ!. 8, 9. Φοδη 1]. 2. δῦ8ο]. Μαῖϊιῖ. χχὶ!. 8, 
ἃ]. πὰ (4858. Μίοίδρ. ἐὸ οαἰΐ, ἰο ἑπυΐξε, 
ἷ. Θ. ἕο 8γΥ {μϊηρ, τυ βαϊὰ οὗ 7661, κ. 
εἰς μετάνοιαν, ἴο ἕο τερεπίαηοο, ἴο 
Θχδοτί, Μαῖί. ἰχ. 18. ρ]. Μῖς. ᾿. 17. Οὗ 
αοά, Βον. χὶχ. 9, εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γά- 
μου τοῦ ἀρνίον κεκλημένοι, 866 ἴῃ Γά- 
μος 1. 1 ΤΙ. νἱ. 12, εἰς ζωὴν αἰώνιον. 
1 σον. ὶ. 9. 2 ΤΆ. 11.14. } Ῥεῖ. ἢ. 9. γν. 10. 

ΡΘ 8]. 1 ον. νἱὶ. 1δ, 17, βᾳ. ον. 8, 
18, 2 Τί. 1. 9. Η6. ἰχ. 1. 1 Ῥοί. ἰ1. 21. 
8]. βξθρα. δ) ἴῃ {86 Β6η86 οὗἉ ἐο οαἰξ ΒΗ Οὁ.6 
ἴο 8ΔΩΥ͂ δἰβίζοη, δαᾳυΐν. ἐο ἀρροΐπξ, ἰο : 
ΗδΘὉ. ν. 4, ἀρχιερεὺς---καλούμενος ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ. 6ἴ14].1. 1δ..--11.. ἐο οαἰΐ οὐυδν, ὐῖῃ 
8]]υδίοη ἰο 6 Ροδβέυχθ οὗ ἴῃ δοίίοη, ἱ. 6. 
ἐοὸ παῖδ, ἰο σίῦε παριδ ἰο ΔῊ ῬΘΙΒΟῺ ΟΥ 
[ΐησ. 1. ρορ. δῃὰ ]) οἷα ΓΡΡ παηια 
ΟΥ̓ δεν ΠαΠΙ ; οὗ ρογδοηθ, [0]]. ὉγΥ τὸ ὄνομα 
δηὰ [ἢ Ὠδῖη ἰπ δρροδὶῖ. Μίδϊςι. 1. 21], κα- 
λέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, δου 

δὲθ παηιθ οόδωϑ. Ῥαθθ. σἱτἢ τί, 8ς. 
ὄνομα, ἴμι. ἱ. 62, ἀηὰ βϑδρι. ΕὉ]}. ΌὉΥ δες. 
οὗ ροσβ. δῃὰ (86 πβῃ16 ἴῃ δρροβὶί. Μαίϊ. χ. 
25, εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ 
ἐκάλεσαν. ἴῃ [πο 88. οοηδίν, 1.α. 1. 60, 
ἀλλὰ κληθήσεται ᾿Ιωάννης. Αοἰθὶ. 28, 
ον. χὶὶ. 9. 8. οὗ ρ]αςοβ, Μαίί. χχνυϊϊ. 8. 
1. ἴϊ. 4, οἱ 4]. ϑ'ορί. δῃὰ (1255. Ὑ1Ν. 
ἐπὶ τῷ ὀνόματι ἀὐάοά, ;. 6. αὐἴον' 1λ6 παηιδ 
Οὗ ΔΠΥ͂ 06, ἴω. 1. ὅθ, Ῥαδ58. ὙΠ} ἀδί. τῷ 
ΟΌΜΕΤα ὃν παπιο, 1,α. '. 6]. χίχ. 2. 80 
Ὑἱτἢ ἐν, Βου. ἰχ. 7, ἐν Ἰσαὰκ κληθήσε- 
ταί σοι σπέρμα, 1. 6. " ἴὰ ἀηὰ τΒτουρὴ 
1δ880, ἴῃ [ἰδ 11η6.,᾽ 8Π|4}} 1ΏγΥ βοοὰ Ὅθαν 
ΠΙΔΙΏΘ.---ἴΙ, οὗ απ ορὶ ΩΣ 4, ϊ Οἤ, 
6. . οὗ »ογβοηβ, αῖϊι, 11. 8, Ναζωραῖος 
κληθήσεται. χατ!, 43. χχῆϊ. 7, 8. ΟΓάῥησε, 
Αοίϑ χ. ], ἄς (1888. Ηοποθ 2) ρμ888. ἴῃ [ἢ9 
Β0Π86 οὗ 0 δὰ , ἀοοομηΐθαὶ, ΞΞΞ ἐο ὅσο, 
Μαίι. ν. 9, 19, δὰ, ἐλάχιστος κληθήσεται 
ἐν τῇ βασ. τῶν οὐρ. κι τ. λ. [μα΄]. 82 

Καλλεέλαιοςν, ον, ὁ, ἡ, τἀ). (κάλλος 
ἄς ἔλαιον.) ΡτΟΡ. “ Υἱο] ἀϊηρ 6 ο1] :᾽ Ὠδηο6 
ἡ καλλιέλαιος, ἱ. 6. ἐλαΐα, α φοοα οἰξΐυε- 
ἔγθε, ἷ, 6. ΟΠ ἰναϊθα 88 ορροϑθοά (ὁ ἀγρι- 
ἔλαιος, οι. χὶ. 24. Ατϊδίοὶ. ἀο Ῥ]δηίΐ. 
δηὰ γ᾽] ἀϊηρ ἤηο οἱ]. 
Καλλέων, ονος, ὁ, ἡ, (ἙΟἸραΓ. οὗ κα- 

λὸς,) ὀοέίογ, Αοἰβ χχν, 10, ὡς καὶ σὺ καλ- 
λιον ἐπιγινώσκεις, “88 ἴῃοὰ «80 ὈοΓίΟΥ 
Κηοιοϑί, 1. 6. {π8π 1 οδῃ 16]]. 

Καλοδιδάσκαλος, οὐ, ὃ, ἡ, δἀ). 
(καλὸς δηά διδάσκαλος.) ἐεαολίπρ τυλαΐ ἴδ. 
φοοά, διὰ 88 βυ δεῖ, ἐθαοδον οΥ φοοά, Τίϊ. ἢ. 

μὴ ὄντα ὡς ὄντα, " ΟἈ]Πὴᾳ ἴον δηὰ ἀΪ8- | 8. 
Κ 
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Καλοποι ἕω, ἴ. ἥσω, ἰο ἀο τυεῖΐ, ἴο Ἰῖνο 
νἰγιαουθὶγ, 2 ΤᾺ. 1]. 18 ; οἵ ἐὸ ἀο σοσά ἴο 
ΟΙΒΘΙΒ. 
Καλὸς, ἡ, ὁν, αα]. λαπάδβοηιο, ῥεαιμε με, 

Α το οὗ γε οχίθηβίνο βδοῆ86, Ὁπουρὶ 
118 1.868 ΤΩΔΥ 6 ἀἰδιτὶ δαϊοά Ἰηΐο ἔσο οἰαϑ868, 
1) 88 ἴο δχίθγῃα] ἔΌΓΙΩ ΟΥ Δρρδδίδῃοθ; 2) 
88 ἴ0 ἱπιτὶ ποῖος γα] 6. πδιηθἶν, οἰἴπον ργοοά 
ἃ5 (0 Ἰη 6 ]] οἴ} ΟΥ ΤῊ018] ἜΧΟΘΊ] 66, 88 
βαϊα οὗ Ὠογϑοη8, τὸ καλὸν, ἀὐείταοσί δαϑιΐ 
88 ΟΡΡ. ἴο τὸ αἰσχρόν ; 4Ἶ80 πηοτὰ] Ἔχοοὶ- [] 
Ἰθῆςθ, 88 ορρ. ἴο τὸ κακὸν, αἰσχρὸν, ΟΥ 
πονηρόν : οὐ βοοά ἰπ γεϑρθοῦ ἴο ψμδὶ ἰδ 
τιϑ6 [Ὁ] οΥ Ῥτοδίδ] 6, 48 βαϊὰ οὐ ἐῤέποϑ. [ἢ 
Ν, Τ΄ 186 ποτὰ 18 οῃἱυ υϑοὰ ἴῃ τἴῃε ἐἰαξίον 
χηοῦθ, δῃηὰ 1} 1688 αχίθηβῖνθ δρρ] Ἰοϑιοι 
1πδη πὶ {π6 ΟἸδββίοαὶ ντίίεγθ, διψηϊγίηρ, 
1. , 88 Τοραγὰβ ΑἸ] 1ὺ. δά 4180 οὗ 
βυοῖὶ {πίηρθ 88 δχρῦθβ8 (6 Δδο(ἰοῊῺ8 οὗ ροῖ- 
Β0η8: δηα 88 καλὸν 8 βαϊά οὗὁἨ φΡθΊβοῃβ, 
κὸ καλὸς κἀγαθὸς, 80, ὈΥ σοτηρατίϑοῃ, 11 
8 864, 88 καλὴ στρατεία, 1 ΤΊι. ἱ. 18 ; 
οὗ Ἰαπὰ, Μαῖιῖ. χὶ. 8, 25: ἃ ἰτθὸ, Μαῖιί. 
χὶὶ, 88, οἱ 4]. ὅδὅο μέτρον καλὸν, ἴμυ. νἱ. 
38, Πδῃάβοτηθ τωθϑϑυγο, 8 0ἢ 88 ἃ ἔδϊγ- 
ἀθδ!ἑηρ Ρογβοη ψουϊὰ 086. Αῃά 80 οὗ οἴδιοῦ 
τΐηρβ, ΌΥ σοιαραγίβοη, ἃ8 καρπὸς, οἶνος, 
μαργαρῖται, λίθοι, ὁμολογία.---1]. 
ΟΥ̓ . 88 ἴο οἤεοῖ, ἐϑε δ, ργοβέαὐίο, 
6. στ. ἅλας, ΜΙκ. ἰχ. δ0. ἔργον, Μεῖί. 
Στῆς ΤΗΝ μος αἱ 1 ΤΙΝ, Ϊ. ΤΑ 

θῃς6 καλόν ἐστι, ἐξ ἰβΒ σοοά, Ὦ͵Ὸ ᾿ 
[011]. ΌΥ δοο. δῃὰ ἱπῆη., Μιι, χυὶϊ. 4: Ὁ 
ἢδῖ. οὗἨὨ Ρ6ΓΒ. δηά ἰπΐ 88 βυὺ). Μαῖϊΐ, χυῇ!. 
8,5: ὉΥ εἰ, Μαῖι. χχνὶ. 24. ΜΙκ. ἰχ. 42. 
χίν. 2] ; Ὁγ ἐὰν, 1 ον. νἱῖ. 8.---11]. ὍΩ 
ἵπ ἃ ΤΟΓΆ] Β6η80, υἱγέμοιβ, Βροκθῃ 1) οἵὗ 
τθΐηρθ, 88 {πο μ ρ ΐ8, ἔθ] ηρ8, δοίοη 8, 6. 97. 
κ. συνείδησις, α σοοα οοπϑβοΐοποο, Η6Ὁ. ΧΙ. 
18. κι ἀναστροφὴ, “4. ἰἰϊϊ. 18.1 Ῥοῖ, 1. 
12. } Τίμι: νἱ. 12, κ᾿ ἀγών. 2 Τί. ἱν, 7. 
1 Τί. ᾿ϊ. 8, ν, 4, τοῦτο γὰρ καλὸν ἐνώ- 
πιον τοῦ Θεοῦ. Οὔποθ καλὸς καὶ ἀγαθὸς 
18 ΒΡΟΚΘῺ οὗ ἡ καρδία, Μῇετο ἀγαθὸς 
χοίδιβ ἴο [Π6 αἰβροβι(ίοη οὗ ἴῃ Ὠφαγὶ 186], 
ἃπὰ καλὸς (ὁ [ἢ ΘΧΊΙΘΓΏΔ] τηδη]  οϑίδιίοη. 
1,α. νἱῖϊ!. 16. 80 ἔργον καλὸν, ἔργα καλὰ, 
τὰ καλὰ ἔργα, α σοοά αδοά, σοοά ιτσογῖβ, 
Μαῖϊ. ν. 16. 1 Ῥεῖ. 1. 12; σῖν ἔργα 
᾿τρ]. Βοτη. χὶϊ. 17. 2 Οον. νυἱῖϊ!. 21. ΤΙ. 
᾿.. 8, τὰ καλά. Νουϊ, τὸ καλὸν, ῬτοΡ. 
ἐδαξ τολϊλο, ἰδ δαπάβοπιθ, σοοά, τίρἠξ, ἴλοῦι. 
νἱὶ. 18. 80 τὸ καλὸν ποιεῖν, “ἴο ἀο 
οοἕ;,᾽ 1. 6. ἴο ἀο γὑ)6]}, ἴο δοῖ υἱσί που] υ, 
ο. Υἱΐ. 2]. Ἠδηςο καλόν ἐστι, ὁ ὦ 

αι, ἐξ 18 τρἧξ, [01]. Ὁγ ἱπί. Μαῖϊ, χυ. 26, 
Κι. νἱῖ. 27. οι. χῖν. 21]. αἱ. ἵν. 18, 

Ηϑθῦ. χὶϊ!. 9. 2) οὗ ρογβϑοηϑ, ἴῃ ΓΘίογθηοθ 
10 186 ΡοΓουτηδηοο οὗ ἀπγ, 6. τ. ὁ ποιμὴν 
ὁ καλὸς, Φ9Φοδη χ. 11] υ]8. τὰ διάκονος, 
1 Τίμη. ἷν, 6. στρατιώτης, 2 Τί. 1]. ὃ. 
οἰκονόμοι, 1 Ῥεῖ. ἰν. 10. Χεη, Μοαι. ἱ. 6, 
18.---ΤΕΤΟΙ, Β. 1π {6 βδβῆβθβ ψ ἢἸς ἢ [8}1} ἀπ ΘΓ 
{πὸ βοοοῃὰ ᾿ιοδά, καλὸς 18 ΒΥΠΟΠΥΤΩΟῚΒ 
νι ἀγαθός. Τῆς ἀϊβογοηοο Ὀοίνεοῃ 
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11|ὸ ἐθυπθ ἰδ, {παὶ καλὸν ἀοποίοδ ταϊδοσ 
ἐχέογηαξ 4} 1168, ῬΟΓΒΟῚ2] ΟΥ τηϑηΐίδὶ, δηᾶ 
ΒΟΙΏΘ Ὠ]ΟΓΆ] : ἀγαθὸς, ταίθοσ ἱπίογῃδ),, 
(νῆας 18 ΤΊ ΟΥΆ ΠΥ ροοά, νἱτίπου, το.) δὰ 
Ψ θη ΟΧίογΩαὶ, δι 18 86] ἕο [π6 οοτα- 
ΤΑΌ ΠῚ, 88 ὈΓΆΨΟΙΥ ἰῃ (ἢ0 δο]4, ἰα]οηΐ ἴῃ 
[ἢ σους}, οἰδνθυμθ88 ἱπ ἴῃς ἀΐδραίοιι οἴ 
Ὀυβίη658, οὐ ἀδχίθυ υ δὰ 811}} πὶ [6 6Χ- 
ΘΓΟΪ86 οὗ ΔΩΥ δῖ. 
Κάλυμμα, ατος, τὸ, (καλύπτω,) 
ὦ οουογῖπο, τὈτοντι ΟΥ̓ ΔΗΥ ἐπίηρ, 

δου]. ΟἿ. 487, δοδρες. α υεἷΐ, 2 Οὐν. 11. 
18, Ηοῃ. «πὰ Ἐεοινῖ. 2) ἢρ. δὴ ἐπι- 
»εαϊπιοηΐ, (Ἰϊ. βοιῃθι δίῃ ἱπίογροβοὰ ὃ6- 
τπνθθῃ.} 2 (ον. 1). 14, ᾳᾳ. κάλυμμα ἐπὶ 
τὴν καρδίαν κεῖται. Αοἱ. Το. ἃ 84, 
οὗ τὸ κάλ. προηγεῖται σκότον. 

Καλύπτω, ἴ. ψω, (κί πάν. Ὑ 1 κρύ- 
πτω,) ἰο οοὐόῦ ΟΌΘΡ οὐ ατομπά, ἕο Ἃ 
ἴτὰη8. 1) Μαῖί. υἱῖ. 24, 1κι. υἱϊ!, 16, κα- 
λύπτει αὐτὸν σκεύει. χχὶϊ!. 80. ϑ'ορί. ἃ 
ΟἸαβ8. 2) ὈΥ ἱπρὶ. ἐο λίάο, Μαῖϊ. χ. 26, 
οὐδὲν κεκαλυμμένον. 2 Ὅον. ἱν. ὃ, Ὁϊ8. 
530 Ψ961γ68 ν. 20, δηὰ 1 Ῥοὶ. ἱν. 8, καλύψεε 
πλῆθος ἁμαρτιῶν. Οορ. ϑορῇ. : 
Οὐ]. 282. 
Καλῶς, ἄν. (καλὸς,)} ῬτορΡ. λαπά- 

βοηιοίψ, ἴῃ Ν, Τ΄, τὐοῖἶϊ, ,) ἷἰπ ΨΔΙΊΟΙΙΒ 
ΘΟΙΠΘΟΙΟῺΩΒ δηᾷ βῃδάδθβ οἵ βθῆβθ. ἴ. 88 ἴο 
ΠΙΩΏΉΘΤ δη ἃ ΟΧΊΘΓΏΔ)] σπδγαοίοσ, τὐοῖΐ, ἰ. 6. 
τέρμ, φιυϊίαδίῳ, γ, ὅοβη αν. 28, εἰ 
δὲ καλῶς, ἱ. 6. ἐλάλησα. Ατϑ χ. 88, δηὰ 

7 0. 8.0 οὐ καλῶς, " ποὶ νγ;6]],᾿ 68]. ἵν. 17. 
Οἵ οἴῆοεο οὐ ἀυγ, τοοῖΐ, γαϊίῇ 1 Τίπι. 
ἢ. 4, 12. ν. 11) βηὰ ΠΝ τ Νι Θτηρῆ. 
τότ τοοῖΐ, οχοοϊίοηίϊν, Μ]ς. νἱὶ. 87. 64]. νυ. 
7, ἐτρέχετε καλῶς. Ἰτοπίολ!]γ, ἴῃ ἴδ 
86η86 οὗ ()6 [Δι ργοδὲ, Μαδσκ υἱΐῖ. 9, 
καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τ. Θεοῦ. 
εἶ σον. Χιες ει τε Ν Η.:. Ν Ιπ 
1ῃ6 βδ6η86 οὗ οὐοηυδηὶ , 48:68 ἰὶ. 8, σὺ 
κάθου αἷς καλῶς. --- Ψ με δ οβον 
βξυφτς 5. ΨΈΓΙ, ἱ. 6. 2μδέϊν, αρέΐψ, ι5 
οὗἨ ἀοοϊαταϊίοηβ, ὅζο. Μαῖΐ. δὸς 7, καλῶς 
ρο Φήτεῖ σι περὶ ὑμῶν. Μῖκ. νἱὶ. 6. χιϊ. 

" ὅτε καλῶς ἀπεκρίθη. νον. 82. ἴλι. χα. 
89. Φοδη ἷἱν. 17. νυ}. 48, χὶϊ!. 18, Αοῖς 
ΧΧΥΪΝΙ. 25. οι. χὶ, 20, δηὰ 6]258.--- Π]. 
ἴῃ ρἤγαβοβ, Θ. στ. 1) καλῶς εἰπεῖν, ἴἰο 
ἼΜΕΣ τοοῖδ ΟἿΣ ἐο »γαΐϑθ, ψἰ1ἢ δου. [μὰ νἱ. 
6, 2) καλῶς ἔχειν, ἕο δά τοοῖϊ, ἕο γΘΟΟΌΘΥ, 

ἷ. 6. ἔγοτλ βίοκηθθθ, ΜΚ. χνυὶ. 18, Ομ. 
Χεη. Ογτ. νἱὶ. ὅ, 47. 8) καλῶς ποιεῖν 
ἢ δοο. ΟΥ ἀαί. ἐο ἐο τοοἰΐ ἰ0 ΔῊΥ οὔθ, ἴο 
δεποβέ, Μαῖϊ. ν. 44. 1μι. νἱ. 271: δῦθ0]. 
Μαῖι, χὶϊ. 12. 
Κἀμὲ, 866 ἴη Κἀγώ. 
Κάμηλος, ου, ὁ. ἧ, α οαπιοὶ, Μετ. 11}. 

4, ΜΙκ. 1. 6. «πὰ Ο]488. Τπ ργονεῦγῦβ, 6. στ. 
Μαῖι. χίχ. 24. ΜΙ". χ. 25. 1... χυἱἹ[. ὁ 5, 
εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρνπή- 
ματος ῥαφίδος εἰσελθεῖν, Δρρ!!οἀ ἴο ἐμαὶ 
ΒΊΟΝ 18 ΘΧΊΣΘΤΩΟΥ ἀἰ ΒΠΟΟΪΌ, ΟΥ ᾿πηρο 5816. 
8ο Μαῖϊ. χχὶϊ!. 24, οἱ διυλίζοντες τὸν 
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κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες, 
88 αϊὰ οὗὁἩ ἰδοδδ 80 δἴὸ ΟΠ χθὴΐ ἰπ [86 
οὔβοσνδηοθ οΥὨ 16ββοῦ ἀπο, Ὀπΐ πορ]ζοης 
ἴῃ ὅΠο ἀἰβοδδιγο οἵ Εἰ ὮΘΥ ΟΠ. 

Κάἀμϊνος, ουὅ, ἧ, απ οὐδ ΟΥ ζγπαοε 
ἴον βιβο  ἰηρ τηοία]8, Ὀυγηΐηρ ροίίογυ, ἄτα. 
Μαῖι. χιϊ. 42, δὺ, εἰς τὴν κάμινον τοῦ 
ΤΥ θ03) Ἶ, 6. “ἃ ὈυΓηΐηρ ἔυχηδοο.᾽ δορί. δηά 

Καμμύω, ἔ, ὕσω, (΄σοηΐν. ἔτ. καταμύω, 
88 κάμμορος ἴτ. κατάμορος,) ἰο βλμὶ ἀοιυῃ 
ἐδ ογοί δ, (1. 6. 6]086 ἐδο ογε8. ὅο Χρῃ. 
γηδς. κ᾿ τ. βλέφαρον, δαιί. χῆϊ. 1. 
Ἀσίδ χχυ δὶ. 27, τοὺς ὀφθ. αὑτῶν ἐκάμ- 
μυσαν, “Ἀδνο οἰοβοὰ {Πποὶν ογοβ.᾽ 5. ῬΏ11ο, 
Ρ. ὅ89, καμμ. τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα: δπὰ 
80 Μᾶτο. Αηίοῃ. ἱν. 29, τυφλὸς ὁ κατα- 
μύων τῷ νοερῷ ὄμματι, " νἱτἢ Ηἷβ ταὶ 8 
ογ0. ἴπ {890 Ο]688. Ὑτίζογθ, Βοτγονοσ, [ἢ 9 
8δ06. ἷ5 ἰοῦδ αηαογοίοοά, 88 1υοΐδη Τί, 9, 
ἩΠΟΙΟ ἢ ΤΘΒΠ8 “σοηηΐνοο, αἰδβδίγαυϊο. 

Κάμνω, (ἴ. καμῶ, δον. 2. ἔκαμον, Ῥοτί. 
κέκμηκα,) ἴ. Ῥτορ. αοΐ. “ἴο εμδε δ οὐ ΒΥ 
[ϊηρ, 1.6. οὈίδὶῃ ΒΥ θη Ὀγ μαγὰ Ἰδθουτ, 
88 οἷξ. ἴῃ Ηζοπ. ; πὰ 80 ἰῃ [αἰίη. 
Μοὶ ΠΡΟΌΘΗΕ, ΒοΟΎΘνΟΓ, Ὡθοΐ, ἐο ζαδοιι" 
δαγὰ ; Δῃ4---11. ἔγοτα ἴμ6 βαϊιποῖ, ἐο δ6 
τὐραγν οὐ χζαϊπί, Βον. 1, 8, κεκοπίακας, 
καὶ οὐ κέκμηκας, " παδὶ ποῖ ἕαϊηἰοα πη 6 Ὁ 
ἱ Κο Ὑμυο. νἱ. 84, κεκμηκόσιν, τοεαγγ, 
ψιαϊσωοά. 830 α180 αἱ Ησοῦ. χί!, 8, γὸ μανϑ κ. 
ταῖς ψυχαῖς. Φοῦ χ. 1, κάμνων τῇ ψυχῇ 
μου: κἶ80 «8608. ῬὨΏ]11ο, δηὰ (]483.---1]. 
ἤοῖα ἴ06 86 η86 οὐὗὁὨ ἔδϊ πίη θ88 ἔγοτα ἰδθουσ 
ΔΓ568 ΔποίΠοΥ, (δαί ἴγοῃ] ΘΑ ΚΏΘ88 οὐ 1}]- 
ὨΘΒ8, ἕο δὲ ϑ8ίοῖ, 388. ν. 15, ἡ εὐχὴ τῆς 
πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, " [6 εἰοῖκ 
ῬΕΙΒΟῺ τ᾽ δηὰ 80 οἷν, ἴῃ ΟἾ488. ; 88 
ἴῃ 1,δἴΐη, (που ΔἸ τγαγβ ΠῚ βοῖὴθ δά- 
)υηοῖ. ᾿ 

Κάμππτω, ἴ. ψω, ἰο δοηά, ζΘΌΘΙ. ΟΥ ἕο 
παΐο ογοοΐδα ΔΏΥ ἰὨϊηρ βιγαῖ αι, δ Ηρ. 
ἢ, ἵν. 486, κ. ἔτυν : ταοδίν, Βοσονοσ, υϑοὰ 
οἵ θεμάϊηρ ἃ 1τη Ὁ, Θβρθο. ἐδ ἤμθο, δἰ ἐμ 6 
ἀπτουρῃ ὙΘΑΥπ688, οὐ ἴῃ ἐυγουσαΠοα, ΟΥ̓ 
ΟΓΒΙΙΡ, 830 δἰ γαγβ ἷἱπ Ν. 1. 1, ἴχ8ῃ8. 
ἴ0}}. Ὁγ τὸ γόνυ, ἐο δοπὰ ἰδ πθδ, 85 ἴῃ 
Βοτηᾶρο, τὴ ἀδί, Βοτι. χὶ. 4: ὮΥ πρὸς 
ἡ τῶν Ἐρᾷ. ἢ, Ὁ ον ΤΥ ΠΥ να; πᾶν 
γόνυ κάμψει, δΌονν Σ ἵν 6. 
Ὀοπὰ 1861 ἴῃ Ἀοτηαχο, ψουβμὶρ ; τὰ ἀδί, 
Βοιι. χίν. 1]. 

 Καν, (ογαδῖθ ἴον καὶ ἐὰν,) απὰ ὑ αἶϑο 
ὑξ΄ 1. απὰ ὧδ ντἢ δα). δου. οὐ ροσέ. δῃά 
ἴῃ {80 δροὰ, [}6 ἕαϊ. οὐ οὐ μὴ Ὑ8 80]. 
ΜΙ. χνυὶ. 18, 5948. ν. 16, δηὰ Οἴδοο, ΤΙ, 
αἶϑο ὃ ουον, ἢ) αἰδιοιρῆ, παὶϊὰ δα). 1) 
πα. ψὶ (ἢ 80]. 80. δηὰ ἔυϊ. ἱπ ἴΠπ6 ἀροά. 

{, χχὶ, 21, κἂν τῷ ὄρει τούτῳ κ. τ. 
Δ. Ζομη χί. 25, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται. 
Ηφῦ. χί. 20: 4150 τ ῖτἢ βαδ]. ῥτθβ. ἀπὰ πὸ 
δροὰ, ΜΠ ἢ Ῥτδβ. Οὐ δαΐ, ΟΥ 810]. δον. Νδϊι. 
ΧΧΥΙ, 8δ, ϑοδη υἱῖ. 14, χ, 8δ, ἀηὰ (228. 
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2) ὁ ουεη, ὃ δυΐ, αἱ ἰδραϑέ, πὮοτο καὶ ἰϑ 
ἰπίθηβ. ὉῪῚ ΨΦΑΥ οὗ αἱπιϊηυϊίοι ; [0]]. ὍΥ 
800]. 80Υ, δῃὰ 1η [86 ἀδροᾶ, {πὸ ἕυϊ. ΜΚ, ν. 
28, κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ ἅψωμαι, 
σωθήσομαι. ἘΜΠ1ρι. εσὐλοιέ ἀροὰ, Μ]ς. νἱ. 
δθδ. Αοίϑ ν. 15. 2 Οον. χὶ. 16. 

Κανὼν, ὄνος, ὁ, (ἔτ. κάνη, α γερὰ, ἐιὶβ 
ψοτὰ Ὀοΐηρ οὗὨ {{Π|0 βᾶτῃθ ἴοσπι 88 κώδων ἴγ. 
κώδη, ἀγκὼν ἔν. ἄγκη.) ρτορ. α δἰγαϊρἠξ 

ἰδο6 ΟΥ̓ τυοοα, ΒΔ] σαπθ, Θταρὶογϑάὰ ἕῸΣ 
[6 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ δά δι 1ηρ᾽ δηἀ τερυ]αιηρ (6 
ϑέγαϊ 688 οὗ οἴποσ (δίηρβ τοαυϊγοα ἴο Ὀ0 
βίσαϊῃι. ΤυΒ [Π6 ἴοῦτὰ τγὰβ οτα ρ]ουθά ἴοὸ 
ἀδηοίθ 8 1η8801) ΟΥ̓ ὨἰΟΓ Β ΤῸ]Ὸ ΟΥ 
βαιατο, ἰο ὙΏοὮ 41 805 ἰδ τηδάθ ἰῃ 

υτὶρ. Ησγο. ΕΣ. 94δ, φοίνικι κανόνι 
ἡρμοσμένα, τηδϑοη ΒΒ ῥἰυϊητιοί, Εἰυτρ. 

τ. 6. ΑἾδο, ἃ τη ϑαϑυσίηρ Ρο]6, δηἃ βοζωθ- 
Ὀωθθ ἃ τηθδϑυσίηρσ- πόθ, Ὁ] τα -]η6, χὸ- 
αυϊγτοά ἴο Ὀ6 ΘΧΘΟΙΪΥ βίσαῖψῖ. Τἤυθ [0 
ψογὰ οδηλο ἴο ἀδθῃοίθ ἃ ηιδαϑωγε, " ἴδ ὉῪ 
ΏΙΟἾ ΔΩΥ ἰὨΐηρ 8 τηθαϑυγρά," 88 ἴο 118 
βἰ ΓαΙ ρἩ [Π688 ΟΥἹ ῬΟΥΡΘἢ ἀϊου ] Αγ γ. 830 ΒορΒ. 
(ἔοι). ἔγαρ. 1... ὅ, ὥστε τεκτόνος παρὰ 
στάθμην (ἴδ6 ρῥ]υταῦ-]ηο, Ηοι. ἢ. χν. 
410. Οἀ. χχίῖϊ!. 197.} ἰδόντος ὀρθοῦται 
κανών. ΑἾδο τηοἰΔρἢ. α δέίαπααγα οΥ το 
ΟΥ̓ τηοΓ8]8, ΟΥ σομάπο!, ὈΥ ὙΝΙΟὮ ΔΗΥ͂ ΟΠ ΟἾΒ 
"Ὡ ΘὨΣ ΟΥ̓ 8008 81Θ το. 80 
11. 1]. 16, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν κανόνι. 

α΄]. νἱ. 106, ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ 
στοιχήσουσιν, «τὰ πο οομΡ. Ῥιπά, 
Ῥγίμ. νἱ. 46, στάθμην (ἴογ κανόνα) πρὸς 
“πατρῴαν ἔβη," παϊκοὰ ἴῃ ἴΠ6 5ἰταῖ χη τὰν 
ΟΥ̓ δ]8 δι Π ΓΒ ἔοοίθίορθ.᾽ ΤῊ8 Β0η80 18 
ἑουπὰ 4]8ο ἴῃ {π ΟἾδδ8. 6. συ. ΕἸτῖρ. Ηθο. 
6006, οἷδεν τό γ᾽ αἰσχρὸν κανόνι τοῦ 
καλοῦ μαθών. Ρ]αΐϊ. νἱ. 90, κανόνες 
ἀρετῆς. 8.0 ἴῃ 2 Οοτ. χ. 18, 1δ, 160, κατὰ 
τὸ μέτρον τοῦ κανόνος, οὗ ἐμέρισε, ϑιο. 
ἰδ την ἀθηοία (ἢ Δ] δῖοι ἴο 186 ἐπέ δοὶ 
ουΐ οἡ οἰ 6 Ὁ μδη, ψἱοῦ ἀοβποὰ (ἢ 6 ϑραοὸ 
αἰ πο (6 ΤΘΘΙΒ 6 ΓΘ [0 ΤΌΝ δὲ 186 
ϑϑιαθβ, Ῥο ]ὺχ Οη. 1. 161.) ἐῤηιΐέδ, 1. 6. 
ϑρῆδγε οὗ δοίϊοῃ, οὐ ἀῸΓΥ δδδιρτιθα ἴο ΔΩῪ 
ο06, ΟΥ τχαίβοι, μέτρον τοῦ κανόνος 
ΤῊ ΘΔΏ8Β ἔδά τηθδβυγοα ουδ ὉΥ τυ ]σ6, [ἢ6 
ΔΙ]οἰτηθηΐ αδοϊρηθα, οὗ δοϊΐοῃ οσ ἀαΐγ. 80 
μέτρον ἰδ υδοά αἱ Εοῃ;. χὶϊ. ὃ, 0. 186 

τίίοη τηδαδβυτοὰ ΟΠ οὗ ΔῺΥ ἰπΐησ. 80 
8, ΧΧχίχ. 4, "ΤἸογά, τῆλ τὴὸ ἴὸ ΚΟ 

[Π6 ΤηΘΑΒΌΓΘ Οὗ ΤΩΥ͂ ἀδγβ.᾽ ἱ. 6. [Π6 Βρδο06. 

Καπηλεύω, ἴ. εύὐσω, ἔν. κάπηλος, ἃ 
ΤοΙΔ1} ἀδαῖοῦ ΟΥ̓ ὨυΟἸκβίοσ, οβρος. οὗ Ὑἱῆθ 
δηἀ Ῥγονυ βίουβ. ὅθ ἴζυο. Ηοστῃ. ὅ9. 
Ηδηςε, καπηλεύω ταθδηΐ ὈΤΟΡ. ἐο ὁ χο οἶδό 
α »είίψ τοίαϊΐ ἰγαβῆδ, 88 ἔποίδδοι. ἱ. 1δ5. 
5ο ΖΕ ΒΟΥ]. Τὺ. δ4] - Ὀυϊ πιρίδρῃ. 
ἐλθὼν δ᾽ ἔοικεν οὐ καπηλεύσειν, “ “}}} 
ποὶ βρῃϊ ὉΥ τοίδὶ],᾽ ἱ. 6. ἴῃ ἃ ρϑὰδ]ηρ τα Υ. 
Μοίδρῃ. ἐὸ πιαΐὲ α ἰγαϑῆα οὐ ψαὶῃ οὗἨ ΔῊ 
δοϊΐοη, Ηδφγοάοῖ. 11, 89, ἐκαπήλευε 
πάντα τὰ πρήγματα. Απὰά 88 [Π6 ὁοῃ1- 
τηοῦϊἶο8 ἱη πῃ ἢ {8 κάπηλοι Ἐς ΘΗ͂γ 
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τυ οἰκοά, ἀτηἶκα Ὁ]68 απ δϑίδ Ὁ] 68, τ τα 
ΘΔΒΙΪΥ δυο ρ}0]6 οὗὨἉ δάἀυ]τεγαιϊίομ, ἀπά, ἴῃ 
ἴλοί, σγογθ ῥγονϑυ δ! γ δάυ!τογαιθὰ Ὁγ 
ἴδεπι (866 ΕροΪϊιβ. χχυὶ, 29); ἤεῆοο καπη- 
λεύω, ἴῃ [118 τηρίδρΠοοδὶ! βθη86, ΟΔΠῚΘ 
ΔΙιποβί ἰνναγθ ἴἰο δδη, “(0 ἴυγ ΔῺΥ 80- 
οι ΟΥ Ρυτγδιυϊδ ἴο ἃ διδιυάυ]δηξ δοοοιηῖ, 
ἃ8 καπηλεύειν τὰς δίκας, 80 Ευτίρ. Ἡ!Ρρ. 
907. δ' ἀψύχου βορᾶς σίτοις καπήλευ᾽. 
Ἡρφηοθ ἰδ ψγ88 δρρ] 161 ἰο ἴη6 ατοοῖς 80- 
»λιδέα, πἰνο πλδὰδ ἃ ψαΐη οὗἉ {πεῖν ἀοούτ 68 
δπἀ νἱίβάοτη, (ἰαν κιηρ ἴθ δϑοαΐ ἴο 8]}} 
ψ 80 σου], βθ6 Ρίαίο Ῥιοῖ, γ. 219.) δηὰ 
{παι οἴϊοῃ ἃ ἔγαιάυ]θηὺ ραΐη,, ΌΥ σογταριηρ, 
186 γαῖ ἴο βιυιῖξ {Π͵4 Τδϑίο οὗ {Ππ|θὶγ δι ἀ]ἴουβ. 
δο ΟἸοθω. ΑἸεχ. 66, οὐ καπηλεύεται ἡ 
ἀλήθεια. ΤΊυΒ καπηλεύω ομηθ ἴο τηδϑῃ 
ἕο ΟΟΥ̓ΤΗΡέ οὐ ααμίίογαίδ ΔᾺΥ ἰπΐηρ, οί ἢ 
ΡΙῸΡ. δῃὰ 4180 πνυδίαρὶι. 88 2 Οοσ, ἰϊ. 17, 
καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, 
δαᾳυΐν. ἴο δολοῦντες τὸν λόγον τ. Θ. 
2 Οον. ἰν. 2. Οὐοιφρ. Απιμοὶ]. ατ. Πἰ, 180, 
Τύχη καπηλεύουσα πάντα τὸν βίον. 
ς ἸΏΟΓῸ ἰῃ ΒΘΗΓ]ΟΥΒ ΘΟ ΔΟἢ Ο ῬΟΡΘΓΥ, 
Ρ. ὃ. 

Καπννὸς, οὔ, ὃ, (ἴτ. κάπω, ἴο Ὀγοδίῃο, 
δδρθο, ἴὁο δχῇδ]θ [16 δά ἢ ΡῸΡ. 4}: 
Ὀιοδί ἢ ὀχμαϊεὰ ὃν {Π6 του, ἀῃὰ ἴΠ6}), 
ἔγτοιαυ ἰἢθ τοδϑι ὈΪδηςο, σηπιοῖσ, Αοἰϑ ἰϊ, 19, 
διὰ οἵΐζεη ἴῃ Ν, Τ᾿. δμά (]488. [ἱ ἰβ οὔ (}6 
8810 6 ἴοσιῃ Ψ11} ἔπνος ἔτουι ἴπω, δεῖπνος 
(ρυ. δαῖπνος ἴτ. δαίω)ὴ, ϑαλπνὸς ἔτ, ϑάλ- 
πω, στιλπνὸς ἔτ. στίλβω, τερπνὸς ἴτ. 
τέρπω, διε. 

Καρδία, ας, ἡ, (οοχη. τ κέαρ δηὰ 
κῆρ.) ἔλα ᾿δαγί, 85 ἴῃ βϑαῦ δῃὰ δθῃ6 οὗ 
16 οἰτουϊαιϊίοη οΥὨἁ 1η6 δΙοοά, δηά ἐπογοίογο 
οἵ ᾿ξ, ἴῃ {π6 Ὠυμηδη βγϑίοια, Ηομ. 1]. 
χ, 94. χὶϊ!. 282. Ιη Ν. Τ΄ οὐἱγ ἢψ. 1. 
48 1ῃ0 86ωΐ 977 ἐλ αοβῖγθ8, [δο]ϊηρ8, δῇδο- 
οηϑ, Ραββί ἢ δ, ἱτρ0}868, ὅζο. ἐδδ᾽ ΗΒΑΚΤ, 
1) ψοῃοσαῖγ, Μαῖι. ν. 8, οἱ καθαροὶ τῇ 
καρδίᾳ. νἱ. 21]. 1μὰ. 1. 17. 1 Οὐον. ἱν. ὃ, 
τὰς πρό ον τῶν καρδιῶν, δηὰ οἵϊ. ϑερί, 
ἀῃὰ (].588. 2) ἴῃ ρῬῆγαβοδ, 88 ἐκ οὐ ἀπὸ 
καρδίας, ὕζοπι ἐδα ᾿εραγί, ἷ. 6. νυ] ]ΠηρΊΥ, 
Μαῖι. χυῖὶ. ὃδ. οι. νυἱ. 17, δηὰ ΟἾδβ8. 
ἐξ ὅλης τῆς κι 'ἀηά ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ, 
ΟὍΠῊ 180 ψ 8016 Βοατὶ, Μαῖι. χχίϊ. 87. 
ΜΚ. χίὶϊ. 80. ϑορὶ. δηὰ Ο]488. ἡ καρδία 
καὶ ἡ ψυχὴ μία," οπο ποεῖ δπὰ οῃ6 βου]. 
ἀθηοίηρ ἐπῦσο υπδηϊπιίγ, Αοἱθ ἰν. 82, 
ἐνθυμεῖσθαι, οὐ διαλογίζεσθαι ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὑτοῦ, " ἴο οσοηείάεν ἢ οπΘβ6 1 Ὁ) 
ἴο τοῆοοει, Μαίι. ἰχ. 4. [μι. 1. 1δ. συμ- 
βάλλειν ἐν τῇ κ. ἴο ροπίδν' ἕπῃ πιϊπά, ἴλι. 
τϊ, 19, ἀναβαίνειν ἐν τῇ κι οὐ ἐπὶ τὴν κ. 
ἰο σοπιθ Δ ἵπ ΟΥ ἱμίο οπδ᾽ 8 ἐδαγί, ἴλι. χχὶν. 
38. Αοἰδ υἱ. 23, δηὰ ϑορί. βάλλειν εἰς 
τὴν κι΄ “ἴο ρυζ ἱπῖο οη Θ᾽ Β τηϊηά,᾽ ἰο βυσραδῖ, 
ΦοΒη χἱϊ. 2. διδόναι ἐπὶ καρδίας, “ἴο 
ἴδοθ Ὡροη {Π|Ὸ Ποαγίβ,᾽ ἱ. 6. ριιῖ ἰηΐο [ΒΘ τ, 
χοῦ. χ. 16. σοι. νἱῖϊϊ. 10. ἔχειν ἐν καρ- 
δία, "ἴο Βᾶνθ ἱῃ Ομ Θ᾽ μθαῦῖ,᾽ 1. 6. ἴο Ἰουθ, 
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ἰο οΠουίβῃ, ῬΆ]]. ἱ. 7. εἶναι ἐν τῇ κ. τινὸφ, 
“ἴο ὃθ ἴῃ οπδϑ᾿Β Ὠοαγί," το Ὁ ἴΠ6 οὐὔ͵οοεῖ οὗ 
μὲ ἴον, 2 ον. νἷ. 8. ἀνὴρ κατὰ τὴν 
καρδίαν τινὸς, “ἃ τηδῇ [16 Γ ΟἠΘἾΒ Οὐ 
ματι, 1. 6. Κο- τη θά, ἀπά {πογοῖοτο ἀρ- 
ρΡγονβά δηὰ δεϊονοά, Αςίβ χ ϊ. 22. ὁ κρυπ- 
τὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος, ἷ. 6. ὁ ἔσω 
ἄνθρωπος, { Ῥοι. Ν. 4, 8) ὮὉΥ δγπεοά, 
Ῥαΐ [ῸΥ {ἰἸ|ὸ ρόγδοπ ἈΠ πΒ6] ἢ, ἴῃ σ8568 ΜΏΘΥΘ 
νδιΐουβ δῆεξοι οη8, ρβββίοηβ, ἄζε. δγὸ διίτι- 
Ὀωυϊοὰ τὸ ἐδ6 ὀδαγί οΥ πιὲπα, Φολιη χνυὶ, 22, 
χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία. ΑοῖδῚϊ. 26, 
εὐφράνθη ἡ κ. μου. χὶν. 17. 60]. 11, 2, δ]. 
80 ἰπ εἰπεῖν οὐ λέγειν ἐν τῇ καρδίᾳ, " ἰο 
ΒΑΥ ἴπ Οδἶβ δοαγῖ, ἷ. 6. ἴο τληκ. Μαίι. 
Χχὶν. 48. Εοπι. χ. 6. ον. χυ]. 7.---1]. 
88 ἰἢ6 86δι οὗ [Π6 ἐπέοζίοοί, δοοογάϊηρ ἴο [86 
Ἡδεῦτ. νίονβ, ἐΐδ ἤδατί, οὐ ηιϊπα, ὈΝΡΕΚ- 
ΒΤΑΝΟΌΙΝα. Μαῖν. χί. 1δ, 0ΐ8, καὶ τῇ 
καρδίᾳ συνιῶσι. ΜΚ. νἱ. δ2, εἴ 4]. δπὰ 
ϑερῖ. δηὰ (].585. ἴπ {ΠῸ βοῆβϑο οὗ οὐη- 
βείοηοο, ἔοι. ἰϊ. 1δ. 1 Φοδη 111. 20, δΐδ, 
2]..---111. ἢν. ἐλ ἀδαγέ οὗ ΔΩΥ υἰΐτρ ἴον ἐδε 
πϊααΐο, πίδ, 106 ΘΟΠ 8] γ" 6. 8. ἡ κ. 
τῆς γῆς, Ναίι. χὶΐ. 40, ἀπὰ ϑερῖ. 

Καρδιογνώστην, ον, ὁ, (καρδία, γι- 
νώσκω,) ᾿δαγί-ἱποιυεγ, δοαγοΐον ο7 ἀδαγίς, 
Αοἰδὶ. 24, χν. 8. Εουπά οη]γ ἰη Ν, Τ. 

Καρπὸς, οὔ, ὁ, ἔτ. κείρω, ο μωοζ, 
ΟΤῸΡ ; Ὀεΐπρ οὗ [86 βάτο ἴογῃ) ἃ9 σάρπος, 
ἃ ἀυδίςθοχ, ἔτ. σαίρω, δῃὰ δόρπος ἔτ. 
δρέπω, τὲ Ὀοΐπηρ ἀοτίνοα ἔγοτα {π 6 ῥγοῖ. 
4, ἔδροπα, ΜΏθηοΘ ἰξ θεσδηιθ δόρπος, 
ὈΥ τηοίδιἢ. ἴος δρόπος. Τῆυβ [86 νοτὰ 
δἰ ρηῆθ8 " δὶ 18 και μογοὰ ἔγοτῃ δὴγ {πϊηρ," 
ΜΠΘΙΠΟΥ ΡτῸΡ. ΟΥ Ὡγοῦ. ἴῃ “κί οὐ αἀναπ- 

; 860 Φο.η ἰν. 86: ἡρμΐ, ργοάμοε, οἵ 
ἴ16008 πὰ μ]δηῖβ, δῃὰ οἵ [ἢ6 δασίῃ. 1. 
ΡΒΟΡ, Μαῖῖ. 11}. 10. χιϊ, 8, ἄς οἷν. : Δ]]Θροσ. 
Φοδη χν. 2, δὰ 8. ὅδ δ]80 ἀποδιδόναι 
καρποὺς, ἰο Ῥαν οὐον ἰλ6 γγιέίδ, '. 6. ἃ. ροτ- 
τίοι οὗ {πϑῖη, 88 τεηῖ, Μδιϊ. χχὶ, 41, ϑορί. 
τηαὰ Ο]6β8. Βγ Ηρῦ. καϊά οἵ οί] άγθη, 
οὔΎρτίησ, 88 ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας, ἔκι. 1. 
42. κ. τῆς ὀσφύος, Αοἰϑ ἰϊ. 80, ἀπά ὅϑορι. 
-͵͵Π μέτάρη. “δ, ἰ. 6. 1) ἴον ἀδδάς, 
ιὐογᾶβ, οοπαάμοί, Μαῖϊ. ᾿ϊ. 8, ποιήσατε 
καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας. νἱὶὶ. 16. 
1. 1ἰ. 8, ἃ]. δῃά ϑορί. 2) ον εϑέξοΐ, τὸ- 
δε, Βοτα. χν. 28. Ο]. νυ. 22, ὁ καρπὸς 
τοῦ πνεύματος. Ἐξ. ν. 9. ΗΘ. χίὶ!. 1]. 
24. 1.17. ϑερι. 46γ. χνΐ!. 10. Μὶς, νῇ. 
18. 8) ΌγΥ ἱπρὶ. ἔον »γοβέ, αἀὐναπέαφο, 
φοοα, Φοδη ἰν. Β6, καὶ συνάγει καρπὸν 
εἰς ζωὴν αἰώνιον. Βοτα. ἱ. 18. νἱ. 21, 22. 
24.. " 18, ἃ]. ἫΝ; Τρλ τῶν 4) καρπὸς 
εἰλέων, ἐξ ὁ ἦρθ, 1. Θ. ῥγδίδο, 

ἴον. ΧΙ]. {᾿ ὼ 
Καρποφορέω, ἴ. ἥἤσω, (καρποφό 

ρος.) ᾧ ὅραν ὕηωϊξ, ᾿πίταμβ. 1. βρυν “ἥν. 
ἵν, 28, αὐτομάτη γὰρ ἡ γῆ καρποφορεῖ. 
ϑορῖ. δηὰ ΟΪ888.---- 11. πιείαρῆ. οὗ Ἰ1ἴδ δορὰ 
ἐοπάποϊ, σοηογ, ΟΟΪ]. '. 10, καρποφοροῦν- 
τες ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ. Μδαῖι. χιὶ. 
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28. ΜΙ. ἱν. 20. [μι. υἱϊϊ. 1 : [01]. Ὁγ ἀδξ. (7288. ; Τῇοῦθ ὈΒΌΔΙΥ ἴῃ ἃ Βοβεϊθ βθηβε, 
οοτηπηοαϊ οὗ ἱποοζημη. 6. (τ. τώ Θεῷ, οῃ. 
Υἱὶ. 4. τῴ θανάτῳ, γετ. ὅ, ἷ. 6. ἴο Ἰΐνο 
ΜΣ ̓  Οοά οΥ οἵ ἀφαίῃ. ΑἾδβο ἰῃ τοϊά. 

γμῖξ ἰο οπεέϑοίς ἰ. 6. ἐοὸ ργοραφαΐε 
σποθοῦξ, ἐο ἑπογθαϑο, (ἰοἷ. ', 6, εὐαγγέλιόν 
ἐστι καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον. 

, ῬΙ. 1. Ρ 
8, ἀπά δορί. 

ΟΥἹΣ. 

τοὺς κ. μῆνας, " ἴγαϊρτοάαοίηρ τροη8.᾽ 

Καρτερέω, ἴ. ήσω, (καρτερὸς, ἔν. 
κάρτος, οηυΐν. ἴο κράτος.) ἐο δὲ δίγοης, 
ἀρ ἐο ἐπάμγε, ἕο ῬεΥβοΌΟΥΕ, ἸΏ ἸΥ̓ΔΏΒ. ον 
χὶ, 27. 
Κάρφος, εος ους, τὸ, (τοι ρατί. ῥγοΐ. 

Γακλ οι ἔτ, κάρφω, ἴο ΕΝ μαὺδ κα 1 
“βοιηθ ἰηρ ἀτὶεὰ ὑρ δηὰ ἐπε δεν 5 ΔΩΥ 
Ἰχθς θη ϑίδηοοθ, βιο ἢ) 88 ϑέγαιο, οδαῦ, οὐ 
ΔΩΥ τηϊηυο μαγιοΐο οὗἩ σψοοά, Ῥο]γὺ. νἱ. 
80, ὃ; υδβοὰ 458 186. ΘΙ Ὀ]6πὶ οἵ ἰ65βοὺ ἐδ} 8, 
ἴῃ τὴν ἰο δόκος, Μαῖῖ. νυἱΐ, 8, . [κ. 
ΥἹ. 4]. β644ᾳ. Ὑἱ [ἢ Δ᾽] υδίοη ἰοὸ ἃ Ἠοῦτον 
Ριονογὺ : βιοὰλ 28 Ἠόοσϑοθ 68]]8 ἐμόθγα οἰ 
ὈΟΥΤΩΟΩ, 
Κατὰ, Ργθρ. μον. ἴῃ φοηΐί. δηὰ [86 

δοσυδ. ὙΠ [116 ΡΥ}. δἰ τ. ΠΟΥ͂Ν, ἱ. ὁ. 
ἀοινη ἤγοηι, ἀοιση ὠροη, ἔμ. 1. σἰὰ 
ἴδο ΘΕΝ. ὁ. ζ.---ἰ. οὗ ῬΙΑΟΒ, [)) 88 βαϊὰ οἵ 
Ἱποίΐοη ἄοιῦπ ὕγοθι ἃ ὈΪΡΠΟΓ το ἃ ἸΟΥ͂ΤΟΥ 
ἴκοο, 6. ζ. κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν 
ἅλ.  ἀοτγη ἔγοτω ἃ ργϑείριοθ ἱπΐο ἴΠ6 βεᾶ, 

Μαῖι, νἱ). 82. ΜΚ. ν. Ἔ [λι. υἱἱἱ. 88. 50 
κατὰ κεφαλῆς ἔχειν, " ἴο αν ἀδροηάϊηρσ 
ἴτουι [ῃ6 ποδά," 1 Ὅσον. χί. 4 ; 866 ἰὴ Ἔχω, 
ΠῚ. 8. Φορορῇ. δῃὰ (1288. 2) οἵ πιοϊΐοῃ 
᾿ραια εεύμα 8 ἰονον μἷδοο, ὠροη, ΜΚ. χὶν. 
ὃ, κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς, 
δηὰ ΟἾδδ6.: 5. ἡ κατὰ βάθους πτωχεία, 
Ι, “ῬΟνΘΡ ἀοση ἴο [0.0 ὙΘΓῪ ἀσρίἢ8,᾽ 1. 6. 

γίψ, 2 Οοτ. υἱῖ!, 2. 8) ΖΘΏΘΓ, 
οἵ πιοΐοῃ οὐ ἀϊτγοϑοίίοη ρον, ἐοιυαγάϑ, 
ἐἰνουρσῆ, ΔῊ Ῥ͵δοθ οὐ οὐὐϑεῖ, δοΐᾺ ῥτγορ. ἴῃ 
ἴδο δθῃβο οὗ ὠροη, ασαϊηδί, Αοἰθ χχνὶϊ. 14, 
ἔβαλε κατ’ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικὸς, 
δηὰ Ἰρθο; ἴῃ ἔπι β6η80 οἵ ἑφγομρῆ, ἑδγοιιρῆ- 
οι, Μα, ἦν, 14, φήμη ἐξῆλθε καθ᾽ ὅλης 
τῆς περιχώρου. χΧΙϊϊ, ὅ, διδάσκων καθ᾽ 
ὁλῆς τῆς ᾿Ιουδαίας. Αςῖίδ ἰχ. 81], 42. χ, 
8], δηὰ Ο].86. ΑἾ80 δένει υϑγὺϑ οὗ βιγθδγ- 
ἸΏ, 1. Θ. ἴ0 ΒΥΓΘΩΣ Ὡροη οὐ ὃψ δὴγ ἰμίηρ, αἱ 

Θ Β81ὴ6 {ἰπ|6 βγη οὐ (6 Πδηά 
οὔέγ, α ἐοιυαγὰβ ἷἰϊ, Μαῖϊ, χχνὶ. 68, 
ἐξορκῖ ὦ σε κατὰ τοῦ Θεοῦ. Ἠϑοῦ. νἱ. 18 
Ἰδ, ὥμοσε καθ᾽ ἑαντοῦ. ϑερί. διὰ ΟἾλ58. 

πΠῖΙ, παοϊδρὴ, οὗ (Π6 ΟΒΟΒΟΊ ἰοισαταβ οἵ 
ἜΡΟΉ, ὙΠΟ ΔῊ {ἰΐπα ἰδη 45, αἰπιβ, ὅζα. 
Ἱ"» [ ίο, 1 Ὅον. χν. 1δ. Ζυάθ 

" ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων, ἀπὰ 

αραϊηδί, αἴνον ἰοττὴ8 οὗ βρεδκίηρ, δοσυβίην, 
ναιτίηρ, ὅζο. ; 11{, ὁ ἀογχὴ ὕὑφοη.᾽ Μαῖί, τ. 
11, πᾶν πον. ῥῆμα καθ᾽ ὑμῶν. νον. 28, 
ἔχει τὶ κατὰ σοῦ. χ. 85. χὶ!. 14, συμ- 
βούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ. τοι. 80, ὁ 
μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ, κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι. χχνὶ. 
δὅ9. ΜΚ. χὶ. 25. χὶν. δδ, 5ᾳ. [μ. χχὶϊ!, 14. 
ὧν κατηγορεῖτε κατ᾽ αὐτοῦ, οἵϊ. ἀπά 
ΟἸα58.---11. ἢ τθ6 Αοοῦβ. σι ποτο [86 
ῬΓΙΏΔΙΥ δηὰ σοηθταὶ ἰάεα 18 ἀοιῦν ὨΡΟΉ.--- 
1. οὗ ΡΙΑΟΘΕ, ἷἰ. 6. 1) δβ βαϊὰ οὗ τηοίΐοῃ, 
ἜΧΡτ. ΟΥ ἱπρ}], ΟΥ οὗ εχιθηβίου, ἑἠγοωρῆ, 
ἑῤλγοιρδοιιέ ἃ ρ᾽αοα, μὰ. νἱ}]. 89, καθ᾽ ὅλην 
τὴν πόλιν κηρύσσων. χν. 14, ἐγένετο 
λιμὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην. Αδείδβν. 
15. υἱῖϊ, 1. χὶ, 1, ὄντες κατὰ τὴν ᾿Ιου- 
δαίαν, "το τότ ἰΒτουρδουΐ δ υἀ:8.᾽ χν. 
28. χχὶν. 12, ϑδο πορεύεσθαι κατὰ τὴν 
ὁδὸν, “ἴἰο ἴγανθὶ ἐῤγουρὴ, 1. 6. αἰοπσ ἴῃ6 
γγαγ. Αοἷδ νἱϊ. 86, ἃ ζοποῦ. κατὰ την ὁδὸν, 
“ΔΙΟΠ ΟΓ ΒΥ 106 ψ8Υ., ὙΠῚ10 ὑγανο]]ην 
Ὁρο ἰϊ, μὰ. χ. 4. Αςἰβ χχνυ. 8. χχνὶ. 18, 
δηὰ νὴ ροὼ Ηρ ν κε ἔγοτῃ [ἢ6 ἀῶ ὉΓ πίοι 
οη ἑἠγουρ δυογῳῃ ρμαγί οὗ ἃ ὙὮΟ]6, 
ΑΥΐδ68 ἴῃ6 αὐθέγίδωζξίυδ πηι: οὗ κατὰ, 6. γᾧ. 
Ναῖίῖ. χχὶν. 7, κατὰ τόπους, " ᾿ἰὈγουρδοιις 
8411 μ͵δοθβ.᾽ ἴῃ ναουβ ραγίβ. χα. Ὑ111.}}. 
διώδενε κατὰ πόλιν καὶ κώμην, " τῃτουρῇ- 
ουῇ οἰ δῃὰ ν]]Π]αρθ,᾽ ἷ. Θ. ΘΥ̓ΘΙῪ ΟΠ 6, ζΘΏΕΓ. 
Αοίθ ᾿ἷ. 46, κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον 
ἄρτον, ἷ. 6. ἔτοτῃ Ἰουδ6 ἴο μουδθ. υ]]], ὃ, 
ΧΙν. οὐ, οἱ ἃ]. Απὰ 80 Ο].88. κατὰ κώμας. 
2) οὗ τηοϊΐοι ΟΥ δἰ[υδίϊοπ ὠροῆ, αἷς πραΥ ἰο, 
δα]δοθηὶ ἰο, ὅζο. [μὰ. χ. 82, γενομενος κα- 
τὰ τὸν τόπον. γεν. 88, ἦλθε κατ᾽ αὐτόν. 
Αοίϑ ἴϊ. 10, τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρή- 
νην. χνὶ. 7. χχνὶ 2, τοὺς κατὰ τὴν 
᾿Ασίαν τόπους, ἱ. 6. "0 Ρ]δο68 οὔ δηά 
ὨΘΆΓ ἴδ οοδϑὶ οὗ Αβὶα Μίπον. ν. 7, απὰ 
ΟἸαβ8. 8) οὗὨ τιοϊΐϊοῃ ΟΥ ὈΙΚΕΟΤΙΟΝ τῇ, 
ἷ, 6. ἐοισαγἶβ ΔᾺΥ Ρἷδοθ οὐ οὐ θοῖ, Αοίβ ψῇ!. 
20, πορεύον κατὰ μεσημβρίαν. »χνὶϊ. 12, 
λιμένα--- βλέποντα κατὰ Λίβα. ῬΆ]. 1. 
14, κατὰ σκοπὸν διώκω. Ἴδας. νἱ!. 6, 
ὅπερ καθ᾽ αὑτοὺς ἤνΞξξογνεγ δραϊηδί {Π6 1}. 
ΕἸΣ. κατὰ πρόσωπόν τινι ἀντιστῆναι, 
[το πἰτηδίδῃά ὁπ ἴο Ηὲδ ίαοο,᾽ 6]. 1.1}. 50 
ΟἸ488. κατ᾽ ὄμμα. 4) οἵ ρδοο τοΐθγῈ, 1. ε. 
οἵ θείης αέ, ἐπ, υυδλέπ α ῥἷδοσ ; [0]]. ὈΥ οι. 
οὗ ρίαοο, Βο. χνί. ὅ, τὴν κατ᾽ οἶκον 
αὐτῶν ἐκκλησίαν, "τὰ6 στοῦ αὐ ΟΥ ἐπ 
(ΠΟ μιουβο," ἱ. 6. δοουϑίομηθα ἴο τηθοΐ 
τΠ6 10. Αοἰβ χὶϊὶ, 1. ἦσαν κατὰ τὴν ἐκκλη- 
σίαν προφῆται : ὉΥ 8066. οὗ . ᾿ρ]γ- 
ἴηρ Ὀ]ασο, ἐπ, υἱδῇ, αἀπιοπσ. Αςεῖθ χχὶ. 2]. 
τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη ᾿Ιουδαίους, "τς ον 
αἀἰδρουβοὰ δπιοπῦ (ΡΓῸΡ. ἐμγουρμουι) 186 
Οδη.1168.᾽ χχνὶ. 8, τῶν κατὰ ᾿Ιουδαίους 
ἐθῶν. χνὶϊ. 28, τινὲς τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποι- 
ητῶν. ἘρΆ. ἱ. 1δὅ, τὴν καθ᾽ ὑμάς πίστιν. 
Απά 80 ἴῃ (]α88. ΑἾδο 011. ὈΥ δος. οὗ 
ἐλύις ἱταρ] γίπρ μἴδοθ, 6. στ. κατὰ πρόσ- 
ωὡπὸόν τινος, τη ἵ ΟΥ̓, δοΐογε ΔΏΥ 
οὔο, [μὰ. 11. 81]. “τὴς δ, 18. 80 κατ᾽ 

ὃ 
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ὀφθαλμοὺς, 1.9. ὑμῶν, (14].1.1. Μείδριι. 1. 6, κατὰ ζῆλον, “ϑαϊοιοῖν. 1 Ῥεῖ, Ἡ, 7, 
οὗ α βίδϊθ οὐ σοπάϊοη ἐπ οἷ ΔΠῪ ΤΠ 
8) ΟΥ 18 ἀοηθ, [818 ἱτηρ ᾿ Υἱν 4180 πα ΠΉΘΥ ; 
6. 01. κατ᾽ ὄναρ, ἕπ οἵ ν α ἄγεαπι, Μαῖϊ. 
1. 20. ᾿. 12, 18. 1 Οοσ. 'δ. 1, ἦλθον οὐ 
καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου, 7 οαπιδ πο ἴῃ 61- 

οὗ Ξροεοῦ. Αἀγνουῦα !]γ, κατ᾽ ἐξ- 
ονσίαν, ΜΙ. ἱ. 27. κατὰ κράτος, 8ἰγοποίγ, 
φολοπιοηίζῳ, Αςοἰα χχ. 20. ΤΏας. ]. 64, κατ᾽ 
ἰδίαν, ἐπ Ῥγίσαΐθ. κατὰ μόνας, ΒεΘὶη ν. ὅ'ο 
καθ᾽ ὑπερ ολῦν, οχοθοαϊποίψ, Ἔλοτα. υἱϊ. 
18, οὗ ἰομέϊν, 1 Οοτ. χιὶὶ. 81. ΑἾ8ο οἱ 
κατ᾽ ἐξοχὴν, ἕη αἀϊοίϊησίίοπ, Ξε ἀ15- 
τἰηρσυϊθποά, Αςεἰ8 χχυ. 28.---ἰἶΣ. οἵ ΤΙΜῈ, 
1. 0. οὗ ἃ ρετίοἀ οΥ ροϊηΐ οὗἁ π|6 ἀοιῦη ὩρΟΉ 
ὙἸΠΟΗ, ἱ. 6. ἐπ, αἱ, αἀυγῖπο ΙΘἢ, ΔῊΥ 
τΐηρ; ἰΔκ68 ρἷδοο, 6. ζχτ. κατὰ τὸ αὐτὸ, αἱ 
ἐδ βαηιδ ἐΐηιθ, ἰοροίμοτ, Αςἰβ χίν. 1. Βότα, 
ν. θ, κατὰ καιρὸν, ἐπ ἀμδ ἐΐηι6. Αοἰδ ΧΙ!. 
1, κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρόν ἀμγίησ παῖ 
ἤϊμμθ. χνὶ. 25. αλλ: 7. ον ἱ. Ὁ 
κατ᾽ ἀρχὰς, ἐπ ἱππΐησ, οἵ ο]4, 1]. 8. 
ο ἀἰευαα ἠνοῖν, καθ᾽’ ἡμέραν, ἀαΐΐῳ, 
Μαῖ. χχυΐ. δῦ. ΜΚ. χίν. 49, δ]. ; αἷδο τὸ 
καθ᾽ ἡμέραν, ἷμλι. χὶ. 8. χίχ. 47. κατ᾽ 
ἔτος, κατ᾽ ἐνιαυτὸν, ψοαγῖίψ, ΘΥΘΥῪ ΥΘΆΤ, 
1. 1᾿. 4]. μόμ ἷχ. 25. ΣῸ ΝΣ ὃ. κατὰ 
ἑορτὴν, “αἱ 680 βούο,᾽ Μαίί. ΧΧΥΪΪ. 
16 1 ΧΧΊΝ, 17. ὑπ ὰ καιρὸν, “δἰ οοΓ- 
ταὶ {ἰπη68,᾽ Φοἢη ν᾿. 4. κατὰ μίαν 55: 
βάτων, “Φυογν ἢτθι ἄδγ οὗ ἴπ6 ψϑοῖς," 
1 σον. χνὶ. 2. ΑἾβο Αοίβ χνυἹ. 17, κατὰ 
πᾶσαν ἡμέραν. χυὶϊϊ. 4 Ηδθν. 11. 18. 
Εν. χχὶϊ, 2, κ. μῆνα ἕνα ἕκαστον, δηὰ 
ΟἸ488.----Ἴἰ1. ἰη 4 αἀὐδέγιδωξίοθ Βθῃ8ο, ἀογνοα 
ἔτοπι {89 ἰάοδ οὗ ρογνδάϊηρ αὐ ἐΐδ ραγίβ οὗ 
ἃ 016. ΑἾ580 ρθη. οὗ ΔΥ ρϑγίδ, 0 1- 
Ὀογ, ὅζτο. 6. γτ. κατὰ μέρος, ἱ. 6. ρματί ἴοΣ 
Ρατῖ, ραγίσωζατγίψ, ἨδὉ. ἰχ. δ. Αροογ. δπὰ 
ΟἸα88. καθ᾽ ἕνα, οη6 ὕψ οπθ, 1 Οὐον, χὶν. 8]. 
κατὰ δύο, ἕισο αὐ φασὶ ἐΐπιο, ἱ ΟοΥ. χίν. 27. 
---ἰν. ἐγοριοαϊί, 88 ἜΧργδβϑίηρ [Π6 γοίαξοη 
ἴῃ ψὨϊοἢ 056 (Πϊηρ' βίδη 8 ἐοισαγαβ ΔΙ ΟΙ ΘΓ, 
8 4180 ΘΥΕΣῪ ὙΏΘΙΘ ἱπηρ] γἱπρ ΠΙαΉΠΘΡ. 
ϑροίζοη 1) οὗ αὐσσογάαηποθ, ΟΥἩ ΘΟΉΓΟΥΗῳ ; 
8. στ. οὗ ἃ τ ]6 οὐ βίδηἀαγά οὗ ΘοἸαραγίβοη, 
ὅζο. ἀσοογαϊησ ἕο, σοηγζογηιαδίψ ἴο, αὔίον, 
δεσμπάμηι, αι. 1Ἰχ. 29, κατὰ τὴν πίστιν 
ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. ΧχΙ!. ὅ. 1ὰ.1ἱ. 22. 
ΧΧΙΙ, δ6. Φομη νἱῖ. 16. Αοἰβ χχῆ. 8]. 
χχνὶ. ὃ. Βοτη. ἰϊ. 2, ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν:ε 
ἐστὶν ἀληθής. νον. ὅ, 6.7. νὴ. 4, ὅ, κατὰ 
σάρκα, κατὰ πνεῦμα. Ἐφῇ. ἱν. 22, Ὁ]. 
᾿. 8, 8]. οὗι. βερῖ. διὰ Ο1488ὃ. 3’ ο στῇ 
866, ΟΥ̓ ΡόΓβοη, ἱ. 6. ἀοοογαϊπρ ἰο 1:6 ευἱϊ οΥ 
ΔΠΥ οὁπ6, σου. ΥἹΪ!. 27, κατὰ Θεόν. 1 Οον. 
χὶϊ, 8, 2 ΟοΥ. χὶ. 17. 6]. ἱ. 11], οὐκ ἔστι 
κατὰ ἄνθρωπον, "18 ποῖ Ὠυπηδη᾽ ἱ. 6. οὗ 
πυμδη οΥἹρίη, ΑΡροςογ. δηὰ ΟἾαθ. ΠΝ 
186 Ἰάοα οὗ ργορογέίοη, αι. ᾿ΐ. 16. χχνυ. 
1δ, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν. 
Ἐσηπ. χίϊ. 6, ἀπά ΟἾδ88. Αἀνεγθ δ! γ, [μι. 
χ. 81, κατὰ συγκυρίαν, " ΌῪ οἰᾶηποθ, δοοὶ- 
ἀοη!Ά}1γ.᾽ Ζ20)}π χ. 8, κατ᾽ ὄνομα. Αςῖβ 

4, κατὰ λόγον, " τοΆΒοΟΙΔΌ]Υ.᾽ Ἀ]ι. 

κατὰ γνῶσιν, αἰδογεοίίψ. 80 κατὰ τί, 
ἤοιυ 3 1κι. ἱ. 18. 2) οὗ απ οσοαβίοη, ἷ. 68. 
ὃν υἱγίωρ 7. δεοαμδα οὐ, 7γῦγ, ὃν, ἰλγοισὰ, 
Μαῖι. χίχ. ὃ, ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα 
αὑτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν, ΚΟΥ αν οαπϑο. 
Αοἷβ ἐϊ. 17, κατὰ ἄγνοιαν, δεοδαιδ ΟΥ̓ 
ἐρπογάποθ, ἱσιοτδηῦγ. Βοτῃ. 11. δ. 2 Οὐν. 
ΥἹ]ἱ. 8, 64]. 1. 4. 1). 2, ἃ οἷ. Αγοοῦ. δοὰ 
ΟἸδ88. ΟΥἨ δὴγ ρομθῖαὶ γοίδγεποθ, 811υ- 
βίοῃ, ὅζο. ἐπ γοϑρθαΐ ἴο, αδ ἴο, Βοτα. ἷ. ὃ, 
κατὰ σάρκα. χὶ. 28. ῬΗ]]. 11. 6, κατὰ 
δικαιοσύνην. ΤΊ. 1. 4. Ηδῦ. ἰχ. 9, κατὰ 
συνείδησιν, ἀπά Ο]688β. Ηδποο, [0]1. ὃὉγ 
δος, ΨΊ ἃ ργθοθά. δυίὶο]θ, 1 ἔΌΓΤΩΒ ἃ ρατὶ- 
ἨΓΆΒΙΒ [ῸΓ (Π6 σορτιαῖθ δαἀθοῦνο : 6. 47. 

τα. χὶ. 2], οἱ κατὰ φύσιν, "1.9 παίυταὶ 
ὈγΔΏΟἢ 68. Ὁ]. 1ϊ. 22, τοῖς κατὰ σάρκα 
κυρίοις. 80 τὰ κατὰ τὸν Παῦλον, Ῥακῖε 
αὔειῖγο, Ὠΐβ σδιιβθ, Αοἰβ χχν. 14. τὰ κατ᾽ 
ἐμὲ, τῖν αὔαῖγε, Ἐρὰ. νἱ. 21. Αγροοῦ. νὰ 
ΟἸΔ88. ΑἾἶβο 'π ρἤγαβθϑθ, 89 κατὰ Ὑαντα 
τρόπον, ἵῃ δυο , ΘΥΘΥῪ ΨΆΥ, Ἐοιῃ. 
ἯΙ, 2: ΜΠ που. 2 ΤΏΘ88. ἰϊ. 8. τὸ κατ᾽ 
ἐμὲ, 11. “48 ἴο μδῇ ΘΟΠΟΘΙΏΒ 16. 80 [ΒΓ 
8ἃ8 ἴῃ 1η6 1168, ἔοι, ;. 15. 80 ΟΪ488. τὰ 
κατ᾽ ἐμέ.-ττιν, οἵ ἰἰϊοηα88, δἰ ταὶ τα 6, ὅτο. 
ἰΐκο, αγίον ἰδ6 πιαμηῶῦ οὐ 2 Οον. 1. 17, 
κατὰ σάρκα, " {ἴκκο ἃ ἔγα!] ἀπα 6 6Ὁ]6 τιδη.᾽ 
Ηδεῦ. ν. 6, 10, κατὰ τὴν τάξιν Μελχι- 
σεδὲκ, ἱ,. 6. "οὗ δὴ ογάον 'κα μα οὗ Νοϊ- 
οἰΐβοάθς,᾽ δηὰ ΟἼ1488ὲὃ. ὅδο ὑπ δοο. οἵ 
ΡΟΓΒ. Οἱ. ἱν. 28, κατὰ ᾿Ισαὰκ, ἰἶδα 7ϑααῦ, 
88 ἴβαας. Βοιῃ. ἰϊϊ. δ, ἀπά Ἕ4]. ἱἰϊ. 16, 
κατὰ ἄνθρωπον λέγω, 7 κρεαΐ α8 α 167 
πιαη, 1 Οὐν. ἢ. 8, ὅς ΟἾδ88. Αἀνονναιν, 
καθ' ὃν τρόπον, αϑ, δυθπ αϑ, Αοἰϑ χν. ]]. 
κατὰ ταὐτὰ, ἰΐμϑ, 8ο, 1κι. χυὶ!. 80. καθ 
ὁμοιότητα, ζὲδο, δἰηυϊίαγῖψ, Ἡ Ὁ. ἦν. 1ὅ.-- 
ΨΙ. οὔ [Π6 δπᾶ, αἶηι,, ΟΣ ΡύΤΡοΒβο, ἐοιραγάξ 
ΜΓ ΠΙΟΝ. δὴν (Ὠΐηρ ἰ8 ἀϊτεοιοά, )0», ὃν τραῦν οἵ, 
ἄς. 2 Οοτ. χὶ. 2], κατὰ ἀτιμίαν [ἐμὴν, 
ΟΥ̓ ὑμον, οΥ αὐτῶν) λέγω. 1 τρῶν ὃν ΜΚῚ 
0. ἀϊδρατγαροπιοηΐ, τοργοαοῖ. 1 ΤΊ μι. νἱ. ὅ, 
ἡ κατ᾽ εὐσέβειαν διδαχή. 2 Τίπι. 1. ]. 
Τίς, ἱ. 1.- ΝΌΤΕ. [πὸ οοτηροβιξίοη κατὰ 
᾿Ώ 168 : }) τηοίΐοι αοισπισαγαῖβ, 88 κατα- 
βαίνω, καθαιρέω, καταπίπτω, ὅς. 3) 
ασαϊηβέ, ἴἸὰ ἃ ὨΟΒΙ]Θ Βθῆδθ, 8ἃ8 κατα- 
γινώσκω, κατηγορέω, καταλαλέω. 8) 
αἀἰείγιδιξίοη, 886 κατακληροδοτέω. 4) ἴῃ 
ἃ ζ6Π 68] Β6Ώ86, ἀοιση, ἀοιῦπ ὠροπ, ἀρὰ 
αἰ8ὸ ἐμγομρδοιί. 58) ὙΠ ΘΥΘ ἰξ ρίνθϑ [0 δὴ 
ἸΠΓΓΆΏΒ. σοῦ ἃ ΥΔΏΒΙἾΥΟ ΒΘΏ86, 88 κατ΄ 
ἀργέω. 

Καταβαίνω, ἴ. βήσομαι, λοτ. 2. κατ’ 
ἔβην, ἰταρεν. κατάβηθι δηά κατάραι ἴ0 90 
ΟΥ ο0η16 αοιση, ἷ. 6. ἴτοτη ἃ ᾿ἶσΠΘ. ἴὸ ἃ 
Ἰοποῦ ρΪαοθ. Ϊ. 88 βαϊὰ οὗ , ὅς. 
[0}]. Ὁ ἀπὸ νἱν ρεη. οὗ ρίαοο ψβθποθ. 
Μαῖι. νἱῖ. 1 τα τάδ γι δὲ αὐτῷ ἀπὸ του 
ὄρους. χυὶϊ. 9. ΜΚ. ἰχ. 9. Μαιΐ. χίν. 29, 
ἀπὸ τοῦ πλοίου. κ. χν. 80, κατάβα 
ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. ἘῸ]]. Ὀν εἰς ὙΠ 800. 
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οὔ ρίδοθ ψβιῖμον, ΜῈ. χϊ, 1ὅ, μὴ κατα- 
βάτω εἰς τὴν οἰκίαν. Αοἴδ νἱῖ!!, 88. ἐπὶ 
τὴν θάλασσαν, ἀοιση ὦ ἐλὲ δοαβῆογε, 
ἷ, 6. ἔἴτοῦι ἴδ τηουῃίαϊῃ, Φοῃη τἱ. 16. 
πρός τινα, ΑοἰδχΧ. 2]. χὶν. 11. Αὔδο]. 
Ναῖι. χχίν. 17, οἱ ἃ], ϑροκδοη οἵ ἴδοϑὸ 
ὙΠῸ ρὸ ἔγοτῃ ἃ Ὠῖρθου ἴο ἃ ἸΟΥΟΥ γορίοη, 
6. ὅτ. ἀπὸ Ἱεροσολύμων, ΜΚ. “1, 22; [0]]. 
Υ εἰς, Φοδη ἰϊ. 12, εἰς Καπερναούμ. 
Αεἰϑ νἱϊ. 15, εἰς Αἴγυπτον. Αὖ80]. Αοἰδ 
σἱ]. 15. χχὶν. 1, οἱ αἱ. ϑορὶ. δηὰ Ο]488. 
ϑροΐκοη οὗ 086 0 ἀδϑοοπά, οοηια ἀοιθη 
Ὡς δεαύση, 6. ὅτ. ἀοα, 88 ἀῇογαϊηρ δὰ 
ἴο [6 ορργοβδοὰ, Αοίβ υἱὶ. 84: οὗ [9 βοὴ 
οὗ δι, υσἱτι ἐκ, Φόμη νἱ. 88, 42: σὑτἢ 
ἀπὸ, 1 ΤΏΘ88. ἰν. 16, οἵ αἱ. δηὰ 6]688.--- 
1. 48 βαϊὰ οὗ ἐλέπᾳϑ, 6. χτ. "8 ΨΔΥ ᾿οαάϊησ 
ἄονα ἔοτα ἃ δἰρῆθν ἰὼ ἃ ἰότεῦ τερίοῃ, 
Αοἰδ νἱ δὶ. 26, ὁδὸν τὴν καταβ. ἀπὸ Ἵε- 
ρουσ. εἰς Τάζαν. Οὗ (δίπρε ἀεδοομαΐης 

λοαυδη, Ἰ. 6. 1οῖ ἄονγῃ οΥ βοῃΐϊ ἀονσῃ 
ἤτοι Οοά, 6. ΡΤ. ἃ νϑββ6], Αοίϑ χ. 1]. χί. 
ὃ: δρὶγίτυ.41] γιιβ, 0011. Ὁ ἀπὸ, 24. ἱ. 17. 
δο σϑῇοσ. ἔγοϊα (ἢ6 ἤθανθῃβ ΟΥ [6 οἱου δ, 
ἐο ζαϊϊ, 6. γπ- ἡ βροχὴ, Μαίι. νἱὶ, 2δ, 27. 
λαίλαψν, ἴμχ. νἱ!]. 28. πῦρ ἀπὸ τοῦ οὐρ. 

. Ἶχ. δ4. πῦρ ἐκ τοῦ οὐρ. Ἐον. χὶϊ!. 18. 
ΑἾδο ἴῃ {|0 ἔπησιαι 5686 οὗἉ ἐο 7αἶϊ, ἰο ἀγῸ}, 
μὰ. χχὶ!. 44. 
Καταβάλλω, ἴ. βαλῶ, (βάλλω.) ἐο 

οαϑδί ἀοισῃ, ἴταῖβ. ον. χὶϊ, 10, δηὰ (]888, 
ἴῃ [89 8θῆ86 ἴο ργοϑίγαίε, 2 Οὐοτ. ἷν. 9. 
δορί. δηὰ Ο].88β. Μιά. ἐο αν ἀοιυνη, Ἰ. 6. 
ἃ ἰουαπάαιίοη, ΗδοὉ. νἱ. 1, δηὰ (458. 
Καταβαρέω, ἴ. ήσω, Ῥτορ. ἐο «ρεϊρὴ 

ἄοιση, ὃν ἸΑγίης ὁπ ἃ Ὀυγάθηῃ ΟΥ ψεὶΐ, 88 
μας, δον. Ὁ. 1. 21, ἀπά τηοίαρῃ. ἕο ὅδ 
ὀωγαοηβοηιδ ἴ0 ΔΠΥ ὁπ6. 830 2 Οον. χὶϊ. 16, 
οὐ κατεβ. ὑμᾶς, πὰ καταβαρύνω, 2 ϑατα. 
ΧΙ. 258. 
Κατάβασις, εως, ἡ, (καταβαίνω,.) α 

ϑοΐησ ἀοιοη, 6. τ. τονγαγ 8 ἴῃ 6 οοαϑί, Χοη. 
Απ. 7, 8, 26. ἴη Ν, Τ΄ αδεοοηέ, ἱ. 6. ΡΙδοο 
οἵ ἀεβοοθηάίηρ, αδοϊἑοϊν, Τικο χίχ. 87, 
κατάβ. τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν. ϑορί. 
Ψοβῇ. χ. 1], ἐπὶ τῆς κι Βηθωρών. Μὶς. 1. 
4, δὰ ΟἸ]αββ. 

Καταβιβάζω, ἴ. άσω, (βιβαάζω,) ἰο 
οαἴδὲ ἴο βι βάν, Ἠοτοάοί. ἱ. 87; 4150 
ὀγίμσ ἀοιση, 6. χτ. ἕως ἄδου, Μαίϊ. χὶ. 29. 
κι. χ, 15. δορί. δῃά Ο]δ88. 
Καταβολὴ, ἢς, ἡ, (καταβάλλω,) α 

οαϑέϊησ ἀβεγᾳ τ ΔΗΥ͂ ὍᾺΥ ἐδ  θαην νὴ: 
.« Θηιρίογοά, (σΟΥΤΟΒΡΟΠΟΘΉΌΥ (0 ἰῃ6 

ἘΝ βοαῖς οἱ καταβάλλω,) Ηοῦ. νἱ. 
], οἵ α ἰαγίπφ ἀοισπ ἐλ6 γουωπααζίοη οὗ ἃ 
Ὀυ] ἀϊπρ, ἀπὰ αἶδο τηοίδρἧ. οὗἉ ροζι σαὶ τη- 
δἰ ἑωδίοη, Ῥιπα. Νβηι. ἰἰ. ὅ.. Απὰ 88 2)οωη- 
ἀαίίοπ ἱπηρ} 168 ἴμο δεσίππίησ οὗὨ Δὴγ τμίηρ, 
80 καταβολὴ ἰδ 5Β'ἸΩΡΪΥ Ρὰΐ ἴον δοσίμηΐηρ, 
88 Ῥο]. χχνὶ. 1,9. Ππι Ν, Τ' 10 18. Τγϑα θη Εἶν 
υϑοὰ, ἃ8 Μαίΐ. χὶϊ. 85. [κι. χὶ. ὅθ, ἴῃ | οομάδηι 
189 ρῆγαβθο καταβολὴ κόσμον, ὙΠΙΟῺ 
ΤΑΔΥ Τῃη8 6 ΟΧρἰαϊηθά, 88 ἰΐ 18 ὈΥ [Π6 
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Οοτητηθηίδίοῦθ, ἐλό δοσίππῦιρ 97 ἐλδ τοογίἀ, 
88 καταβάλλομαι οἴϊοῃ ἴῃ [Π6 Ο]688. εἰρ- 
Ὠ1Ηε68 ἐο δεσίπ. Βυΐ [Π6ΓΘ ΤΑΓΠΘΓ ΒΟΘΏ18 8η 
Δ] υβίοῃ, Βρτ Δ ΌΪΥ ἰοὸ {6 8) ἰά688, ἴο [86 
ψΟΓΙ ἃ 88 8 ναϑί ϑάΐϊβοθ ογθοιθαὰ οἱ ἴουμάδ- 
(ἰἴοη8. ἸΤδυδ 1 δἰ ρηΐβοθ ογϑαξίοι, 88 ἷῃ 
ΡΙαϊ. Α4. ἀπά ἴρῃ. ΤΩΡ 2, ἅμα τῇ 
πρώτῃ καταβολῇ τῶν ἀνθρώπων. [1 ἰδ 
4180 υδοὰ αἱ Ηϑοῦ. χὶ. 1], δύναμιν ἔλαβεν 
εἰς καταβολὴν σπέρματος, 88 8 ἰδοΒη108) 
οχργοβδίοη, διαρὶογοά Ὁ ρἢγβίοίδηβ ἴο 
ΡοΟρυϊδυγ ἀοηοῖθ (8Π6 δεῖ οἵὨ οοπορθρίϊομ, 
ᾳ. ἃ, “ ΒιτοΏρί [Ὁ Θοποορίΐοη πὰ ργοοῖθ- 
δοη.᾽ 8.0 Αὐτίαπ Ερίςοϊ, 1. 18, ὃ, νἱὸς ἐκ 
τῶν αὑτῶν σπερμάτων καὶ τῆς αὐτῆς 
ἄνωθεν καταβολῆς, ἃ Κὶπά οὗ Ηρδηἀϊδάγε. 
Καταβραβεύω, ἴ. εὐσω, (κατὰ, βρα- 

βεύω,) ῬἴῸΡ. ἐο σένα ἐδ6 βραβεῖον οΥ ργὲζε 
αραϊΐπϑέ ΔΗΥ͂ ΟἿΘ, δῃὰ ὈΥ ἱτὰρ]. ἔὸ σα 
ἐέπι οὔ ἐδ ραΐπι, Ἐϊαδοῦ. Ἐποο]. Ἡ. νἱ. 80, δπὰ 
ἔτοῃ {πὸ δάϊυποὶ ἐο δοσωΐΐδ, π᾿αραλογί- 
εσθαι, ἐο ἀεργίοε ΟΥ̓ ΔᾺΥ (ΐηρ ὉΥ τίς ΚΟΥγ. 

ἴῃ Ν, Τ᾿ σόποσ. Ο0]. 1.. 18, μηδεὶς ὑμᾶς 
καταβραβενέτω, "Ἰοῖ μὩο οηθ θερυΐ]6 γου 
οἵ γοῸΣ γϑιναγά, '. 6. Ὁ ἀσασίηρ γοὺ οὔ 
ἔτοτω [86 ἰγὰο ἀοοίτί 6 ἴο 8 [8]86 οῃ 6. ΟΡ. 
Εν. 111.. 1]. δη 866 ΤΗὴγ ποίθ ἷπ ἰοοο. ΤῊ0 
ΟΣ 18 οδ]]Ἱοὰ ὉὈΥ Φοτγομθ ἃ ΟἹ] ἰοἴβτω, 
ἐπουρὰ ἰδ 8 υϑοὰ ποῖ οὔ]ν ὉΥ Ῥ]αΐ. δηά 
Ῥοϊγὺ. Ὀπὺ Ὁγ Βοιοβί. 
Καταγγελεὺς, ἕως, ὁ, (καταγγέλ- 

λω,) απ ἀαῃηοι ΠΟΘ, ἐη16 7, Αὐοἰδ χυὶ!. 

Καταγγέλλω, (ἔ. γελῶ, δον. 2. ρα88. 
κατηγγίλην,) ῬΙῸΡ. ἐο ὀγίπρ τοογὰ, απ- 
ποιοῦ, τιαΐα ἰο ΔΗΥ͂ ὁη6. 0 Χϑη. 
Απ. ἢ. ὅ, 1], κατήγγειλαν αὐτῷ τὴν 
ἐπιβουλήν. Ἡδκποο ἴῃ Ν, Τ. 1) ἰο αη- 
πομῆηοθ, ργοοίαΐηι, ρεδίϊϑη, Αὐοἱδ χὶὶ. 88, 
ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται. 
ἢ8 ἴῃ [86 Ο]α88. 10 18. υβοὰ οἵ ἀθοϊασίηρ 

ΑΓ, ῬΓΟΟΪΑἰ απο ἃ ἔδϑίϊναὶ, ὅς. 2) Ὁγ 
τωρ]. ἐο 8εέ γογίδ, ἐοαοΐ, ργεαοΐ. Αοῖἰδ ἷν. 
2. καταγγέλλειν τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ 
νεκρῶν. ΧΙ. ὅ, 8]. βαϊὰ οἰἴπον οὐὗἔἁἩ (6 Οοε- 
Ρ6], ΟΥ ΒΟΏ1Θ ΘΧργεββίοῃ ἀθδί στιϑίϊηρ ἰΐ, οὐ 
118 δι Ποσ, 90 6818 ΟὨτὶβὲ, 8) ἔγοται [0:6 Β6ῃ86 
ἐο ἀπηομῆσδ, τιαΐδ ἔὕποισ Ῥ Ὁ] ΟἾΥ, αὐῖβοβ 

ἰο ᾿ἰπαῖ οὗ ἐο ἰαωά, Ἐοπι. ἱ, 8, πίστις ὑμ. 
κεταν ἕέλλεται. 1 Οον. χί. 26, ϑάνατον 
τοῦ Κ. καταγγέλλετε, οοἰοῦγαΐο, οοηι- 
τιθηιογαΐε. 

Καταγελάω, . άσω, (κατὰ, γελάω,) 
11. ἐο ἰαμσῖ ἀοιυη, εἰογίῳ ἀογίάδ, ἴ0}}. Ὁγ 
θη. Μαῖί. ἰχ. 24, καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 
κι ν. 40. ϑερῖ. δἀπὰ Ο]888. 
Καταγινώσκω, ἴ. γνώσομαι, (γι- 

νώσκω,) ἰο ἥὍγηι α ἡμαάσηιοηέ ἀσαϊπϑὲ τὴ 
016 ἴο ἷ8 ἀἰβαάναηίαρο, ᾿Αἠδιομῖς. Ἑη. 46 
Χεη. Μοϑῃ. ἱ. ὃ, 10. δοο. οὗ {πϊπρῷ ἀπά 
ἤθη. οὗἩ Ρεῖβ. [Ι͂ἢ Ν Τ'. ἐὸ ἐλίηϊ ἐϊ οὗ ἰο 

πὶ, ἕο δίαπιο, ἴο1]. ὉΥ βεπ. 1 Φοδη 11], 
20, 564. ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία. 
Ργον. χχυϊ. 1], οἰεύω νοήμων 

Κ 
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γνώσεται αὐτοῦ. Ῥαθ86. ΟἹ]. ἰἱ. 11, ὅτι 
κατεγνωσμένος ἦν, δοσαιιδὲ ἧδ τῦα8 δίαηιο- 
αδίο, 8ο ᾿μιοΐδη ἀ6 ὅὅα1}1. οἰἰοὰ Ὁγ ΕἸδηΘΊ, 
ἐπὶ μανίᾳ κατεγνωσμένος, " ομασχοά ὙΠ 
χηλαη 688. ἥερι. ἀηὰ Ο]688. 
Κατάγνῦμι, (ἔ. κατάξω, Απομὶ. δι. 

Αἰἴι. κατεάξω, δογ. 1. κατέαξα, δ8οτ. 2. 
Ῥᾶ88. κατεάγην,) ἰο ὄγοαζ ἀοιση, ὑνοαῖς ἐη 
ἕο. Μαῖι. χὶ!, 20, κάλαμον συντ. οὐ 
κατεάξει. Ζοδη χίχ. 8], ἵνα κατεαγῶσιν 
αὖ. τὰ σκέλη. τεν. 82, 88. βερῖ. δ Ο]Δ88. 
Κατάγω, ἴ. άξω, (ἄγω. ἐο ἰδραά ἀοιυη, 

ὮΔΏΒ. 1. ρξηθῦ. ἕο ὀγίπο οὐ ὀγίπο ἀοιρῃ, 
ἷ, 6. ἴτοιλ ἃ δΐρμοῦ (0 ἃ ἰἴονοῦ ρῥΐδος, [0]]. 
Όγ εἰς, Αοἰδ ἰχ. 80, κατήγαγον αὐτὸν 
εἰς Καισάρειαν. χχὶϊ!. 20, οὗ. [01]. ὮὉῪ 
πρός τινα, χχὶϊϊ!. 15. 4080]. χχὶϊ. 80. δορί, 
δηά ΟἸα58. ομῃι. 1]. ν. δ8. Οἀ. χχίν. 10. 
--ἰἸ βρθο. 85 ἃ πδυ 8] ἴδστη, ἐο ὄγέπῳ α 
δὴΐρ ἀοιση, ἷ, 6. ἐο ἰαμά, 1.α. ν. 1], καταγα- 
γόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν. Χεη. 
Ἦμϊβι. ἷν. 8, 84. Δ. νἱ. 6, 8. ϑοχι. Ἐπωρὶν. 
Αἀν. Ῥῆγϑε. 1ἷ. 68, νῆες εἰς ἑτέρους κατ- 
ἄγονται λιμένας. Ηθηοα Δδ0Υ. 1. ρᾶ88. κατ- 
ήχθην, [0]]. Ὁγ εἰς, ἐο οοηια ἰο ἰαπα, ἐο ἰαπα 
αἵ. Αοἰϑβ χχὶ. 8. χχυὶϊ, 8, χχνυ!. 12. 2108. 
Απϊ. χίν. 14, 8. Ηάοῖ. νυἱῖϊ. 4. 
Καταγωνίζομαι, ἴ. ίσομαι, ἄθροῃ. 

τηϊὰ, ἐο ουπίομα αραϊπϑέ, ἀτιὰ ὈΥ ἰταρ]. ἕο 
σοηφμθν, ϑεδάωο, 6. ατ. βασιλείας, Ἠοῦ. 
χὶ, 88. αἴ, Ο]888. 
Καταδέω, ἔ. δήσω. (δέω.) ἰῃ ΟἾΔ88. 

ἐο δίμα ἀοιυπ; ἴᾳ Ν. Τ', ἐο πα ἑοσοίδεν, 
ἐο ὀϊπὰ τωρ. 8ἃ8 πουηάϑ, τραύματα, ἴμα. Χ. 
84 : ἃ ΒυΓρΊ04) ἴθ. Οὐςο. αὖ Ἐςο]υ8. 
χχνὶ!. 2]. 
Κατάδηλος, ου, ὁ. ἡ, " ἡἴατε ἰπ- 

ἰ6η8. δῆλος.) πιοϑὲ ουϊάομί, Ἠοῦ. νἱὶ. 1δ. 
408. δηἀ (]488. 
Καταδικαζω, ἴ. άσω, (δικαζω,) ἕο σίυο 

δοηΐοηοο ἀραΐηπϑέ ΔΏΥ ΟΏ6, οοπάδηηη, ῃ Ν, Τ. 
[0}1. ὈΥ δες. οὗ ρμεῖβ. Μαῖί. χίϊ. 7, 87. δῦ- 
80]. ἴλι. νἱ. 87, 0ῖ8. 24. ν. 6, ϑορί. 908. 
δηὰ δῖ. (]488. 
Καταδιώκω, ἴ. ἕω, Ἰἰϊ. ἐο ρμωγϑμδ 

αοιυη, 88 Ν6 ΒΥ ἰο ἤμπέ ἀοιση, ἴο ρωγδιδ 
οἰοεοῖγ, ἃ γϊηρ ἴοθΘ. 8.0 οἴϊθῃ ἱπ αν, Η]βῖ. 
ἴῃ Ν. Τ. ἐὸ )οίϊοιυ ἀπῷ οπα οἰοϑβοῖψ, ἴῃ οὐ ον 
ἴο μά Βἷω. ΜΚ. ἱ. 86, κατεδίωξαν 
αὐτόν. 830 Μ6 Β8γ, ἕο ἧμπέ οὐ. [τὰ τ} ]8 
86η86 6 τοτὰ οσουγ ἂἱ δ. ΧΧ . 6, ϑερί. 
τὸ ἔλεός σον καταδιώξεταί με. 
Καταδουλόω, ἔ. ώσω, 1) ῬγῸρ. ἕο 

ὑγῖηρ ἀοιση, ἱ. 6. ἀπάδν Ὀοηάαρα, ἕο ὀηβίαῦα, 
ἴΓΔΉΒ, ; 8ἃ8 8814 ὈΟΝ οὗὨ ΡΘΙΒΟΉΒ δηά Ἤσουη- 
{γῖθ8 οὔζοη ἰπ ΟἿ188. 2) τηβίδρῃ. ἕο ἐγϑαΐ 
ἐπ α 8ἰαυϊδῆ πιαηηθν, αἀοτπΐηθον Οὐδῦ, υἱᾶ. 
ΌΥ 16 ἱπιροϑίοῃ οὗ δεγοιηοηΐαὶ χἰία8, 
2 Οον. χὶ. 20, εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ. 
64]. 11. 4. ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσωνται. 
δὸ 159. ΧΙ. 23, οὐκ ἐδούλωσά σε ἐν ϑυ- 
σίαις. 

ἸΣ--ταδυναστεύω, ἔ, εὐσω, (κατὰ, 

204 ΚΑΤ 

δυναστεύω, ἔτ. δυνάστης.) ἰο ἐχεγοῖα 
»οῖσον ασαϊπδέ ΔᾺΥ οΠ6, ἕο ογ λοία 
ἔῃ 5ϑιἰ)θοίίοη, Ὀϊοά. δ΄'΄͵ς, τιν, ὅ68, ἐλπίζεε 
καταδυναστεύσειν τῶν πολιτῶν. Ἐχοὰ, 
ἱ. 18, κατεδυνάστενον οἱ Αἰγ. τοὺς υἱοὺς 
Ἴσρ. βιᾷ, διὰ οἴνοη ἴῃ ϑδρί. 80 Αοίδ χ. 
38, ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευ- 
ομένους ὑπὸ τοῦ Διαβόλου. ϑ΄τ1}. Ἡ]οὰ. 
Αἴο. {. χ. 180, πᾶσιν ἀπένειμε τοῖς κατα- 
δυναστενομένοις ἐν μναῖς ἐπικον- 
ρίαν. Μείδρῆ. ἕο ἐξ οὐοῦ,, ἀοηχνέπθδν 
οΌΘΥ,, 48. 1ϊ. θ, οὐχ οἱ πλούσιοι καταδν- 
ναστεύουσιν ὑμῶν ; κἷπι. Χοη. ϑγτηροβ. 
ν. 8, δέδοικα τὸν σὸν πλοῦτον, μή με 
καταδυναστεύσῃ. 
Καταισχῦ'νω, ἴ. ννῶ, 111. ἐο ὄγὶπσ 

ἄἀοισπ ἰο δἤαπια, ὀγίπσ ἀουσπ ἐἤαπιθ ρον 
ΔΩΥ͂ 006, ἴΓ8η8. ἴ. μὑγὸρ. δηὰ 1]) φϑῆϑσ. 
1 ὥον. ἱ. 27. ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ. 
χὶ. 22, καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας, 
δηὰ οὗι. ἴῃ Ο]α88. 2) βρϑὺ. δῃὰ 1ῃ 888. 
ἕο δ6 ἐο ϑἠαῖπ ὉΥ Ὀεΐηρ οοῃνϊεἰοά οἴ 
ΤαἸβο οοα, 2 Οὐον, νυἱὶ. 14, οὐ κατῃσχύνθην, 
δὰ ἰχ. 4. 1 Ῥοί. 1]. 160. ἵνα ἐν ᾧ κατα- 
λαλῶσιν ὑμῶν, καταισχυνθῶσιν. 8) 
ἔτουῃ ΗοὉ. ὉΥ τηείοη. οὗ σαυ86 [Ὁ εἴδεϊ, 
ἰο αϊϑαρροῖπέ, λοτη. ν. ὅ, ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ 
καταισχύνει. ἰχ. 88. χ. 1]. 1 Ῥεῖ. ',. 6, 
οὐ μὴ καταισχυνθῇ. ϑερί. ῬΒ. χχίϊ. ὅ, ]. 
ΤΆΩΝ, τ πριν ἘΠ ἰι. ἐο αἰδλοπο Ομ, 
ὥοταοα, οἵ. χὶ. 4, ὅ, καταισχύνει 

τὴν κεφαλὴν αὐὖ., ποτα [0 1}} 8686 
18, “ἸΩσιτθ αἰβριᾶσθ ΟἹ δοοουῃηΐ οὗ δοΣ 
μεδα,᾽ ἷ, 6. ὈῪ δοίης Ἰοῖς ἀποουοσθὰ, 860 
ΤΩΥ ποῖίθ. 80 ψγὸ ἢαγο ἴῃ “08. Απί. χχ. 4. 
2, ((Βουρῖν ποῖ ἴῃ [Π6 πηοίδρῇ. 5860586,) 
σποδῷ τὴν κεφαλὴν καταισχύνας. 
Κατακαίω, (. καύσω, δογ. 2. μᾶ58. 

κατεκάην, ἔιϊ, 1. ναδ86. κατακαυθήσομαι, 
δὰ ἴῃ Ἰαἴον τἰρ νϑ ἐπνν 2. ἯΙ κατακαή- 
σομαι,) ἰο δωγη . ΑὨρ]. ἐο δε τ, 
ἐο οοπϑηια μἰζογίψ, ἰταπδ. Μαῖι, 11}, 12, τὸ 
ἄχυρον κατακαύσει “πυρὶ ἀσβέστῳ. χιϊὶ. 
80, 40. 1 ον. 11]. 1δὅ, αἱ. ϑρί. ἀπά (]δβ8. 
Βον. υἱ]]!. 7, Ὀ18. 

Κατακαλύππτω, ἴ. ψω, ῬΙῸΡ. ἕο ΟΟΌΕΥ 
αοιυη ΟΥ ΟὐΕΥ, 85 ἘΠ ἃ νοὶ. Ηρποα ἕο 
οοἱΐ,͵, Τὰ Ν. Τ΄ ΟἾΪΥ 888. ΟΥ τηΐϊᾷ. ἕο δέ 
υοἱϊοα, τῦδαν' α υοῖΐ, 4080]. 1 Οοτ. χὶ. 6, ὑἷ8. 
[01]. ὉΥ τὴν κεφαλὴν, νοτ. 7. ϑεορί. απὰ 
ΟἸα88. 
" ἀτἀκευχοῦν δὴ ἤ. ἥσομαι, ἄθρου. 

τηϊὰ, ἐο δοαϑέ οποϑεῖ ἀσαΐηδὲ ΒΥ ῬΟΥΒΟΏ ΟΥ 
υἱΐηρ, ἐο σίογψ οὔθ, [ΟἿ]. ὉῪ ζει. οπι. χὶ. 
18, μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων κ. τ. λ.; 
ὉΥ κατὰ, 44. ὃ]. 14. Ἡδεπεο 24. ἰϊ. 18, 
κατακαυχᾶται ἔλεος (ἴοτ οοηοῖ. ὁ ἐλεῶν) 
κρίσεως, 1. 6. “1Ἰὸ τιοτο ἢ} τηδη ἱ 
οὐδῦ' Ἰαἀρτηρηΐ,᾽ ἴδαγβ ποῖ σοηἀθιηηδίίοῃ. 
ϑερῖ. δηὰ σάγοὶυ ἦη ΟἾα88. 
Κατάκειμαι., ἴ. εἰσομαι, (κεῖμαι.) ἰο 

ἰΐδ ἀοιση, ἱ. 6. ἐο ἴδ, ἴὸ ὍὈ6 τοσυμθοηξ, ἴη- 
ἰτᾶπ8. [) βαϊὰ οὔ (10 βίεκ, [01], ὈῪ μαζί. 
ΜΙ. 1. 80, κατέκειτο πυρέσσουσα, δ᾽ 
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αν 5ἰοἶ ΟἿ α ἥέυεγ. Αοἷβ χχνυῖϊ. 8, 850 
Οἴαββ. κ᾿ νοσῶν οΥὁἩ ἀσθενῶν : ἴ0]]. ὈΥ ἐπὶ 
ὙΠ} ἀαι. Ν]ς. ἱΐ. 4, ἴ[λι. ν. 256. ΔΑςῖβ ἰχ. 
88: ὃγ ἐν Ζόἢη νυ. 8. 4080]. γογ. 6, ἄ (]488. 
2) ἰο τεοϊέπε, ἱ. 6. αἱ 1801]6 ἴῃ [86 οτεῃίαὶ 
ἸΩΔΏΠΕΥ, ΜΚ. χὶν. 8: υἱ ἐν, ΜΚ. 1ἰ. 1δ. 
} ον. νἱῖ. 10, ἀπιὰ ΟἸ888. 

ΓΡΑς ρθε αν ἴ. άσω, (κλάω,) Ἢ ὄγεαξ 
ΟΓ Ὁ, ἵ5 , 6. 4. τοὺς ἄρτους, 

ΜΚ. νἱ. 41. 1. ἔκ 16 μβε ΟἸΔ88. ᾿ 
Κατακλείω, ἔ. εἰσω, Ῥτορ. ἐο 8δεξ 

ἄοισπ, 88 ἴῃ: ἀοογ οἵ ἃ εἰβϑίθν.ῃ, οὐ ἃ βυδίετ- 
ΤΔΉΘΔ Ὑ80]ζ, ΟΥ ῬὈτγίϑοη. Ηδησο, ἐο δδεωΐ 
ΔΡ ΔΩΥ υἷδοο. Βυῖ ἰτ ἴδ σοπογι υδοὰ οἵ 
Ῥέα. ἰὼ Ν. Τ᾿ 1011. ὈῚ ἀαϊ. οὗἩἨ Ρ͵δοο σῖτα 
οὐ ψουῦ ἐν, [ωὰ. 111. 20, κατέκλεισε τὸν 
Ἰ.ἐν τῇ φυλακῇ. Αείθ χχνὶ. 10, Απά βο 
δεν. χχχίϊ. 8, ἐν ἦ (φυλακῇ) κατέκλεισεν 
αὐτόν. 3) 84]80 ἴῃ Αροεγ, δῃὰ Ἡΐδη. νυ. 
8,12, Τπ 186 Θοαυ]οῦ Ο]α88. ἴε '8 [0}}. ὈῪ 
εἰς ἀπὰ 8Δη δοςιι8. 
Κατακληροδοτέω, ἔ. ἥσω, ἰο σί 
δὲ ἐαον, τ ἀμ ϑνάς ἐν ἰῶ, ὅλα, 
οἱ ΧΙ, 19, ἴῃ ἴοχὶ το, Οἰδ οι κατα- 

κληρονομέω. ' 
Κατακλτ'νω, ἴ. νῶ, ῬτοΡ. ἐο πιαζε ἴη- 

αἰἷπε, οὐ ἐϊσ ἀοιυβ. ἴῃ Ν. Τ΄ υβοὰ οΗ]ΥῪ οὗ 
186 οτοπία] μοβίυγο δὲ τρθδ]8, ἐο πιά τὸ- 
οἰἶπο, ἰγδῃβ. τηΐὰ. ἐοὸ γϑοϊπ αἱ ἃ ταϑαὶ, [λι. 
ἰχ, 14. κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας. 
τοἰᾷ. [λι. χὶν. 8. χχίν. 80, δηὰ ΟἿδβ8. 

Κατακλύζω, ἔ. ὕσω, (κλύζω, ἴο 
ἀλεῖ.) ἐο ἀαεὰ ἀοισπ ὠροη αὶϊὰ ππαΐογ, 1, 6. 
ἰο οὐυθγηοισ, ρα88. 2 Ῥοί, 111. 6. 
Κατακλυσμὸς, οὗ, ὃ, ἱκατακ ύζαι 

α βοοά, ἀρίωφε, Μαῖι. Χχῖν. 88, 39. μὰ, 
χυ, 27, 2 Ῥεῖ. 11. δ. βορί. δηὰ Ο]858. 
Κατακολουθέω, ἔ. ήσω, (κατὰ ἴη- 

ἰθῃ8, ἀκολουθέω.) ἐο γοίΐοιο οἰοθεοῖψ, ἡ ἱᾺ 
ἄδι, Αοίβ χυΐ. 17: αὖβο]. ἵἴμι. χχιὶϊ. δὅ, 
δηὰ ΟἸ555. 
Κατακόπτω, ἔς ψω, γῥτὸρ. ἰο ομΐ 

ἄἀσιση, οὐ ἴορ, 88 ἃ ἴτ66; δ'80, ἐο σμέ ουὐἁ 
δευογεῖν, εν. ὅ, κ.-. ἑαντὸν 

λίθοις. 80 Ἠΐάοι. νἱὶ!. 92, κατακόπτεις. 
ΑἾδβο ἴῃ τη. κατακόπτομαι, “ἴο σουπὰ 
δη τηΔηρ]6 {9 ἴδοα ἴῃ υἱοϊθηΐ στο, οἴδῃ 
ἴῃ ΟἸ] 888. ὔ 

Κατακρημνίζω, ἔ. ίσω, ἰο οαϑὲ ἀοιοη 
ἤοπι α ὑρῖοο, ἴο οὐδ ἀἄονη Ποδά]οηρ, 
ἴδῃ. [ν. ἵν. 29, ϑερί. ἀπὰ ΟἾδε8. 
͵, Κατάκριμα, ατος, τὸ, (κατακρίνω,) 

ασαϊπϑί, ουπαοτιπαΐίοη, Ἐοτ. ν. 
10, 18, νἱϊῖ. 1. Ῥίοπ, ἨΔ]. Αηϊ, νἱ, 6], 
χρεῶν ἀποκοπὰς καὶ κατακριμάτων 
ἀφέσεις αἰτεῖν. 
Κατακρτνω, ἔ. νῶς ἰο σίσε ἢ 

α(κιηδί, ἐο σοομάσπιπ. ἴτ ΟἾδ58. σοπϑίγασὰ 
Ἰ σεπ, οὗὁὨἨ Ῥ6γβ. δπὰ δοο. οὗ ρυπιβῃτηθηίῖ. 
Βαι ἴῃ Ν, Τ. πῖτὰ οἴμεν οοηβίγιοίίοπθ, 1) 
ῬΡΟΡ, [01], ὉΥ αοα. οὗ ροῖβ. απὰ ἀαῖ. οὗ 
Ῥυηιδπτηοης, Μαῖϊ, χχ. 18, κατακρινοῦσιν 
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αὐτὸν θανάτῳ, “ [Π6Υ 58}}4}1 σοπῃἀθτηῃ Ὠΐπὶ 
ἴο ἀφαι}.᾽ 2 Ῥεῖ. ἢ, 6: (0]1. ὈΥ δα. οὗ 
ΡΘΓΒ. δηά ἱπῆη. ΜΚ. χῖὶν. 64, κατέκρινον 
αὐτὸν εἶναι ἔνοχον θανάτον. ἘΕὉ]], Ὁ 
δος. οὗ ρεγβ. [Π 8 ΟΥ̓ΤΠῚΘ ΟΥ Ῥυπἱβητηθηΐ Ὀοΐηρ 
᾿ωρ]. Φοδη υἱϊ!. 10, οὐδείς σε κατέκρινεν ; 
γον, 1]. Βοι). ἰἱ. 1: 8080]. οι. νἱ}}. 84. 

8. Μαεῖι. χχνυὶϊ. 8. Ζ2ατη68 ν. 9: οὗ 1}6 
αδῖ ᾿πἀρσιηοηί, ΜΙ. χνὶ. 16. 2) ,. Κοπι. 
ΥἱἹ. 8, κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ 
σαρκὶ, ἰ. 6. “ ἸΔΙἢ οοηἀοηῃηηθρά, 8δ6ῃ- 
ἴθησθ Ὀροη, 811} σᾶγηδὶ Ἰυδἰ8 δῃ ἃ ΡΑΒΒΊ Οἢ8,᾽ 
ἴῃ ἀπο. το νεῦ. 1. 8) ὈΥῪ ᾿π0]. ἐο δοη- 
αἰδηιη, ἱ. 6. ἴο ΠΟΥ ΒΥ ΟἸΘἶΒ ρ0}}}0, ὈΥ σοη- 
γαβί, ἰ. 6. ἴο βῆονγ, ΌὈΥ ὁπ θ᾽5 ροοὰ σοῃάᾳοϊ, 
[δῇ οἴδοΥΒ τὸ μη ΠΥ οὗ τυϊβοοηάποεΐ δπὰ 
ἄοβοῦνο σοπαἀοιηηδίίοῃ; [01]. ΌὉΥ δοο. Μαίιϊ. 
χὶϊ, 41, Ηθῦ. χὶ. 7. Ῥαββ. Βοιῃ. χὶν. 22. 

Κατάκρισις, εως, ἡ, (κατακρίνω,.) 
1) ρῥτορ. οοπαδηιπαξίοη, 2 Οοτ. 1. 9, ἴῃ 
[86 5686 οὗ οὐπδώγο, ὀίαπιο, τὶϊ. 8. 

Κατακυριεύω, ἴ, εἴσω, 1) ῬγῸΡ. ἴθ 
»ργουαϊῖί ασαϊγιϑέ, ΟὐΘΥ̓ῬΟΥΘΘΥ ΔᾺΥ Ῥογβοη. 2) 
ἑαΐδ ροβϑοϑϑῖομε ΟΥ̓ ΔῸΥ ἰμΐηρ ὈΥ βυδάπϊης 
1.8 ῬΟΒΒΘΒΒΟΙΒ. [ἢ Βθη868 οἔϊδη ΟΟΟῸΣ ἴῃ 
ϑερί. ΤῊΘ Ἰαϊίου οὨ]Ὺ ἴῃ ΟἾ4θ8. ΤΊ ΤΌΣΟΥ 
ΟΟσΙΓΒ ἰη Ν. Τ. αἱ Αςίβ χίχ. 16, κατακυ- 
ιεύσας αὐτῶν. ΜΚ. χ. 42. ϑερῖ. δηὰ 
οἶα8. χυὶ. 4. Απά 8ο κατακοιρανέω, 

ἰπ ἤοπι. 1]. ν. 832, 4]. 8) ἴῃ ἃ δαά Β6η86, 
ἰο λοίά μηίαιυξί αἰὐἰλογν οὐδτ, ὀμογοῖϑα 
ἐγγαπην οὐον, 1 Ῥεῖ. ν. ὃ, μηδ᾽ ὡς κ. τῶν 
κλήρων, “ Ἰο [ἢ ΘΓ 88 Ἰοτάϊηρ 10 ΟΥ̓ , ἀοτηΐ- 
πϑουηρ ΟΥ̓ΕΡ [86 σοηργοραίίοπ8.᾽ 8.0 ῬΒ. χ. 
10, ϑϑρί. κατακυριευσαι τῶν πενήτων. 
Καταλαλ ἕω, ἢ. ήσω, ἰο βροαξ ἰδέ, 

Ἰ. 6. ἴο ουἱΐ ΟἿΣ εἰαπάον, πὶϊῃ σοῃ. 
96. ἵν. 11, ἴεν, μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, 
κι τλ. 1ΡῬοῖ. 11. 12. ἢ. 16. βορί. δπὰ 
ΟἸΙαβ8. 
Καταλαλιία, ας, ἡ, ἱξασἀχάλιθ α 

δγ, ρυδῳ ἵημϑέ, ουἱέ εροαζίησ, 8ἰαη 
Οον. τς Ὅ0, ] Ῥεῖ. ἰδ, 1.--- ΥὙ 1854. 1.1], 

διὰ ἰα(. ατ. 
ἤν ου, ὃ, τ, ἐκατάλαλειν, 

]. ϑροακίη αραϊηϑέ, 88 ϑυῦδδῖ. ἃ 
αἰοπαο ον, ῥαολδδιον. Βροτη. . ἣ 
Καταλαμβάνω, ἔ. λήψομαι, δογ. 2. 

κατέλαβον, (κατὰ ἰηΐδηδ. ἄς λ.) ἐο ἑαΐε 
λοία οἵ, ἴ.6. πἰτ 1Π6 1468 οὗὨ Θαρθτηαββ, ὅτε. 
ἰταῃβ. 1} Ὀγορ. ἐο αν λοίά οὗ, ἐο 8οῖζε, ἃ8 ἃ 
οΥἸπλῖπαὶ, ψόθα υἱῖ!. 4, αὕτη ἡ γυνὴ κατ- 
εἰλήφθη ἐπαυτοφώρω μοιχενομένη, δῃὰ 
ΟἸαββ. 8ὃο οἵ δὴ εὐ] βρὶγιῦ βοιζίπρ δηὰ 
ΟΒϑοβδίηρ ἃ ἀϑιηοηίΐας, Μίαν ἰχ. 18. ΚΠ]. 
ν. Η. τ|.9. ΕἸξ. οἵ ἀδυκηθββ, ΟΥὁ δυν]], οὐ 
1η6 ΠπΚ6. ἐο οοπι ἐμἰάοπίψ μροπ, Ζοἤη ΧΙ. 
8δ. 1 ΤΊιεδβ, ν. 4. ϑερὶ. δηὰ Ο]δββ. 2) 
ΒΡ66. ἷπ Δ]] υδίοῃ ἰο {π 6 λυ 0] 1. χϑιηθδ, 866 

ὁγοάοί, νὶ. 89.. ΤΏυς. 1]. 80, ἐο οδέαΐπ, 
1. 6. [Π0 ρῥγζα, ἢ 1ῃ6 ἰάθα οὗ ΘΑΡῸΓ πὰ 
ΒΙΓΘΠΠΟΌΒ ΘΧΟΓοΏ, ἕο σγαβρ, 56ΐχ86 τροπ, 
Βοια. ἰχ. 80. 1 Οον. ἰχ, δά, οὕτω τρέχετε 
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ἵνα καταλάβητε, ἱ. ὁ. τὸ βραβεῖον. ῬἈΪ]. 
ἢ]. 12.,, ὉΪ8, ΠΣ δὲ, ὁ ΕΡὴ καταλάβω 
[τὸ βραβεῖον, νεν. 14], ἐφ᾽ ᾧ καὶ κατ- 
ἐλήφθην ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, ἱ. 6. “ [ὉΓ 
ὙΠΙΟἢ νοῦν οηὰ ἴ 4180 88 ΨΟῺ 88 8 Ἂπ: 
ὉΥ ΟἸ τίδι." νϑὺ. 18. 8) ἔφ. ἐο ἰαψ λοϊά ο΄, 
σγαϑρ πὶτὰ [Π6 πλϊπά, ἐο σοπιργοδδηά, “ οἢἢ 
Ἷ, ὅ, ἡ δὲ σκοτία οὐ κατέλαβεν αὐτό. 
ΟἸοῶι. Α]6χ. ϑίσουι. ἱ. 16, καταλαμβάνειν 
τὸ μέγεθος τῆς ἀληθείας. Ηδεποθ ταϊά. 
ἐο σοπιργομομα 707 οποϑοῖ, ρεογοοΐυο, πὰ, 
7011. ὉΥ ὅτι, Αοἰϑ ἰν. 18, καταλαβόμενοι 
ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσι. χ. 84: 
ἢ δος. δὰ ἱπῖ, χχυ. 25. Αμπὰ 80 ἴῃ 
ΟἸ 588. 
Καταλέγω, ἔ, ἕω, 1) Ῥτορ. 0 αν 

ἀοιση Δαν τἰμΐηρ, ἀπ ὉΥ ἱπιρ]. οἱ οὐ αρατί 
ἔτοτα οἴπεῖβ, ἕο βοϊθοί. 42) ἰο ἰαψ ἀοιῦη ΔᾺΥ 
ΤΠΙῺΡ ΟΥ̓ ῬΟΙΒΟῚ ἕο, ΟΓ ἃπηοηρ ΟἰΠΟΙΒ; δηά 
{ΠΟΥΘΌΥ ἕο γοοΐορ ᾿ξ οὐ Ηἶτὰ ὑπάθΓ Β00 ἢ ἃ 
πομῦοτ. Ηδθησο, ἐο ὁηπγοΐ οὐ θηἶδέ, ἴῃ ἃ 
τΩἸΠΠΆΓΥ Β6Ώ86, 84 4180, ἴῃ ἃ Οἶν}] ΟΠ, ἕο 
»Ῥωΐοη α ἰἶϑέ 58 δὶ ἴοΥ ΔῊ ἀυΐγ οἵ οδῆςθ. 
5ὸο 1 Τί. ν. 9, χήρα καταλεγέσθω 
μὴ, ὅτε. 
Κατάλειμμα, ατος, τὸ, (καταλεί- 

πὼ,) 1} ὑτορ. α γεβι μα οὗ ΔΠΥ πυτηθογ, οὗ 
ὙΠ ἢ 1.6 τοβὲ ἢανο Ὀθθη τοιχονϑά, Εοο]υ8. 
χ]ῖν. 17, Νῶε ἐγενήθη κατάλειμμα τῇ 
γῇ. 1 ὅσα. χὶϊ. 15, βερί. τὸ κ᾿. τοὺ 
λαοῦ ἀνέβη, ἄτο. 2 ΌΥ ἱπιρὶ, ἃ 5118}} 
Ραγί, γεῖο, Βοτα. ἰχ. 27, τὸ κ᾿ σωθήσεται, 
ῬγΟῦ. ὙΠῸ Δ] αδίοη ἴο 1πΠ6 ἰδαύῦθη, οαἹ] θὰ 
τὸ κατάλειμμα, τεϑοῦνοά ἴογ ἴΠ6 ποχὶ 
Ὀτοδά-τηδκίηρ, 

Καταλείπω, ἔ-. Ψψω, δογ. 1. κατ- 
έλειψα, ῥῖορ. ἕο ἴραυο ἀοιυη ἴο οπϑ Β 
μιοῖτβ, ἱ. 6. ἕο ἰδαυθ δεέμα, 80 8ἃ8 ἐο ἀοϑοομα 
ἴο ἴθ. Ἡδποθ βόποῦ. πὰ ἱπ Ν. Τ. ἴο 
ΤΒΑΥΨΕ ΒΒΗΙΝΩ, δῖ ομδ᾽Β ἀδρασγίυσο, [Υ8Ώ8. 
Ι. ργορ. αἱ ἀθαῖῃ, ΜΚ, χίὶ. 19, καὶ κατα- 
λίπῃ γυναῖκα. ἴμα. χχ. 8]. ϑδερί. ἀπὰ 
ΟἸα98. Οἴὔϑῆογ. ἴῃ ΔΩ ρἷδοθ, ἰσδη8. ΜΚ. 
χῖν. δ2, καταλιπὼν τὴν σινδόνα. ΦοΒη 
υἱϊϊ. 9. ΕῸ]]. ὉΥ ἐν Ὑὑ ἀαί. οὗἁ ρ]666, 
1.ὰ. χν, 4. οὐ καταλείπει τὰ ἐνν. ἐν τῇ 
ἐρήμῳ. 1 Ὑλιο88. 11. 1, ἐν ᾿Αθήναις, Τὶϊ. 
᾿. δ: ὉΥ αὐτοῦ, ἕδογο, Αοἰθ χνὶ. 19: ὉΥ 
εἰς ἅδου. Αοἴβ ἰϊ. 81. Κβο σι} δος, δπὰ 
Ῥγϑαϊοαϊθ οὔ δοπάϊιίοπ, Αοἰβ χχίν. 27, 
κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον. Χχν. 
14. ϑ'δρί. δῃὰ Ο]488.----ἰ]. ἴῃ 119 86ῆβὸ οὗ 
ἰο ἴραῦο, φωῖέ ιυδοίϊψ, ἘΟΆΒΑΚΕ. 1) οὗ 
ἶδοθ, Μαϑῖϊι. ἱν. 18, καταλιπὼν τὴν 
αζαρέθ. δῦ. χί. 27. 8ὅο ὉΥ ἰπρὶ. 

Αεἰβ χχὶ. 8. δορί, δῃὰ (].88. Ἡδπος οἵ 
ΡΘΙΒΟΠΒ δηἀ (ἰΐηρβ, 0 ἰοαῦο, 7ογβαζδ, 1. 6. 
80 88 ἴο πᾶν ποίπιίηρ τοῦτ ἴο ἀο ψ] ἢ 
{1π6. Μαῖϊ. χῖχ. ὃ, κι τὸν πατέρα καὶ 
τὴν μήτρα, Μαῖι. χνυἱ. 4. χχὶ. 17. ΜΙ. χ. 
7. Ἑρὶι. ν. 8]. 2) οὗ {μΐησθ, ἴμπ. ν. 28, 
καταλιπὼν ἅπαντα. Δοῖβ νἱ. 2. 2 Ῥοῖ. 
᾿ϊ, 16. ϑερί. δηὰ (]488.---11ΠΠ. ἐοὸ ἰδαυό το- 

ἩπΊηΟ, ΞΞ ἴο ἩΑΝῈ ΤΈΡΤ, ἴο γέϑεγῦθ, 
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Βοτη. χὶ. 4, και ἐμαυτῷ ἑπτακισχ. ἄνδρα. 
Ῥᾳββ. Ηοῦ. ἱν. 1. Χου. Αγ. ν. 1. 

Καταλιθάζω, ἴ. ἀσω, γῬτορ. ἴο βέοπε 
ἄουυη, ἱ. 6. ἴο ϑίοπο ἐο ἀφαίδ, ἰταηβ. μὰ. χχ. 
6, ϑερί. Εχ. χυἱϊ. 4, Ναμι. χίν. 10. 

Καταλλαγὴ, ἧς, ἡ, (καταλλάσσω,) 
ΡΙῸρ. δῃὰ ἰῃ ΟἾαθβ. θασήαπφε, ἷ. 6. οὗ 
ἸΩΟΠΕΥ. ἴπ Ν, Τ΄ ποοοποϊϊιαζξίοπ, ἱ. 6. 
γοβίοταϊίοη ἰο ἐπ6 ἀϊνίπο ἕδνουγ, Βότω. νυ. 
11. 2 Οον. ν. 18, 19. Βοαι. χὶ. 15, καταλ- 
λαγὴ κόσμου, ὶ. 6. “[Ὧ6 τηδ8η8, οσσδδῖο οὗ 
τοοοῃοϊ]ΐηρς [86 ποῦ] ά᾽ ἰο αοἀ. 

Καταλλάσσω οΥ ττω, ἧ. ξω. ἴῃ 
Ο]688. “ο ομαησὸ ΔῺΥ τδίης αἀσαϊπδέ ΔΗ 
οἴμοσ {πίηρ,᾽ ΥἱΖ. ὉΥ τὴν ἊΝ 1: ἀραϊηδῖ, 
ἰο ὀχοδαηφα ΒΟΒ. ἴῃ Ν. Τ. ἐοὸ οδαπρα τὸ- 
ὙΔΈ5, 1. 6. [Π6 ἀϊδβροβίἐοη οὗὨ ὁπ 6 Ῥθύβοῃ 
ἰαγαγὰβ ποῖ Σ, ἕο ἐδ ἐο ΔΏΥ ΟΠ6, 
18 ἀἰοτίηρ ἔτοιι διαλλάσσω, «ϊοΟΝ 1πι- 
1168 πμαν οὔδηρο. ὙΠ δου. δῃὰ ἀδὶ. 

2 Οοτ. ν. 18, 19, κόσμον καταλλάσσων 
ἑαυτῷ. ῬΡαδΒ. Δογ. 2. κατηλλάγην, ἴο δε 
οὐ δοόοτια γεοομοϊθα ἐ0 ΔᾺΥ ὁπ 6, ΙΓ ἀαί. 
Βοαι. ν. 10, υἱθ, κατηλλάγημεν τῷ θεώ 
κι τ.λ. ον, νἱ. 11. 2 ον. ν. 20. 
Χοη. Αἢ. ἰ. 6, 2. Ευτὶρ. Ιρῃ. Α. 1157. 
ϑορα. ΑἹ. 744. 

Κατάλοιπος, ου, ὁ, ἧ, (λοιπὸς,) ἰδῇ 
οὐυθν, γοηιαϊπίπ, υἷαν. οἱ κατάλοιποι, 
γορί, ἐΐ6 τοβίμο, Αοἰθ χυ. 17. ϑεδρί. δπὰ 
ΟἸ 488. 

Κατάλυμα, ατος, τὸ, (καταλύω,) 
ῬΓῸΡ. ἃ ρἴδοθ ΘγΘ 006 Ῥαζ8 ὕ}, Σ 
»ίαοο, ἕππ, ἴῃ ἴμο Εδϑί, ἃ ἀδαη, Ἰχα. 11. 7, 
οὐκ ἣν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. 
ΒΥ Ββυποοά. μι. χχὶ!. 11, ποῦ ἐστι τὸ 
κατάλυμα: ἷ. 6. “ἃ τοοῦ ὙἜΠΘΙΘ Ὁ ΤΩΔῪ 
ΒῈΡ δηὰ Ἰοάρο.᾽ ϑ'ϑρί. δπὰ Ἰαΐον (1488. 

Καταλνίω, ἔ. ύσω, Ἰἰϊ, ἴο ἰοοβοῃ ἀοιοη, 
ἰ. 6. 1) Ῥτορ. ἐο αὐδθοίσα, ἀϊθαμὶϊο [86 
ῥραγίβ οὐ δῺΥ {Πἰηρ ; Ὦθησ6 βροόίθϑῃ οὗἉ Ὀυ1}4- 
Ἰηρβ, ὅζο. ἐο ἑΐγουυ ἀοιση, ἀοϑέγοψ, ὙΪῸΝ 800. 
Μαῖι. χχνὶ. 61, καταλῦσαι “τὸν ναόν. 
χχυϊ!. 40. Αεἰϑ νἱ. 14, οἱ α]ἥ. ὅο Ναί. 
χχὶν, 2. 2 Ὅον. νυ. 1. Εἴχζ. 6]. 11, 18. 
ϑορί, ἀπὰ Ἰαΐοεν Ο]488. ΜΙ ίδρΙ. ἐο αδϑίγῸν, 
»ιιὲ απ ομὰ ἴο, τομαὶ υαῖῃ, 6. ῷ. τὸν 
νόμον. Με. ν. 17. ἔργον, Αοῖἴϑ ν. 88, 
απὰ (8885. 2) ἕο πηίοοβθ, ἰο λαϊξ ἴογ τοϑὶ, 
ριιὰ τωρ 7ὸν ἰδ πἰρσλξ, ὐθν δ] αδίοα τὸ (86 
ΠΠΊΟΡΗΤΕ οὗ θ6πε08 τ δυτάθδῃ, ἀπά ἐτνν: 
ἱπρ Ῥϑοῖαροβ. [Ι͂ἢ Ν. Τ΄ ρϑῃθυ. ὧὸ ᾿ 
ἊΞ υδοῖν. ἸηΐγδΠ8. τὰ" ἶχ. 12. χίχ. 1, 
εἰσῆλθε καταλῦσαι. ϑερῖί. δηὰ (]458. 

Καταμανθάνω, ἔ, μαθήσομαι. ἷπ 
ΟἸα588. ῥγορ. ἐο ἰραγη ἱβογοισίἶῳ : ἴῃ Ν. Τ. 
ο ποία αοσμγαΐοίψ, οὔϑογυο, οὐηϑίάεγ, πλι 
δος. Μαῖιῖ, γί. 28, κ. τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ. 
δορί. δηὰ (688. 

Καταμαρτυρέω, ἔ. ήσω, ἰο ευὐπεϑδ, 
ΟΥ ἐδείν αραϊπϑδέ ΠΥ οὔθ, Ὑἱτ βεἢ- 
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Μαιι. χχνΐὶ. 62. χχυΐἹ. 18, ἃ]. ϑορῖ. δηὰ 
ΟἸ488. 
Καταμένω, ἴ. νῶ, ἰο τεπιαΐῃ ἡβεοαΐν, 

ἀιοοῖί, ἰαῖταιϑ. Αοἰϑὶ. 18. ϑορι. δυὰ αὐὐάδ, 
ΟἸδϑβ, 
Καταμόνας, κἂν. (κατὰ, μόνος.) 

αἴοπε, ὃν οπεϑεϊ, ΜΙκ. ἵν. 10, [μὰ. ἰχ. 18. 
ϑορί. δηά 6(]δβ8. 
Κατανάθεμα,ατος, τὸ, (κατὰ ἰηΐοῃβ. 

ἃ ἀν.) α σεγϑδ ασαΐηϑέ Δ οὴ0. Μοίοῃ. 
ἐδοουτθοι {ΠΏ 6,᾽ ΤῸΓ σΟΠΟΥ. Ομ ἀοσιγϑοα, 
Βον. χχὶϊ. 8, ἴῃ ἰοχί. γος. Ξβ'6θ ΤᾺ ποίθ 
ου Μαῖι. χχνὶ. 74. 
Καταναθεματίζω, ἔ. ίσω, (κατὰ 

ἰηίθη8. δι ἀν.) ἐ0 ἷξον" σεν 808 αἀφαϊπϑί, 1. 6. ἕο 
συγϑ6, Μαϊὶ. χχνὶ. 74, ἰῃ ἰεχί. τθο.0 [,δ[6γ 
οὐά. καταθεματίζω, ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ἃ οοττυρίοῃ 
οὔθ δῦουθ. 83.690 ΤΩ ποίϑ. 

Καταναλίσκω, ἴ. λώσω, (κατὰ ἰη- 
θῃ8. ἄς ἀν.) ἐο οοπϑδεηι αἀοιση, ἰ. 6. Ὑ [ΟΠ], 
080], Ηοῦ. χί!. 29, πῦρ καταναλίσκον. 
ϑερί. ἀηὰ (1488. 
Καταναρκάω, ἴ. ήσω, (κατὰ, ναρ- 

κάω, ἔν. ναρκὴ, ἰοΥΡΟΥ ; 50 ςἈ]]6ἀ ἔγοτη 8 
δἰ! οὐὗὁὨἩἉ Ἰμαῦ Ὡδηλθ, {Π6 ἐογρϑάο, οἵ οἱ θείσὶς 
οοἷ, μανία 1.9 ΡΟΝΟΥ οὗἁ δβδοιηρ' ΔΗΥ͂ ΟἿΘ 
ὙἹὮ ἰΟΤΡΟΣ ὉΥ ἴδ του }.,) ῥΐοΡ. ἰο αὔεδεΐ 
εὐὐξῇ ἰυγοΥ ; δηὰ αἾβο, ὈΥ ἃ Ὠδυβῇ Ἰάϊοιῃ οὗ 
ἴμ6 σοηταοῃ Οτθοὶς ἀϊαϊεοῖ, ἐο ἰδδ ἄθαὺν 
ΒΡΟΉ ΔᾺΥ ΟΠ6, ἕο ιὐοῖσῇ Ηἷπι ἄοισπ, ἰἢι18 
δδοϊης Ηἴπλ ἢ ΓΟΤΡΟΥ ; αἷδὸ ἢρ. ἕο ὃδ6 
δμγαθηβοηα ἰο ΔΗΥ͂ ΟὯ6, ἰῃ ἃ ῬΘΟΙΠἾΔΓΥ 
86η86, 2 ΟὐοΥ. χὶ. 8, οὐ κατενάρκησα 
οὐδενός. Ὅϑο ἯΟ ΒΑΥ, ἰο ἰΐὸ α ἀφαά τυοῖσὴΐ 
ὩΡΟΉ ΔΕΥ͂ ΟὨ 6. 
Κατανεύω, ἴ. εύὐσω, ἰο ποὰ οὐ ιυἱπῖ 

ἐοισαγβ ΔΛῪ ΟὨΘ, ἷ. 6. ἐο πιαΐδ 8ὲ0η8 ἐο ΔΗΥ 
οη6, ὙΠῸ ἴ86 Πιοδά, ογεβ, ὅζο. ἐο δεοζοη, 
ὙΠ ἀαι. [.ὰ. ν. 7, δηά ΟἾ488. 
Κατανοέω, ἴ. ήσω, (κατὰ ἱπίοπβ. 

νοέω.) ἰο 866 ΟΥ̓ ἀΐδοογη αἐδίιηοίίν, ἰο }67- 
οεἷσε οἷοαγίψ, ἰταθβ. ]) Ῥγορ. [μὰ. νἱ, 4]. 
Αοία χχυὶ. 89. ΕἾ. ἴλι. χχ. 28, κ. τὴν 
πανουργίαν. ϑιορῖ. δηὰ Ο]Δ86, 2) ἢρ. ἐο 
πὰ ἀοοσγαίοίῳ, ἰο οὔξϑεγῦδ, ἕο σΟΜΒΊΑΘΥ, 
ἴλι. χίὶ, 24. κ. τοὺς κόρακας. σογ. 27, τὰ 
κρίνα. Αεοἰβ νἱῖ, 81, 82. χὶ. 6. Ἡοῦ. 11]. 
Ἰ, 7.. 1. 28, 24. δορί. δπὰ ΟἼ]αβ8. 8) ἴῃ 
ἴδο βεῆβ ἐο λαῦες γεϑρεσὶ ἴο, ἰο τεσαγά, 
οι. ἱν, 19, οὐ κατενόησε τὸ ἑαυτοῦ 
σῶμακ. τι λ. Ηοῦ. χ. 24. ϑορί. [8. [ν]]. 
1. Χρη, Ογτ. ἢ]. ὃ, 85. 
Καταντάω, ἴ. ἤσω, (κατὰ ἄς ἀντάω,) 

ἕο οὐ ἀοιση ἰο οΥἨ Ὡροῆ, 0 αὐτῖυο αἱ ἃ 
Ρίδοθ, Αςοἰβ χχ. 15, κατηντήσαμεν ἀντι- 
τοὺ Χίου, κε αγτίυϑ οὐοῦ αφαϊπϑί ΟἾἴοϑ. 
Ἰδονῃοτο ἱπ Ν. Τ᾿ αἰναγβ υἷ εἰς ἀπά 

δος, Αοἰβ χυὶ. 1, κατήντησε εἰς Δέρβην, 
αἱ Ὅετθο. χυ]!. 19, 24. χχὶ. 7, δῃὰ ἰαῖοσ 
ΟἸαδα, ΟΥ̓ ιμΐηρδ, [011]. ὉΥ εἰς, ἐο ΦΟΠι6 ΟΥ̓ 
δε ὀγουισῆξ ἰο ΔῺΥ οπο, 1 Οον. χίν. 86, ἕο 
πηι τρορ, ἤαρρθη ἴο, ἱ. 6. ἴῃ {16 ἴπ26 οὗὨ 
ΔῺΥ οῃ6, ἰ Οοι. χ, 11. ΕἿΣ. ἐο αἰξαΐπ ἕο 
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ΔΩῪ πΐηρ, ἱ. 6. οὐέαὶπ ἰἴϊ, Αςεἰδ χχνῖ. 7, 
εἰς ἣν (ἐπαγγελίαν) ---- ἐλπίζει κατ- 
αντῆσαι. Ἐρὶι. ἱν. 18. ῬῈ]). ᾿). 11, Ῥο]. 
ἷν. 84, 2. 
Κατάννξις, εως, ἡ, (κατανύσσω,) 

ῬΓΌΡ. α ρίογοιπρ ἀοιση οὐ ἑλγουρῆ, διὰ ἢρ. 
ἐμερωμα, ὑόίνα σγί, 8.0 ἴῃ 168. : Βυΐ 
ϑερῦ, μ88 186 σοὺῦ κατανύσσω ἴοΣ ΗδθὉ. 
[0 ὃ6 5Β᾽]σηΐϊ, ἀυτη Ὁ," δηὰ “ το 116 ἱπ ἃ ἄϑθορ 
816θρ, βία ᾿ ΩΣ 8180 ΠΡ κατά- 
νυξις ἴογ ἨΘΌ. δίοφῃ, βίωρον, 18. Χχῖχ. 
Ἰὰς ΜΠ οἢ ῬῬδὺ] ἐξ αῖζι "1 ἐπχοί. χὶ. 8, 
ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς πνεῦμα κατανύ- 
ξεως. 
Κατανύσσω, ΟΥἩττω, ἴ. ἕξω, (κατὰ ἰη- 

(68. ἃς ἀν.) ἐο ργἱοῖς ἑξγουρῆ, Ῥίογοθ. ῬΆ88. 
το ΊΔΡἢ. ο ὅδ σγοαΐίῳ ραΐϊπεα, ἀδορὶψ τεουδά. 
Αοἰδ ἱϊ. 837, κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ. 
ΤῊΪ8 Β6Ώ86 ΤΆΓΟΙΥ Οσουγ8 ἰῇ Ο498.. Βαΐ ἴἰ 
8 ποῖ ὉΠ ΘΟ ΘΏΠΥ ουηὰ πῃ ϑορῖ., 88 
6δῃ. Χχχὶν. Ἷὰ κατενύγησαν οἱ ἄνδρες. 
Ῥβ. εἶχ. 16, ϑορί. κατενυγμένον τῇ καρ- 
δίᾳ. ἘϊκοϊαΒ. χὶν. 1, οὐ κατενύγη ἐν 
λύπῃ ἁμαρτίας, οὐ α«]. Αροογ. Απὰ 80 
[8 ἰ,αιΐη ρώπρο. ΒΥ 186 βᾶπι6 τηϑίδρῃοσ, 
ΡΙυΙ. ἀθ Απἱμηὶ Τγϑηα. Ρ. 476, βαγβ {παῖ 
{86 οοηβοΐοηοα οὗἉ οὐ] ]- ἀοο γ8 Δ] ΤΥ Ιθᾶνοθ 
πη [6 βοὺ] μεταμέλειαν νύσσουσαν,᾽ 
ΜΒ ΟὮ ΤΩΔῪ τοιϊη ἃ ὁη6 οὗ 8 ψ6}}- ἔπονσι 
ῬδΒΒΑρῸ ἴῃ ΘΔ ΚΒΡΘΑΙΟ. 
Καταξιόω, ἴ. ὦώσω, ἰο αοοομπέ αϑ 

τσογίλψ οΥἹὙ ἀτν τὨΐηρ, Πἰοά. 816. 11. 60, με- 
ἄλης αὐτὸν ἀποδοχῆς καταξιῶσαι. 
οϑ. Αηϊ. χν. ὃ, 8. ΤΠουρὴ ἰπ ([ἢ6 Θδ]}16Σ 

Ὑτὶ [6.8 1ξ ἷδ δῖος πιἰϑδοὰ 8080]. ἰῃ {ἢ} ΒΘΏ80 
ἕο ὁϑίδθης ΟΥ̓ Γ΄, 88 880 ἰῃ [Π6 Ρ888. : 
ψ}116 ἴῃ [16 Ἰαῖοῦ οὩδ68 ἴ0 ἰδ ΤΟ] ὉΥῪ 
εη., [ἢ Ν. Τὶ 1 ἰ6 οἴῃ ον [01]. ὉΥ ψθη., ἃ8 
ΤᾺ. ἰ. ὅ, κατ. ὑμᾶς τῆς βασ. τ. Θεοῦ, 

ΟΥ ὉΥ ἰπῆῃ. [,ὰ. χχ. 8δ, καταξιωθέντες 
τοῦ αἰῶνος ἐ. τυχεῖν, χχὶ. 86, κι ἐκφν- 
γεῖν ταῦτα. Αεἰδ ν. 4], κι ἀτιμασθῆναι. 
᾿Απά 80 Βειιοβίϊι. 1888, 1], 
Καταπατέω, ἔ. ήσω, (πατέω,) ἰο 

ἐγεαά οΥ ἐγαπιρίδ ἀοιση, ἴτϑτβ. Μαΐι. νυ. 18. 
ΥἹἱ!. 6, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς 
ἐν τοῖς ποσὶν αὑτῶν. ἴλι. νἱῖϊ. δ. χὶ!.]. 
ϑορῦ. δηὰ Ο].88. Μοίδαρῃ, 88 ἃ τραυκ οὗ 
ΒΟΟΤΉ δηα οοηίετηρί, ΗςὉ. χ. 29, τὸν υἱὸν 
τοῦ Θεοῦ. Απά 80 οἴἴθῃ σοπομίοατγε ἐπ 
Τδη. 
Κατάπανσις, εως, ἡ, ῬτῸΡ. α γεϑέίηρ, 

γεϑέ, ἴπι Ν. Τ. ἤοτα [πὸ Ηθῦ. ὦ ρίαοο οἵ 
ταδί, ἤχεὰ αδοάρ, αιυοϊϊησ, Αἰεὶ νἱὶ. 49, 
τίς τόπος τῆς καταπ. μου: απᾶ ιυδαΐ ἰΐ6 
»ίαοθ οὶ πιν γεβϑέ, αδοάε1 1. 6. οἵ αοἀά, ἰπ 
8]Π 0 ἴο0 ἃ ἰδ ρ]6. Α80 οὗὁὨ ἐΐ6 γοϑέ, οὐ 
ἤχοά δῃὰ αὐυἱοὶ αροάθ, οὔ τὴ [8τ86]1068 ἴῃ 
(Π6. ῥγοτηϊβοα ἰαπὰ δῇτοσ {πον ττδπάοτίηρβ, 
ΗδΦὉ. 1}. 1]. 18. ἵν. 8. 56. Ηδηοο ἢν. ἐλδ 
γοϑέ, φεῖοί αὐοαάδ οὗ [Πο88 “]ιο 81.411 ἀτγο }]} 
νὰ Οαοἀ ἰπ Ὠοάνοη, ἱπ δ᾽ υδίοα ἰὸ [ὴ6 
τοϑῦ οὗ (Π6 βαδθδί, ΗδΌ. ἧν. 1, 8, 10, 1]. 
ον. ΑΥ̓ 154. ἱν. 7. 4 Εϑά, νὴ]. δ]. 
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Καταπαύω, ἴ, σω, 1. ΤΆΑΝΕ. 1) Ρτορ. | ὁ Θάνατος εἰς νῖκος, ἷ. 6. “18 ΟΥ̓ΘΙΘΟΙΒΘ 
ἐο οαϊι86 ἕο οδαϑ6. ἰο πιαΐζο (ἀδδὲβέ, 0 τοβίγαϊῃ, 
Αοίϑ χὶν. 18, μόλις κατέπαυσαν τοὺς 
ὄχλους. ϑερί. ἀηὰ Ο]4886. 2) ἐο οακι86 ἴο 
φοϑί, Χοη. ὕοη. νἱῖ. 2, ἐο συνε γοϑὲ ἰο, ἷἱ. 6. 
ἴο Ὀτίηρ ἰηΐο {ΠΗ 8α(θ οἵ τϑβϑῖ δῃ!ὰ μαρρίῃβββ 
οὔτθοθα ψῆο ἀν 6}} ἢ αοἄ, ΗΘΌ. ἵν. 8..---- 
ΠΟ ΊΝΤΕΑΝΒ. ἤτοι {π6 Η6Ὁ. ἐο οθα86 ὕγοηι, 
ἕο γοδέ 7ζγοηι, [011]. ὉΥ ἀπὸ σὶϊῃ χοῃ. ΗθΘΌὉ. 
ἵν. 4, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ “π. τ. 
ἔργων αὑτοῦ. νοῖ. 10, ἀηὰ δορί. 

Καταπέτασμα, ατος, τὸ, (κατα- 
“πετάννυμι,) εποῦ. α οουθγίησ, υοἱΐ, ἩΝ Ὠ]Οἢ 
Παηρβ ἄοσῃ. [πη Ν. Τ. ἐδ6 υοἱϊ, ομγίαΐῃ, 
ἷ.. 6. οὗ {π6 ἱδθθγηδοϊα δηὰ Τϑηρ]6, οἵ 
ΜΠ ΠΟ τότ σοῖο ἵνο. 866 Ὗ εἰ8. Ν, Τ. 
'. δ8ϑ. Ηρηορο τὸ καταπέτασμα τοῦ 
ναοῦ τ ΔῪ Ὁ ΕἰΤΠ6Ρ (ἢ6 Οὐὐοὺ οὐ (ἢθ ἸΠΏΘΓ 
νοΐ, Μαεῖϊ, χχνῖϊ. ὅ1. Βυΐ τὸ δεύτερον 
κατ. ἰδα βοσοηα οΥ ἴΏΠη6Γ νοὶ], Η οὐ. ἰχ. 8, 
ΕἸς. ΗΘ. νἱ. 19, τὸ ἐσώτερον τοῦ κατα- 
πετάσματος, ἰδαΐξ υυἱϊλὲπ ΓᾺ οἱ, 1. 6. 100 
ΠΟΘΙ ΒδηοίΌΔΥΥ, ὨΟΙΥ οὗ Βο]68 ἴῃ {Π6 
ΠΑ ΘΉ]Υ ἰθρῖθ6, σοιηρ. νον. 20, δηὰ χ. 19. 
δ'ο Ηδφῦ. χ. οὗ, ΜΏΘΓΟ 1{ ἴδ οι Ὀ]οτηδίίο οὗ 
ἴΠ0 Ὀοάγ δηὰ ἀθδι οὗ 7688 ΟἸτῖβί. 

Καταπῖνω, ἴ. πίομαι, ῬτῸρ. 88 βαἰά 
οὔ ἸἸᾳυΐάβ, ἐο διυαϊΐοιυ ἀοιυπ δαβέϊί, ο σωΐ 
ἀοιυη, δὰ βοιηθιϊτηδβ 868 οὗὨ [Ὠηρ8 88 ψ6}] 
88 ῬΘΙΒΟΏΒ, 0 αὐδοτό ; οὔ ]͵αυ 8, ον. χὶϊ. 16, 
ἡ γῆ κατ. τὸν ποταμόν: Ὀὰϊ τηοτα ἔγθα. 
οὔ 8οἰϊά5., ΜὨΪΟΝ ἀΓΘ, 88 γ)͵ὸ βδυ, δοί θα ἀοιυη, 
(80 ἀἐσίμξο ἴῃ 1,δἰη.) Μαιι. ΧχΙΙ. 24, τὴν 
κάμηλον καταπίνοντες. Απά 80 αδ]δη, 
καταπίνειν τὰ σίτα, δπὰ Ὠ)οά, ϑ'1ο. 11, 58, 
τροφὴ καταπινομένη. ἴῃ {Πη18 Β6η86 οὖ- 
δϑογΐονγθ 18 υδοὰ ἴῃ [,611η, 88 Ηοσ. ὅδοσω. 1]. 
8, 24, “ ἰοΐδ8 βίγω! οὐδογδθγδ Ῥ]δοθηίαϑ." 
Βυΐ ἴπ6 τονά 19 αἷ8δο υϑοὰ ποὺ ΟὨ]Υ οὗ 
ΒοΙην ἴροά, δυΐ οὗ ἄαἀδυοιγηῦ ῬΘΥΘΟΉΒ 
αἸΐνα, 88 Ηοβ. ΤΉ θορ. 457, τοὺς μὲν κατέ- 
πινε. Ἐπιτὶρ. Ογοὶ. 218, μή με καταπίῃς. 
ϑδο 1 Ῥεῖ, ν. ὃ, ζητῶν τίνα καταπίῃ. 
ΑἾβδο ἢρ. οὗἨ [Π0 868, νοὶ ϑισαίοιυβ ὦ 
Ὅῆο80 ὙΠῸ ἃ ἀγονψηθά {πογοὶη, ΗϑφΌὃ. ΧΙ. 
20. κατεπόθησαν. 80 Αἴδποη. τόν τε 
ναύκληρον λαβοῦσα καταπέπωκ᾽ αὐτῷ 
σκάφει. Αραΐη, ΟΥ̓ ΔποΙΠ 6 ταθίδρῇοῦ, 
2 Οον. 11. 7, ἃ ρϑύβοῃ ἀεδβισγογϑὰ ὈΥ͂ γυιοῖ 18 
ἀοοϊχηαϊοὰ 828 λύπῃ καταποθεὶς, οὁοη- 
δεπιοά. ογθονοσ, αἱ 2 Ὅν. Υ. 4, ἃ {πΐηρ 
απηιλιίϊαίρα Υ ΔηΟΙ ον 18 βαϊὰ ἴο ὃὉ6 αὖ- 
ξογδοά, ἵνα καταποθῇ τὸ ϑνητὸν ὑπὸ 
τῆς ζωῆς, ροΥπαρ8 τ ὶτἣ 41] βίοη, ἰο ἃ ΥἶνοΣ 
θοΐηρ Βυγ]]οννοά ἃρ ὈΥ Ὀοὶῃρ δοϑοσυθά ον 
Ἰοϑὺ ἴῃ [16 868, ΟΥ ἴῃ ΔΒ 68 ΟΥ 8848. 
566, Π᾽οά, Κϊῖς. ἰ. 82. Αγαΐῃ, 48 ἃ ν 
δηΪΠπ181 νγογϑιθὰ Ὀγ ἢἰβ δπίδσοηίδι 18 150}}} 
ἀδυοιγοα Ὁγ Ὠΐτη ἰπ {τα πηρ, (80 Φ6:. 1]. 
934, κατέπιέ με ὁ ἐράκον} 80, ΨΊ 411- 
βίοη {πογοίο, ϑι, Ῥαμ], 1 (ον, χν. δ4, οχ- 
ῥΓθ8868 186 ΟἸν βι]αη 8 τα ρ ἢ νοῦ (Π 6 
στὴ ΘΉΘΊΩΥ, 72 οαἰδ, ὌΥ βαγίηρ, κατεπόθη 

ὉΠΟΤΑΡὨδηΕ]γ.᾽ 
Καταπίππτω, ἔ,. πεσοῦμαι, ἕο γεϊ 

ἀοιυη, 6. γι. Ργοβίσαίθ, εἰς τὴν γῆν, Αοἴδ 
Χχνὶ, 14, νεκρὸν, ΧΧΥΝΝΙ. 6. Ρῦ. δηά 
Χεη. Ογςε. ἵν. ὅ, 7, ἐπὶ τῆς γῆς κ. 

Καταπλέω, ἔ,. εύὐσω, γτορ. ἕο ϑ9αὲ 
ἀοιυση, '. 6. ἴο Ἰαπά-τγαγά, ἰπ ορρ. ἴο 868- 
ψετὰ (ἀνά). ΑἾδ5ο, ἐο πιαζὲ 
ΟΡΡ. ἴο Καερίῃρ ἴο 868, Ἠοι. Οἀ. ἰχ. 142, 
ἔνθα καταπλέομεν. ΤΏυς. νἱ. 42, ὅπως 
ἐπιστάμενοι καταπλέωσι, ἀπά Ἷ. δ, δορά 
Ἔϑρ66. ἴ0 πιαΐδ δοπιθ ρογί, Ώοτα. 886, ὅθεν 
ἐξέπλευσε τὸ πλοῖον, ἐνταῦθα κατα- 
πλεῖν αὐτό. Χοη. Ηΐδβι. ν. 1, 20. Βαιὶϊ 
ἷβ ἸΤΏΟ͵6 ἔγϑα. [0] ον ὈΥ εἰς ἀπά δος. οὗ 
ὈΪδοθ, ἴῃ [06 Β6η80 ἐὸ δοηἹθ ὧψ ἠὲ ἴο, ἰο 
ανγτγῖυϑ αἱ, 1μα. νἱϊἱ. 26, κατέπλευσαν 
εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδ. Ἰϊϊ. “ χηδᾶς Ἰδαπὰ 
δί. 

Καταπονέω, ἴ. ήσω, 11{. ἐο τοοτὰ 
αοιυη, Ἰ. 6. ἴο γον ἄοτγῃ ὈΥ ἸΔΟῸΓ ΟΥ̓ βἰοῖ- 
ποϑϑ, (Πίοη. ἘΔ]. 1669, 8, ὑπὸ κόπον 
καταπονηθεὶς,) 4130 ἐο τοραν' ἀοιῦπ Ὁ 
ἔγοῦ Ὁ]6, αἰ] οοη, Ῥο]. χχίχ. 11, 11. 2]. 
Υγ. Η. τ. 27, ὑπὸ πενίας καταπονού- 
μενος. 2 Μαοο. νἱῖ!. 2. Απά 80 Αείϑ ν]]. 
24, ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονου- 
μένῳ, “186 ἀργτίϊονοὰ οὐ Ἰη]υγοά Υ͂, 
ΟΥ [06 ῥΡϑῖβοι) ψῶῷμπμθ οοηγδοίο ; δα ἢ 
ἢ, 7, καταπονούμενον ὑπὸ “«ῆς---ἀνα- 
στροφῆς, " ψοαγϊθὰ οΥ ποτ Οὐ, δηοοα- 
ἔμγι, απποψοά. ὃ. ΤΒθορηγ. Ομαγ, νἱϊ. 
ὅ, καταπονοῦντες ταῖς γ εὐσολογ εις 
ΤΙο βαοεὰ ὙΠ ΤΥ ἢν πα ἴῃ 
τηϊπὰ 188. ΧΙ, 24, “ΤΏὭΏοιι αϑί τηδθ πιδ 
ἴο βοῦνθ ὙΪΓ [ὮΥ 5βἰηβ, ἴοι ἢ88ι τοραγίοὼ 
τὴ (110. τοῦ τὴ οὐ) ψἱἢ {πΐπ6 1πίᾳαυϊ- 
(ἰ68.᾽ ΤῊΘ Βθῆβε ἕο δὲ ιυϑθαγίρα 15 Ἰηἀ δορὰ 
ποῖ γεαυσηῖ: Ὀιΐ ᾿ξ 15 ουηᾶ ἰπ ΡΪα. 
ΑἸοχ. 40, σίοσο σαγηΐηρ Ἀΐ8 80] 1618 
ϑραϊηβί ἸΌΧΌΤΥ αηὰ ἰάϊθηθβθ, ΑἸθχαπάθγ 
δ1458 1ῃθὰ τϑιμ θα. ὅτι τῶν καταπονη- 
θέντων οἱ καταπονήσαντες ἥδιον καθ- 
εὐδουσιν. Ἦξετο, Βονόνοῦ, οί Πϑἰαπά- 
ἴηγ ψδδὶ [80 ΕἸΔΙΓΟΥΒ 580, 1[ῃΠ6 βαπεπιοης 
ΟΧΡτοβϑοα ὈΥῪ {Π6 ψοτάβ 88 [ΠΘῪ πον βίβπά, 
8 80 ΒΑΥΒΏ δηᾷ 11{|}6 βιιϊία Ὁ]16 ἴο {ἢ Β0ΟΡ6 
οὔ [Πο οοηϊοχί, (ὙΠΟ 18. ἴο Θη)οΐπ ἸΔΟΟῸ 
ἴῃ ῬΓΘίδσομο ἴο 1Δ]6η688,)} {πᾶ 110 ραββᾶρδ 
8, { ἀουδί ποῖ, οοττυρῖ; ἐμουρὴ ΘΑΒΥ ἴο 
Ὅο διηθηάοά, ὈΥ͂ τοδάϊηρ ὅτι τῶν ἀπο: 
πονησάντων οἱ καταπονηθέντες ἥ. κ. 
086 ΨΘΑΥΥ Ψ1Π ΙΔΌΟῸΡ 8166 }Ρ ΠΊΟΙῈ 
ΒΘ ΘΙ]γ ΤΠΔη ὕΠ086 [πὲ ἴᾶνα Βασι Κ [πὶ 
Ἰαδουτ," ᾿ 
Καταποντίζω, ἴ, ίσω, (ποντίζω, ἔν. 

πόντος, 868.) ἴο ρίμπσα, ᾿πιηιογ06 ἴηΐο 
86, ἕο 8ἰπῖξ τπογεΐη, ἴγαπϑ, ΟἼ888. οἔϊθῃ, 
Ῥαβ8. ἐο ὅδ βεπΐ, αῖϊ. χνϊ. 6, συμφέρει 
--να καταποντισθῇ ἐν τῷ πελ. 80 
ΡΙαῖ. Τίπιο]. 18, γυνὴ καταποντισθεῖσα 
εἰς τὸ πέλαγος, «ἢ 41} υβίοη τὸ ἀτοῦπι 
ἴῃ [86 864; ἃ ἔγοαιθηῦ τηοάθ οὗἨ ΟΆΡῚ 

ζαπά, ἴὰ 
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ἸῆΔΠ5, δη 4͵]80 τὴἢθ 
ἀπὰ ΟΙμον Οὐϊϑηία]θ. 

τῆς θαλάσσης κατεποντίσθησαν. 

Κατάρα, ας, ἡ, (κατὰ, ἀρὰ.) 11. ἐπι- 
Ῥτγεοαΐίοπ ἀαραΐηεί, 1. 6. 1) ῬτῸΡ. δπὰ ζθηΟΣ, 
ἐπιργεσαζίονι, σμγϑίπρ, 78. ἢ. 10, ἐκ τ. α. 
στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατ- 

2) ἔτοιῃ 1}: 
οὐ. σεγ86, ἷ. 6. ἃ πνλῤρθαν οΥ ἀοομηΐηρ ἴὸ 

τηδίοῃ. σ05- 
ἀριππαξίοη, μεπίοπηιοηπί, ΑαἹ]. 1]. 10, ὑπὸ 

Ἴπ δορί. δῃηὰ ]Ἰαΐογ ΟἾβ88. 

ἰοῦ ἀσβίγιυοί,οη : ἤθηοῦ 

κατάραν εἰσὶ, αγὸ ϑμἠγ)εσί ἐο σμγ86, δαιυιῖν. 
ἴο ἐπικατάρατοί εἶσι. γεν. 18 υ͵θ, ἐκ τῆς 
κατάρας τοῦ νόμου, γενόμενος ὑπὲρ 
ἡμῶν κατάρα. ὶ. 6. " ἴτοτα τῇ σωγ86. ἀΟΟηι, 

Ἰὰς {Πγϑδίθηβ, θοίης Ὠἰπγ86}} 
ἸηδΔ6 ἃ σὨ786 ἴῸΓ υ18,᾽ ἱ. 6. τηδίοη, ἀσομγεοα 
(8.6. τποῖθ ἱπ Βρ. Ῥοϑδγβοὴ εἰϊθὰ ἴῃ τὴν 
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ποίθ). 80 2 Ροΐ. ἰϊ. 14, κατάρας τέκνα, 
1,6. “0η. ΨὮΟΙΩ ἴἢ6 ΟΌΓ86 ΔΌΪ468,᾿ ΟΥ̓ ὁ ρ6Υ- 
80ηὴ8 ἀσνοίοα ἴο ἀεδίτιοιίοη., ΑἾ80 58αϊὰ 
οὔ ἴπ6 φασί}, Ηδδ. νἱ. 8, γῆ ... κατάρας 
ἐγγὺς, πϑαν ἐο ὦ διγ86, “αἸτηοβὶ δοοιιτϑθά," 
1, 6, ἀοοτηοα ἴο δ(ου γ. 80 ϑερί. δα. 11]. 

γ) ἐπικατάρατος. ! 

Καταράομαι, ἔ. ἄσομαι, ἄδροη. τχἱά, 
(κατὰ, ἀράομαι.) ῥτορ. ἴο εὐϊοῖ οὐ Ῥγαν 
ἀραϊηδέ ΔΎ ΟΠ6, ἷ. 6. ἕο τυΐϑῆ ουὶΐ ἕο, ἐο αο- 
συγϑε, ἍἸῊ ἃος. Μαιῖ. νυ. 44, τοὺς κατ. 
ὑμᾶς. Βοιη. χὶϊ. 14. 74. {ϊ. 9. βερῖ, δηά 

888,7 ὨΔΙΏΘΙΥ, 88 ΟΡΡ. ἴο εὐλογεῖν. 80 
Χρῃ, Απὶ ν. 6, 8 αϑλλοὶ ἔσεσθε οἱ ἐπ- 
αἰνοῦντες, πολλοὶ ἔσεσθε οἱ καταρώ- 
μενοι : Ὀὰχΐ ΤΩΟΒΌΥ [0]]1. ὉῪ ἀαῖ. ΕὙΟΙ, 
ἴ6 ἨεὉ. ἐο σώγβ, ἱ. 6. "ἴο ιἀονοίθ ἰο ἀθ- 
δι τιοίΐοη :᾽ 80 οὗἩ ὁ ἢρ-ίτοθ, ΜΚ. χί. 2]. 
Ῥαες, πὶ κατηραμένος, αοσωγβοί, Μαῖῖ. 
Χχν, 4], ϑίιερέ. ἀπὰ Αροον. 
Καταργ έω, ἔ, ήσω, Ῥτορ. δηᾷ ροποῦ, 

ἴο τεπάθγ, ἀργὸς, (ὶ. 6. ἀεργὸς.) ὑπαοίίοο, 
ἰάΐε, ὠροῖρος, 1. ὈΙΒΕΟΤΙ,Υ, 1) ΡΓΟΡ. 88 
δ] οὗ Ἰδηὰ, ἐο ϑροῖϊ, τηδῖκθ ἀπρτοάυοιίνο, 

Ὁ, ΧΙ, 7. ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεὶ - 
ἷν. 21, Απὰ 80 ἀργὸς οὔξοῃ ἴῃ ΟἾΔΕ. 

οὗ ἀπρτοδυοῖνο Ἰδηᾷ, 2) ἢρ. ἐο πιαΐά υαΐῃ, 
ΕΥ' ἱποαοίίυδ οὐ ἔγαϊ}}]688, 6. στ. τὴν 

πίστιν τοῦ Θεοῦ, Βοηι. {ἰΐ, 8. νόμον, ᾿ἰϊ. 
δ], ἔν ἰϊ, 16. ἐπαγγελίαν, οι. ἶν. 
14, ἀκ]. τ. 17. Ηδηοο, ὉΥ ᾿τρ]. ἔο αδαϑ6, 
ἱ Ὅν, ἐ, 28... 11. ΒΥ ἹΜΡΙΠΟΑΤΙΟΝ, ἐθ 
αι ἔρ σραβο, ἀὯο αἰσαν, ρμξ αὐ ὁπᾶ ἕο, 
ἱ ον, ΥἹ. 18. χη. 11, τὰ τοῦ νηπίον᾽ ἰο 

ἰῇ, αἀοείγογ, Βοτα, νἱ. 6, ἕνα καταρ- 
γηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, 11. “" ταῖρῃς 

ἀορτίνοα οὐ ἰϊ8 οβοδογ,᾽ ἀπά ὯΟ ἸΟΏΡῈΓ 
(ΔΏ56 βίῃ, 1 Οον. χν. 24, ὅταν καταρ- 
Ὑῆσῃ πᾶσαν ἀρχήν. 80. Ηοβ. 1. 4. 2 Κ. 
Τὸν» ὅ. ΑἸ8ο 2 ΤΏ688. ᾿ἰ. 8, 2 Τίη. ἱ. 
10, κ, 
ἰδ Ῥονγοι,᾿ ΗθΌ. ἰϊ. 14, Ῥαββ. ἐο ὅδ ἄρηθ 
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Ῥαηἰβμτηθηΐ δπιοησ ἰἢ6 Οοη1168 δηὰ Βο- 

γρίϊδηβ, ϑυγίδηβ, 
έν ον χιῖν. 80, 

ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι, ἰϊ βἰτπιρὶν 
δἰ ἤθ8, ἐο ὅδ ϑδωπᾶ, 0 ϑεπῖξ, ΟΥ τί οΓ ἐὸ δὲ 
ἀγοισποά, ἃ5 ἴῃ Ὠϊοά. 5:16. χνὶ!. 20, ὑπὸ 

τὸν ϑάνατον, " ἀοριϊνοά ἀδαίῃ οἵ 

ΚΑΤ 
αὐυαν, ἴο ο6ᾶ86, 1 Οὐον. ἰΐ. 6. χίϊ!, 8, προ- 
φητεῖαι καταργηθήσονται. 2 Ὅὐογ, ἢ. 
Ἴ, 11, 18,14. (αὶ. ν. 1]. 8.0 α180 καταρ- 
γεῖσθαι ἀπό τινος, ἰο σοα8ε ὕγοπι, ἱ. 6. ἴο 
6886 δαΐηρ 'π σοπηθούοη νἱτἶ ΔΏΥ ῬΟΣΒΟῚ 
ΟΥ {Π᾿ηρ. 80 κ΄ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἰο ὅδ 
"εοα 7γοηι δα ἴαιυ, Βοτι. νἱϊ. 2, 6, δαυῖν. 
ἴο ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμον αἱ νοτ. 
ὃ. Οὐ ταῦθοῦ ἴθογθ ἰϑ 8δπ ἘγΥρΑΙ]αρθ [ῸΣ 
κατήργηται ὁ νόμος τοῦ ἀνδρὸς, “ἴῃς 
]Αν ΟΥὉ τίρι ΟΥ̓́ΘΡ ΠΟΥ Ὀγ ΠΕΡ Πυιβθδπᾷ, ἰδ 
8ηΠ116 4," Π48 οεαβοά, 618]. ν. 4, κατηρ- 
γήθητε ἐπὸ τοῦ Χριστοῦ, “γε ἢᾶνο 
βοραι αἰδὰ γουγβϑοῖνοβ ἔτοπὶ ΟἾ τῖϑι,᾽ δυο 
δροβίμι Ζοη ἔγοι Εΐτη, οοαβϑᾶ ἴο θ6 ΟἾγσίβϑι- 
ἰδῆ8. Α Ηδδγαΐβη), ἔοτιηθά οἡ [Π6 86 οὗ 

Ῥ ὑπ, ὙὨϊοἢ οὔἴοη τηθδῃβ ὁ ἰο ο6886 ἔγοταμ 
Δ Ὑ]ηρ σοηηθδοίδοηῃ ψ| 0}, οΓ ἀδρθηάθησθ 

οη,᾿ ἄς. Φ2οὺ χίχ. 14, “τὯγ Κἰη5[01Ξ Παᾶνθ 
σθαβθ6 ἃ τοι τηθ,᾽ ἷ. 6. οεδϑοὰ τ σοηηθο- 
ἴοη ἩΠ τὴ ; 18. 11, 22, “οθδ86 γα ΌΠᾺ 
τηδη,᾽ ἰ. 6. Βᾶνθ ποιιῖηρ ἴο ἀο ψ1 Ὠΐπα. 
Καταριθμέω, ἔ. ήσω, Ῥτορ. ἐο οοιπὲ 

ἀουυη ἐο, ἴο τϑοΐοη, ὠπάθτ οὐ ἀπιοησ, ῬΊ]αὶ. 
530]. ἕβδομον ἐν τοῖς σοφοῖς καταριθ- 
μοῦσι. Απᾷ 580 Ρ]αίο, Ρο]1. Ρ. 266. Α. 
ίοη, ΗΔϊ. Ρ. 402, κι τινα ἐν τοῖς πρώτοις. 
Ιῃ Ν᾿ Τ. οὨ]γ ἴῃ μᾶ88. Αοἰϑ., 17, κατηριθμη- 
μένος ἦν σὺν ἡμῖν. 2 ΟἸγ. χχχὶ. 19, παντὶ 
καταριθμουμένῳ ἐν τ. Λευΐταις. Ὠϊ]ϊοά. 
δῖος. ἵν. 8δ, ἐν τοῖς κατ᾽ οὐρανὸν ἄστροις 
καταριθμηθείς. Τῇ ΟἾδ888. σοῃβίσ, ἐμ 
μετὰ απὰ ρβη., 88 Ευχρ. ΤΥ. 865. Ρ]αϊ. 
ϑο]οη, Ρ. 84. 7410]. Υ. Ῥ, νἱ. 30. 
Καταρτίζω, ἴ. ίσω, (κατὰ Ἰπίοη8. ἃς 

ἀρτίζω, ἄρτιος.) ἐο πιαΐδ φιΐξο γραάνγ, ἰο 
τ ἐπ δ ογίθγ,, ἰο πιαΐδ οοπιρίδίο, ἴτλη8. 

. ῬΒΟΡ, δῃᾷ 1) δβρβθο. οὗ ψμδὶ 18 ὈγΌΚΚΘα, 
Ἰη]αγοά, οἷς. ἐο το, ἰο ἦγ, 6. στ. τὰ 
δίκτνα, Μαῖι. ἵν. 2]. ΜΚ,1. 19 δορί. δ 
ΟἸαθ8. ΕἿΣ. οἵ ἃ ρβϑύβοῃη ἷπ δυσοσ, ἕο γ8- 
ϑίογ, ἐο 8οὲ γῖρἠξ ᾿νὶ8 Ἰιάρτηοης. Ο8]. νἱ. 
1, ῬΊαϊ. Μαγοο]. 10. Ὧ) ὃΥ ἱπηρ]. ἐο πιαζο 

γγ7δοί, ἀοβεϊοης ἴῃ πὸ ρατί, ΟΥ̓ ρογβοπβ, 
ἃ. νἱ. 40. 2 Οον. χὶϊ!. 11, καταρτίζεσθε, 

“ὍΘ γα ρΡογίδεϊ.᾽ 1 Ῥοῖ. ν. 10. ψἱτἢ ἕν τινι, 
“1 ΔῺΥ {πἰπρ,᾽ Ηοῦ. χἰϊ!, 2], καταρτίσαι 
ὑμᾶς ἐν π. ἔργῳ ἀγαθῷ. 1 Ὅον. 1. 10. 
Ῥο]. ν. 2, 11. δὲ ἐλίηιφβ, 6. στ. τὰ ὑστε- 
ἥματα, ἰο Νἰῖ οὐ, ϑιωρρίῳ, 1 ΤᾺ. 1. 10..-- 
Τ, ΘΕΝΕΒ. ἕο ρυόραγο, 86 ἐπ ογάίδυ., οοηϑίϊ- 

ἐμ. ἴῃ Ν, 1᾽. ΟἾΪΥ ἴῃ ρᾶ88. δηᾶὰ τηϊά, 
Βοιῃ. ἰχ. 22, σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα 
εἰς ἀπώλειαν. Μαῖϊ. χχὶ. 16, κ. αἶνον. 
ΗθΡ. χ. ὅ, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι, “8 
θοᾶν Βαϑὲ που ΠΡ ρα [ὉΓ Τηθ,᾽ ἱ. 6, 88 8 
Βδουῆσε ἴο {Π|66. ΗΘ. χὶ. ὃ, κατηρτίσθαι 
τοὺς αἰῶνας ῥήματι Θεοῦ, “ νεῖ ογραϊδά 
δηὰ βοὶ 'π ογτάεγ.᾽ Οὐομρ. Ῥδβ. ἰχχὶν. 16. 
ἰχχχίχ. 87. ϑερί. Ὀ]οά. δι. χὶ, 75. Ῥο]. 
', 2], 4 
Κατάρτισις, εως, ἡ, (κατα τίζω.) 

γεβίογαΐίοη ἐο α τίρἠἑ δίαίδ, μογγξοίίοη, 1. 6. 
(0 θοΐηρ ταδᾶθ οσ δοσοπιίηρ ροτίοεϊ, 2 (ον. 
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ΧΙ, 9, τὴν κ- ὑμῶν, 1. 6. “ γοῦΣ δαΐηρ τὸ- 
οἰοτοὰ ἰο 8 Ῥογίεοϊ βἰδίο᾽ ἰπ ἔα ἀπὰ 
τηοτα]8. Ρ]ῖ, ἱν. 16, 
Καταρτισμὸς, οὗ, ὁ, ἐρλη οὐλόμι. 

α δοίη, ἱ. 6. ἴῃ6 δεῖ ὁ 
ἔδοϊ, οὐ σῇιοἱς, ΕρΒ. ἷν. 12, πρὸς ἐλ αν κ. 
τῶν ἁγίων. 
Κατασείω, ἴ, εἰσω, ῬτῸΡ. ἐο δλαζε 

ἄοιση, διὰ, ὈῪ ὑδ0, ἐο δλαῖε (δε δαπά ἄοιοπ 
ἴο ΒΗΥ͂ 056: ἃ πηούο οὗ Θη] οἰ πἰπρ 8:16 η00 
οὐ αἰξοηιίοι, Αοἵδ χῖχ. 8, κ. τὴν χεῖρα. 

κ. τῇ χειρὶ τῷ λαῷ. χὶϊ. 17. 
Ῥέϊο, [018, 706. Απὶ. νῇϊ. 11, 2, Ηε]ϊοά. 
ἷν. 16 
Κατασκάπτω, ἢ, ψω, ῬΓῸΡ. ἐοὸ αἷσ 

ἀοιοη ὠπάξεν' ἃ ὉΠ] άἀϊηρ,, ὅζο. ἐο Δ Σ αὐν οὐ 
δὰ Βοηςα ἐο οσετίλτοισ, ἰο ἀεείγον, ἰο ταβε, 
88. Ὁ] ἀϊηρ8 ΟΥ οἰ[1685, ἂς. Εοπι. χί. ὃ, τὰ 
ϑυσιαστήριά σου κατέσκαψαν. Ῥατι. 
Ρ658. Αοἰδ χυ. 16, τὰ κατεσκαμμένα, 
ταίκβ, 708. διὰ ΟἸδ68. 
Κατασκευάζω, ἔ. ἄσω, ἰο »γέραγε 

,Μεΐν, ἰο Ῥω ἔπ [.ὯΠη8. 88 ἃ Μὰ 
Ὀοίογο δὴ οσϊεηϊδὶ ἸΩΟΠΔΙΟΒ, Μαῖι. χὶ. 10. 
ἴα: Υἱ!. 27. Τὶ 17, λαὸν κατεσκενασμένον, 

γέρα 1. 6. [0 ΤΕΘΘΙΥΘ 
ΚΗ με ἐτρο ταῤ ϑμϑέω, ΟἸδ8ε8. βαιά οὗ 
δ011ὰϊ ἐο δεμα,, οοπείτιιοί, 6. ᾿ς. οἶκον, 
Ηϑὸν. ἰ. 8, 4. σκηνὴν, ἶχ. 2. κιβωτὸν, Χὶ. 
7. 1 Ῥεῖ. 1]. 20. 508. διὰ Ο]1158. ΟὐἉ (οά, 
ἕο ογθαΐξ, 8.}}. τὰ πάντα, ἨΦῦὉ. 1]. 4. 
ϑερί. 8. ἀχ]. 28. χἸΗΙ. 7. 
Κατασκην όω, ΐἴ. ώσω, Ῥτορ. ἐο »έξοϊ 

α ἱεηί, Ο18λ88. ἴῃ Ν. Τ. βϑῆθυ. ἐο ϑολουνη, 
ἀιωοεὶ!; δβδιὰ οἵ Ὀἱγάβ, ἐο ἰοάφε οἵ λαγόοων, 
ἐν τοῖς κλάδοις, Μαῖῖ. χὶϊ!. 82. ὑπὸ τὴν 
σκιὰν, ΜΚ. ἱν. 82, ἃ ϑορί. ΕἸΣ. ἰο γεβί, 
γεππαῖν, Αεἴδ ἷϊ. 26. ἡ σάρξ μου κατα- 
σκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι. 

α ὐὐδς ἐῤαον ἀ πὰ, ἐρέλ "π᾿ ἐμά τε ὅπη: 
νόω,) ἴπ Ο]α88. ἃ ἐρΑν ςι ἌΣ ΤᾺ Κα  κοβνε 
αἰ ἐοπί, οΥ α ἑεπέ 
»ίαοε, ̓αὐοάε; ῥάνγρναὶ" τὰ δ τα β ῥήν μοι ἃ 
Μαῖς. νὰϊ. 90. 1. ἴχ, 68. ϑερί. ἃ Αροεῖγ. 

Κατασκιάζω, ἴ. άσω, (σκιά δτθρ 5 μος ἴκὴ ὦ ἴο 
«λαάοιο «ρον, οὐεγελαάοιο. 
ὅ, δρᾷ ΟἸ 88. 
Κατασκοπέω. ἴ. ἥσω, ἴῃ (]8455. ἐο 

εἰδιῦ 'ψ, οατα ἀκαῤἠῤνϑς ῥοικ μοὶ ἴῃ Ν.Τ. 
Ὑὐτὰ εἰηϊδίεγ Ἰηΐθηϊ, ἐο δρὼ οί 
Δ Ώ8. Οεὶ. ̓ϊ. 4, κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευ- 
θερίαν ἡμῶν. ϑερί. 2 ὅ6:. χ. ὃ. 1 ΟἈτ. 
χὶσ. 8. 
Κατάσκοσος, ου, ὃ, (κατασκοπέω,) 

α φρὺ, Ἠεῦ. χὶ. 8]. ϑερῖ. δηά Ο]λ585. 

τ ατασοφτζομαι ἴ. ίσομαι, ἄεροῃ. 
τηϊὰ. αφαϊπεί 

ϑδυδέίεῖψ ιειιλ, βίβιρβεῦιπε 
σὰ ἀεεεῖϊ, (0]]. ὉΥ δες. Αεῖἰβ υἱὶ. 19, 
κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν. Βερῖ. 
08. δηά (δ. 
Καταστέλλω, ἢ, ελῶ, 1) ρῥτορ. ἐο »κέ 
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ΓΝ ἐπε με τ τε ἈΡεεν σον ΕΕΕ 
Ααϊ. τῇ. 44: οὐ ἐο ἰδὲ ἄοιοπ, ἰοιρετ, ᾿νε ἃ 
86}86 ἰουπά ἴῃ κοταστύλη. 2) ἔρ. " 
ἀοινη οΥ 85 Α' ἴθ, 
Απί. 1. 1, ἵν. 4, 4. χίν. 9. ἢ. χχ ἃ 1. 
᾿Απὰ 50 Αεἰϑ χίχ. 85, κ-. τὸν ὄχλον. Αἶαν 

Ῥϑ88. οὗἨ Ῥϑῦβοῃβ, ἕο ἘΜ’ τὸ ἡρρέγ ας ἀὐῇ 
Ῥγεβς [μϑτὰ ὙΒῈη τηδκίηρ 8 
ὙΠ]. 5 11. Ὁϊοά. ϑῖς. ψιεα. 
ἀναι 

86 η86 φιέοέ, ογάετί 
2. κατεσταλμένοι 

καταστολὴ εἰρτι!ῆοδ χμῤεέπεβε, οοπεέροαισε, 
ἴπ Ρ]υϊ. δηὰ Ερὶοῖ. 
Κατάστημα, ατος, τὸ, δ ὠλμοῤόνται 

ΡΠ: α οὐπϑίϊιδίοη οΥ 
Υ (μδθῖῖ οἵ Ὀοὰγ) ΟΥ ράσο Β ἘΣ αἵ 

βὰς “πἴοῃ, ἰοοῖ, ῬΊαὶ. Ματο. 
συνήθους 
“ ποί Δ] ογη ἷ 
ΑἸἴΠοη. Ρ. 88, 219. 708. Αι. χνυ. 75, ἀτρε- 
μαίῳ τῷ καταστή ατι. ἴῃ Ν. ἘΞ ἂν τω 
ὝΟΙ ΟὨΪΥ οὐουχπ. δἱ Τιι. ".. δ, ἐν καταστά- 
ματι ἱεροπρεπεῖς, ΜΒΕΓΟ ἰδ βδῖιϑε ἄγει, 
δηὰ ἐὐθῃ φεΐθπ, ἴδ ἰοο ᾿τϊϊοἀ. [1 τᾶν ἂς 
μπ ἐ μηρυόξ σεν ἴο ἀοποῖο, ἴῃ ἃ τβοστα ρεπεσεὶ 
86Ώ8Β6, σα πονΐ, ἃ8 ἴῃ Ῥὸε- ογ ἀδροτέ 
ἢγτ. ἀδ Αἴοὶ ΤΑΝ ἷν. 6, (βρεαϊάησὺ οἵ ἃς 
ἔτ α Ρτίεβίβ,) τὸ σεμνὸν καὶ ἐκ τοῦ 
καταστήματος ἑωρᾶτο. 'ς. ἃ 
Ἐρίοῖ. Ρ. 278, ὥστε τὸ κ. μὴ σε μὲν μνὸν 
οὕτως ὡς ὺ φαίνεσθαι, ἅς. Ἰχαχὶ. 
Ἐρὶβί. δὰ Τχ »ὅ, σεγε ΒΒ δὲν οὗ 2 
θΙΒΠΟΡ, οὗ αὐτὸ τὸ κ. μεγάλη μαδητεία. 

Κατασπτολὴ, ἢς, " (καταστέλλω,) 
ΡΓῸΡ. α ἰοισετέπῳ, 85 βαϊὰ οἵἉ 58115, οἵ α ἐαί- 
ἕξ ἀοιῦπ οὗ ἃ εηΐ, 50 858 ἴο ἕονες ἴὰς 
016 ΡοΊϑοη : ̓Ρ  γίηρ ἰμ6 δὐ͵υκίτηςοϊ αἴ 
ἴξ δτουπὰ 186 Ρέγθοῃ. ἴω Ν. Τ. 1 Τα. 
',. 93, ἐν καταστολῇ κοσμίῳ, ἴϊ ἴ5 πτοὰ 
εἰπηρ! ἔοτ ἄγδεβ, 88 ἴω 708. Β., ἴι, 8, 4. 
καταστολὴ καὶ μα σώματος. Αἱ 
15. [χ]. 8, καταστολὴν εὀόξηε, ι ΕΣ 
ϑαγηπεπέ, ἃ8 ΟΌΥ γαϊπεεπέ ἴου 
ἴῃς ΟἸΔ58. καταστολὴν οὗ ἐγ τίνα βεκα 
“ποάἀεείῳ, δ8 βαϊὰ οἵ ἀἄγεββ. ὃ Ρ]αϊ. Ῥες. 
ὅ,) οοπιπηεπάβ ῬοΥο]ε8 ἴοσ μὶβ προσώπον 
σύστασιν, πραότητα πορείας, κατα- 
στολὴν περιβολῆς. 
διά πηοπίβμεβ [86 ΡΒ γεϊεῖδη μεμνῆσθαι καϑ- 
ἔδρης, καὶ καταστολῆς περ 
κυριώσεως, βραχυλογίας. 
ΡἈΕΒΑΡῈ 800] δὲ ρμοϊηϊοά, ἀπὰ ποῖ, 8 1 5 
ΖΕΏΘΓΑΙΥ οὐἀϊοά, καθέδρης καὶ καταστο- 
λῆς, περιστολῆς. 
Καταστρέφω, ἴ. ψω, ῥτορ. ἐο ἐπγὰ 

ἄοισπ, οΥ ὡὩπάτν; 4Ἶ53ο, ἔο ἐπτη 
ὙΈῊΣ χχὶ. 12, τραπέζας κ. χὶ. Ἂ 
ἢ δερῖ. δηὰ (]485. ὦ 85 τοι 

Ὀυϊ]άϊηρε, οΥ ἢσ. οἵ Κι ευδμηόοι 
᾿ τϑο ΤΡΉΡΙ ΗΝ ἤ. ἄσω, (κατὰ ἃ 

στ. ἴτ. στρῆνος, εε1{- πο πεαα, ᾿σὲ, πίει 
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οοσυτα ἴθ 2 Κ. χῖχ. 28. ον. χυἹὶ. 8.) ἰο 
στοῖυ τοαπίοπ ἀσαϊΐπϑέ ΔΆΥ ῬΘΙΒΟΙ ΟΥ̓ {πήπρ, 
88 8 ἰανν, ὅτε. 1 Τί. ν. 1], ὅταν κατα- 
στρηνιάσωσι τοῦ Χριστοῦ, " Ἰοδὰ ἃ 116 
οἵ ἸΧΌΓΥ ΟΥ ἀϊδουοάϊεμοθ ἴο ΟἸτίβι᾽ δηά 
᾿8 Ιανν- 

Καταστροφὴ, ἢς, ἡ,(καταστρέφω,) 
Ἰ. Ῥτορ. ὅς ζϑηθγ. “{Π ἀεί οὔ ονογιυγηίηρσ ̓  
σαὶ 15 βδῖ Ὁ ; δηὰ ἢρ. ἀοδέγμσίίοη, 885 βαϊὰ 
οὔ εἰε8, 2 οί. ἰϊ. 6, πόλεις--καταστρο- 
φῇ κατέκρινεν. ϑεορί. ὅς ΟἾ488.---]1. βροο. 
ἀεδίγμοίίο, 1) Ὀ͵ΙῸΡ. 88 βαϊά οἵ τῃϑῇ οδγ- 
το οΥ ὈΥ Ββυάάθῃ ἀεαί, Ποὺ χχὶ. 17. 
2 ΟἤἼτοη. χχὶϊ. 7, 4]. ἴῃ ϑερί. “908. Απϊ. 
χγ. ὃ, 4. 2) τρθίδρῃ. βογίοιβ ἀαπιαρθ ΟΥ 
ἸπΣΥ, 88. ορρ. ἰο τὸ χρήσιμον, 2 Τίπι. 
᾿ϊ. 14: ἐπὶ καταστροφῇ τ. ἀκονόντων, 8ῖἱ 
Ἰεδδὶ δοςοτάϊηρ ἴοὸ ἴπ6 ἱπιετργοίδίίοη οὗ [86 
νοεῖ Εχροβίίοτβ. Βαΐ {μ6γὸ 8, 1 ἀρρτθ- 
βμοπᾶ, πὸ βαοῖ ορροβίἴοη ἱπίοπάἀ δὰ ἴἰο χρή- 
σιμον, δὰ [86 Β6η86 {Π18 ἀββίρῃθά ἴ8 ἴο0 
γᾶσυθ ἀπ ροηθγαῖ, ΤῊ (γὰρ τηθδηϊηρ οὗ 
106 ΟΧργθϑϑίοι τί ῃοῦ Δρρθᾶγβ ἰὸ 6 8μό- 
οογβίοη ΟΥ 7αὐδ, ΌΥ ἃ ἰδοὶξ ορροβιξίοη ἴο 
οἰκοδομή, Βα Οἢ 88 18 ΔΙ]ἀοὰ ἴο δῇ νεγ. 18, 
ἀνατρέπουσιν τὴν τινῶν πίστιν. ΤῺ 
σρροβέϊο ἰΒ ἀσποῖοα, 2 Οον. χ. 8. χὶϊ!, 10, 
εἷς οἰκοδομὴν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν 
ὑμῶν. Απά 80 ἰῃ Εοχα. χν. 2, πρὸς οἶκο- 
δομήν. 
Καταστρώννῦὕμι, ἴ. στρώσω, ῬΥῸΡ. 

ἐο ϑργοα ἀοιση οὐ οὐϑῦ' ἰδ 8, 706 ΟΥ̓ ΔῺΥ 
{πίπρ, ἐο δέγουσ οὐδ ; (80 Οἴ8]6ῃ δρ. ϑίθρ. 
ΤῊε5. ῥόδοις καταστρωννύναι τὸ ἔδα- 
φος. Ὠϊοά, 516. νοὶ]. ἱ. 129.) δῃὰ ὑμθῃ, 85 
ἴω 1Π6 1,διπ ϑέογπο, Ῥγοϑίθγηο, 88 βαϊὰ οὗ 
γελλρης ἐο ττοϑέγαίο, διὰ ὉΥ ἵτρ]. ἐο ἀεὶ, 
Ποροῦοί. ἰχ. 69, κατεστόρεσαν αὐτέων 
ἑξακοσίους, ἀπὰ 76. Ευτὶρ. Ηετο. Εν. 
1000. Απάὰ ο ΝΠΣΙΡ. χῖν. 16, ἐατίστρις 
σεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ, ῬοΓθΔρ8 τὶ 
Δ] αϑΐοη ἰο τποισέησ. 'βο Ἦον. Οἀ. ἱν. 14. 
81. “ρυϊπιοβαιθ οἱ ὀχίγθυιοϑ Ἰηδίσπαο δίγα- 
οἱ Ἰυταυτα :᾽ ἔγοτι ΒΟ 00 καὶ δῇ ἱΐ 
ἰβ μἰδίη ταὶ ἰῃοτο ἰβ δὴ Ἀγράϊίασε Ὁ ἴο 
δίνει ἐδ6 στγοιπᾶ νήνα ἀθδὰ ρϑγβοηθ. 80 
Ὠιοὰ, ϑ'ς. χν. 80, πάντα τὸν τόπον 
νεκρῶν κατέστρωσε : Ὀαΐ τοοτο ἔγθα. ἴῃ 
Ρίατ. 6. στ. Π]οά. 5ῖο. χίχ. 108, πᾶς ὁ τό- 
πος νεκρῶν κατεστρώθη. ὅ8.0 ἴῃ 1] Ὅον. 
Χ. ὃ, κατεστρώθησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἴδι6 
ΒΘΏ86 18 Ὠοΐ ΒΙΓΆΡΙΥ »ογίϑθα, 88. 1ἴῃ6 γοοθηΐ 

τηϊηθπίδίοτβ ἽχρἝαϊπ, θα ϊ “τὐθγα ϑέγοίοϊ θα 
οι ἀραά,᾽ 16 ἀφϑογί νγὰβ ονευβρτθδὰ ψἰτῃ 
[μεῖν οοῦρβαβ: πιϑαπΐ ἴο τοργοβθηῦ ἀθδίῃ 
σγαρ τὰ ἴῃ ἰΐ8 πιοβὶ ἘρραΠἰπα ἴοττη. ᾿ 
80..}. Η, Α. νἱ!. 2, λοιμὸς αὐτοὺς σνλ- 
λαβὼν, κατέστρωσε. 
Κατασῦ!ρω, ἴ. ρῶ, Ῥτορ. ἐο ἄγαρ ἀοιοη, 

88 ἃ ΠΘΆΥΥ δίοηθ οὐ Ἰορ οὗὁἨ ψοοά, αἶβο ἕο 
ἄτα, γᾺ}} Ποαν]γ 6] ης, 88 βαϊὰ οὔ ἃ βῃΐρ 
ἴῃ Ἰδυ ποίησ, οὐ ἃ ποὶ ἴῃ βϑμῖπρ, δ ρβΈΠΟΓ. 
88 ϑοἃ οὗἉἨἁ ῬΕΥΒΟΠΒ ἐοτοθὰ ἴο ΔΗΥ͂ ἀρὰ ἕο 
δαὶ αἰοης οὐ δισαυ, ΡΆ]]1ο, ρ. 990,.1010. ἴμι. 

ΧΙ, ὅ8, μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τ. κρι- 
τήν. Απὰ 80 [,8(1η ἀεέγαλογο ἐπ ἡμαἰοϊμῆι. 
Κατασφάζω, ἴ. ἕξω, (κατὰ Ἰηίθῃ8. 

σφαζω,) ἰο ζὶϊΐ οἰμτίσἰξ, ἰο δωξοῖον, Ὀϊοά. 
ϑ)ο. χὶϊ. 76, πάντας ἡβηδὸν κ. ἀπά οἴθῃ 
ἰη ΟἸ4885β. ὅο [λι. χίχ. 27, κατασφαξατε 
ἔμπροσθέν μον. 
Κατασφραγίζω, ἴ. ίσω, ῬτῸρ. ἔο 

ϑοαἶ αουση,, 88 ΤῊ ΤᾺΝ οὗ ΔΥῪ τς ἡ ὉΓ 
ἐο 8εαΐ τ}. 85 βαϊὰ οὗἁὨ ο]οβὶπρ' ΠΡ ΔΏΥ ἱδίπα 
ὉΥ 8 8θδὶ : δβρεῦ. βαϊᾷ οὗ ἃ ὉΘΟΚ οὐ τῸ]], 
Εον. ν. 1], κ' ΒΈΝΟν. 50 ᾿λιοίδη, Ῥβουά. 
49, εἴ ποτε ϑεάσαιτο τὸ β. κατεσφρα- 
γισμένον.- 
Κατάσχεσις, εως, ἡ, (κατέχω.) ἴῃ 

ΟἸαβ8. ἐδ ασὶ 97 ἑαϊίησ Ῥοββο88: 00. ΟΓ ΔῊῪ 
ἡΠηΣ, οὐ ἴδ. λοιαΐηρ ἰὶ π]ιθη ροββοββεθά; θυϊ 
ἴῃ Ν, Τ΄ {πὸ ἐλέπσ 80 ροββοββϑά, ἃ8 βου 86 ΟΣ 
Ἰδπά, Αοἰβ νἱὶ. ὅ, δοῦναι αὐτὴν εἰς κατά- 
σχεσιν, (80 θη. χυ]!. 8, χ] νυ, 11, ΧΙ]. 
4. δῃᾷ ἔτοϑᾳ. ἰπ ϑορί. δηὰ .008.} δῃὰ Αοίβ 
γἱ. 4δ, ἐν τῇ κατασχέσει, ἴον εἰς την κ. 
Κατατίθημι, ἢ. θήσω, ἐο ρευΐ οΥ ἴα 

ἀοιυη, ἐρ ἀδροβὶξ ἴὰ ΔῺΥ ὑ]δεθ, ἴγ8η8. 1] 
ῬΙῸΡ. 6. χτ. ἴῃ ἃ ἰοπιῦ, Ματὶς χν. 46, 
κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ἀπά Ο] 488. 
42) τηϊά, ἐο ἀδροβὶξ 701 ομϑϑοῖζὶ '. ὁ. ἐο ἰαν 
- ἐβᾷ “μία ἰἰϑο, σοιθν. Χοϑη. ΟΥΤ. υἹ]. 
δ, 84. Ἀπ. νἱϊ. 6, ϑ4. Ιπ Ν, Τ. ἢγ. Αοἴϑ 
χχὶν, 27, ϑέλων χάριτας καταθέσθαι 
τοῖς ᾿Ἰουδ. ὁ Φῆλιξ, " νυἱδαῖησ ἴο Ἰαγυ 
ἔδυουσ τἱιὰ.᾽ 1. 6. (0 σὴ [06 ἔδνουγ οἵ, 
[80 Φονβ, χχν. 8, δῃὰ οἴϑῃ ἰῃ Ο]488. 
Κατατομὴ. ἧς, ἡ, (κατατέμνω,) οὐη- 

οἱδίοπ, ἷἱ. 6. ὦ σμέέηρ 9}. πιι ἐαξίοη. 80 
ῬῺ]]. 1. 2, βλέπετε τὴν κ. Ἰΐ ἰδ βα 14 00}- 
(οτωρίπου) Υ, ἕον [π6 υὐδιοίϑῦ, σἰγδιυπιοίβίοη, 
ἴπ οοηίχαδὶ τ [86 ἴσα 8ρίγήμαϊ εἰτουτα- 
οἰδίοῃ! ; οὐ ταῖμον Ὁ βἰχηιῆθθ, δθδίσ. ἴὸτ 
σοηοῦ, “ποθ 0 ταδϊπἰδὶποά 186 Π6Ο68- 
Β1{Υ οὗἁἨ οἰγουπαοϊδίοη.᾽ 
Κατατοξεύω, ἴ. εὐσω, (τοξεύω,) ἰο 

ϑῃοοΐ ἄοισπ, Ῥαββ. σὶτι ἀαι. βολίδι, Η6Ὁ. 
ΧΙ. 20, δηὰ ΟἾ]δ88. 
Κατατρέχω, (δον, 2. κατέδραμον.) 

ἰο γωρ ἀοιση, Αδὶθ χχὶ. 82, κατέδραμεν ἔπ’ 
αὐτοὺς, " Ὧ6 τᾶ! ἀονῃ ἴο 1Ώ6πλ.᾽ ϑορί. ἀπὰ 
ΟἸ688. 
Καταφάγω, ε60 Κατεσθίω. 
Καταφέρω, ([. κατοίσω, δοτ. 1. Ρ888. 

χαπήνέχθηνὴ 1) ἐο ὅθαν' ΟἹ ΟΟΥΤῚ ΔῊΥ͂ 
ταϊηρ οὐ μοτϑ. ἄοισπ ψἱμἢ ν] 0] 6 ῃ 06, ἐο ἑάτοισ 
ἀοιυΉ. ἦο Ο(Ἰ]488. ἴ[π Ν. Τ᾿. ρᾶβ8. κατα- 
ἔρεσθαι, ἰο δδ δογηθ οὐ ἑδγοιση ἀοιρη, ἰο 

, Αςίϑ χχ. 9, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ 
ὕπνον ἔπεσε, ἷ. 6. “Ὧ6 βιηῖκ ἄονσι, ἔτοπὶ 
8166, Ἰοβὶ μὲϑ ὈΔΙΔηο6 ἀπὰ [61]. Απᾷ 5ο ἴπ 
ΟἸδββ. ΕἾζ. ἐο δ6 δογηδ ἀοιυη, , 
σἰτἢ βἴοορ, ὕπνῳ, Αοἰβ Χχ. 3. ΑἾΪ8ο ἰπ 
ΟἿαβ8. τὐὰ ἐφ᾽ ὕπνῳ οΥ εἰς ὕπνον. 2) 
καταφέρω ψῆφον, νλτι κατὰ ἰπίοηβ. ἴθ 

ἰνδ ἃ υοία, ἰο σοί6, ηυῖν. ἴο φέρω ψῆφον, 
αἱ Βίτοη μοῦ, ἐπα! Υἱπρ Δἰδουιγ, 208], Αοἰβ 
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χχυΐϊ. 10, κατήνεγκα ψῆφον, 7 ἅ4υο, Ἰΐξ. 
οαδὲ ἀοιοπ, πιῷ υοΐδ, δϑβουῖοθά. φέρω 
ψῆφον, δα. Ρ. 27]. ΡΊαιϊ, Οοτο!. Ρ. 220. 
Καταφεύγω, ἴ. ξομαι, ἰο ἀοιση 

ἴο ΔΩΥ Ρΐδεθ, ἄς Ϊ. 6. ἐοὸ ἴδε γον γόδισε, 
6. 51. εἰς τὰς πόλεις, Αοίϑ χιν. θ. ΕἾρ. 
νὴ Ἰπἴ, Ηοῦ. νἱ. 18. Ξερί. δῃὰ ΟἸΔ88. 
Καταφθείρω, ἴ. ἐρῶ, ρτορ. ἐο φωΐΐε 

δροῖϊ͵ τῳ δοΥ̓Τερέ, τρῖκα δἰαλεϑᾷ 1 
οὗ [Πῖηρβ: δηά αἷβο Ὀγ ἴτω]. οἵ ρδϑγβοηβ, ἕο 
ἀδείγον. ἴῃ Ν. Τ΄. (86 ψογὰ εἰρηϊῆθβθ, 1) 
ῬΓΌΡ. ἴῃ Ῥᾳ88. ἴο ὅδ ἀδείγογοα, ἃ8 βαϊὰ οἵ ρ6γ- 
8ΟΏ8, 0 μεγίεῖ, 2 Ῥοῖ. ᾿Σ. 12, ἐν τῇ φθορᾷ 
αὑτῶν καταφθαρήσονται, " 8.81} υἱοὶ 
ἔπ: 80 δορὶ, δηὰ Ὠ]ϊοά. 8ῖς. 1. 78, 2) 
ᾳ. ἰο οογγερί, ὍΔ, 6. στ. τὸν νοῦν. 

Ῥαββ. 2 Τίμ. ἢϊ. ὃ. κατεφθαρμένοι. 8.0 
6δεη. νἱ. 12, εἶδε Κύριος τὴν γῆν, καὶ ἣν 
κατεφθαρμένη, ὅτι κατέφθειρε πᾶσα 
σὰρξ τὴν ὁδὸν αὑτοῦ. 
Καταφιλέω, ἔ. ήσω, ἰο ζὲδ8 ισαγηιΐν, 

, Χοη. Μϑη). ἰϊ. 6, 88, τοὺς μὲν 
καλοὺς φιλήσοντός μου, τοὺς δ᾽ ἀγαθοὺς 
καταφιλήσοντος. Απὰ 80 ροηοῦ. ἴῃ (188. 
88 8120 ἴῃ Ν. Τ. Μαίι. χχνὶ. 49. ΜΚ. 
χῖν, 45. ἴλι. νἱ!. 38. χν, 20. Αοίβ χχ. 87. 
ΤΒουρὶ ἰῃ ἐπὸ βγβῦ ἴνγο ραϑβαρθθ, 8.}]. 
ὝΔ}1], δηὰ Βτοίβος. [6 κατὰ 88 
Ῥἰοοπαϑίϊο, υτρίηρ (δαὶ ἴῃς ΤΧΧ,. τοπάθν 
ἴπο Ηφδτγ. ῬΩ) ἐπα ΠογθηΕἾΥ Ὁγ φιλέω ἀπά 
καταφιλ. Βυϊ ἰἢαι 'ἰΒ πο ροοά δτρυϊηθηΐ :; 
ἴον καταφ. ἰδ ἴῃ ἔμ ϑερῖ. δἰ γαγβ υδοὰ ἴῃ 
ἴμο Με βοῆθ6. ᾿πᾷ 80 ἴῃ 16 (]488.; [ὉΓ 
858 ἴο [{|6 Ῥαβδαρὸ οἵ “Ε)] δὴ Υ. Η. χὶϊ!. 84, 
κατεφίλει κλαίων, ἱἰ ᾿5 οὗ 1Π6 Βδῖῃθ οἢδ- 
ΥΔΟΙΟΡ 88 μι. νἱὶ. 88, ῇοτο [Π6 κατὰ 18 
ΔΙ]οσοὰ ἴο Ὁδ εἰρηϊβοδηί, ἴπ Χοη. Ογτ. 
νἱ. 4, 10, [1ὴη6 κατὰ 18 ποῖ ρίδοπαδέϊο. Απά 
88 ἴο [Π6 Ὀαββασοβ οὗ ἴῃο Ν, Τὶ ψἤοΓΟ 
1π080 ΟΥτῖοβ οοηϊοηὰ {Πα 1( ἰ8 80, ὨΔΙΠΊΘ]Υ, 
Μαιὶ. χχνυΐ. 49, δπὰ ΜΙ. χὶν. 45, 1 τῃ6 
Κιδ8 γΟΓΘ ΓΘ] ἃ ΤΏΘΓΟ [κἰ88 οὗἉ βα]ιϊαἰίοη, 
ψὸ τρις τοραγὰ {ΠῸ κατὰ 88 τοἀιιπαδηϊ, 
ΘΒρΘ6. βῖποθ φιλέω, ἴο ἀοποῖθ {Π6 [κἰ88 οὗ 

μἑαΐίοη, ἰδ υδοὰ αἱ Οδη, ΧχΧχν]]. 
Εχοά. χυῖϊ. 7: δυΐ ἰξ 18 ὈΓΟΌΔΌΪΥ ποὶ 
βυοσι, 0 που]ὰ βοο ἴπαὸῷ [86 βαογϑά 
το π8οὸἃ {Π16Ὸ κατὰ δἴονς [Π6 β᾽τρ]6 
φιλέω, ἴο ἱπιτηαίο [ῃ 6 θαβοηθδ5 οὗ τι88 : 
ὙΠῸ ψὰ8 ποῖ οοηίοπί ψἱ [ἢ6 θᾶγα Κ'β8 οὗ 
Βα] αἴδίίοη δηὰ τοβροοὶ, Ὀαΐῖ, ἴο σομοθαὶ ἢὲ8 
ΤΡΘΔΟΠΘΥΥ, [ἰβϑοὰ ἢΐ8 τηδϑίου ΤΟΣ ΟΟΥΪ8}}Υ 
1 δη υδιυλ]. ᾿ 
Καταφρονέω, ἴ. ήσω, 111. ἐο ἐλίπξ 

ῥηδέ απ οπ6, διὰ ὈΥ 10]. ἐο αδϑρῖϑε, 
ἢ ρο, Μαιῦ. χυὶ. 10, μὴ κατ. ἑνὸς 
τῶν μικρῶν τούτων. 1 ὍΟοΥ. χὶ. 22. 
1 Τίιη. ἱν. 12. 2 Ρεῖ. ᾿ϊ. 10, δηὰ ΟἸα88. 
Ϊη [6 β6ῆ86 ἐο πορίθσξ, ποί δαγὰ τ, Μαῖι. 
υἱ. 24. ἴλι. χνὶ. 18, τοῦ ἑτέρον κ. ἃ 
Ορροβοὰ ἴο ἀντέχεσθαι. Αρρίδη, ἰϊ. 498, 
κ- ἑαυτοῦ. ΑἾ80 ἐο ἀϊδϑγοσαγά, Βοαι. ἰὶ. 4. 
1 Τία. ἱν. 12. νἱ. 2, μὴ καταφρονείτω- 
ταν, Ἠϑοῦ. χὶϊ. 2, αἰσχύνης καταφρο- 
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νήσας. Απᾶ 80 ἴῃ ΟἾδ88. δδ Ρ]δίο Αροὶ. 
δ. 8ὶ 16, κ- κινδύνου. 
Καταφρονητὴς, οὔ, ὁ, (καταφρο- 

πο ἃ 567, οοηίθηιηον,, Αὐοἰδ σαὶ, 4], 
δηὰ (]6δ8. 
Καταχέω, ἔ. εὐσω, ἰο ῬΟΏΡ ἄοισκ 

- ἕο ῬΟΏΡ Ὡροῆ, 6. στ. ἐπὶ τὴν κεφ. 
αἰί. χχυΐ. 7. κατὰ τῆς κεφ. ΜΚ, Σὶν. 

ὃ. δορί, δῃὰ ΟἾδβ8. 
Καταχθόνιος, ἰίου, ὁ, ἡ, ΚΠ 

χθὼν.) ὠπάογ- . ΡὮ]]. ἢ. 10. ρμαὶ ἴοτ 
ἄδης δηὰ 118 1 Δ] [Δη18, ἴΠ6 5008 οὗὨ [6 
οραγίϑα, 88 ϑοπῃθὶ! 68 ἰῃ (888. 
Καταχράομαι, ἴ. ἥσομαι, ἄοροῃ. 

τηϊὰ. ἐο ἰδὲ ουεγ-πιιοΐ, δὰ ΤΠΘΓΘΌΥ πρλδμδο, 
[0]]. ὈῪ ἀαῖ. 1 ον. νἱ!. 8], οἱ χρώμενοι 
τῷ κόσμῳ τούτω, ὡς μὴ καταχρώμενοι. 
ἷχ. 18, δηὰ ΟἸΔ88. 
Καταψ ὕ χω, ἔ. ἕω, ἐο οοοἷ ἀοιση ἔτοπι 

δοίη Βοῖ, ἱ, 6. ἐο γογγοϑῖ ὈΥ οοο] τς, σἱθὶ 
διο. τὴν γλῶσσαν, 1. χΥυΣ. 24. ϑερί. 
δηἃ ΟἸ]488. 
Κατείδωλος, ον, ὁ, ἡ, 84). (κατὰ 

ἰπίθηβ, εἴδωλον.) ,μεἰΐ 9," ἑάοῖβ, σίνει ἴο 
1Δο]αίγγ, Αοὶδβ χυῖϊ. 16, κατείδωλον οὖσαν 
τὴν πόλιν. Οομρ. κατάδενδρος, κατά- 
φντος, ὅσο. ἴῃ Ο]488. 
Κατέναντι, ἂν. (κατὰ, ἔναντι.) 

ῬΓΟΡ. αἀοιῦπ οὔοῦ' ἀφαϊηϑέ, ἱ. 6. αὐ ἰδ ροϊμὶ 
ΟΌΘΤ' ἰπδί, φωΐίδ ορροϑίο ἐο; [01]. ὃν 
οῃ. ΝΚκ. χὶ. 2, κώμην τὴν κατέναντι 
ὑμῶν. χὶ!. 41. χὶ!, ὃ. ΑἸ8ο, ἩῈ ἀυῖ. 88 
δα). ορροΞεῖίο, 1ωὰ. χῖχ. 80, εἰς τὴν κατε: 
ναντι κώμην, δρᾷ ϑερί. ; 8150 δείογέ, ἐπ 
ἐλ6 εἰρλέ οἵ, οι. ἱν. 17, κατέναντι οὗ 
ἐπίστευσε Θεοῦ. 
Κατενώπιον, δᾶἂν. (κατὰ, ἐνώπιον,) 

ΡΓΟΡ. ἀοιση ἐπ ἐδ ΟΥ̓, ἴῃ τῃ ΜΕΤ 
Ρίδθοηοο οὗ, δῃηὰ ἤθποα βθηογ. ὀφογε, 15 
ἐλ οἰρὰλέ οὐ, 011. ὉῪ φοη. 2 Οον. 1! 17, 
κατενώπιον τοῦ Θεοῦ. χὶϊ. 19. Ἐρ. 1. 4. 
Οὐ]. 1. 22. Φυὰς 24, κατ. τῆς δόξης 
αὐτοῦ, δεοΐογο, “ἷἰπ ἴῃ6 ργεβεῆοο οὗ διηά 
δορί. 
Κατεξουσιάζω, ἔ, ἄσω, (κατὰ τπὰ 

ἕο Θαο οἶδα α ᾿ ᾽ 
ἱ. 6. οὐοῦ, ὙΠ} ρεη. Μαῖϊ. χχ. 25. ΜΙ. 
Χ. 42. 
Κατεργάζομαι, ἔ, ἄσομαι, ἄθροῃ. 

τηϊά, (δου. 1. ρᾶ88. κατειργάσθην σι 
Ρα488. β᾽ ζῃἱδ.) 111. ἐο τοοτ ἀοιοη, δῃὰ ἰ8δὲ 1 
ΥΔΙΪΟῚΒ Υἱονβ, δοοογάϊηρσ ἴο ἰππ6 αἰεί 
ΔΡΡ]Ποδἰΐοπβ οὗἩἨ [86 ἴδττα : ὈτῸρ. 85 βδίὰ ὁ 
ὀνοαλίησ ὦρ. ἴοοὰ νὰ ἴδ6 ἰοοῖδ, δηά 
ἀϊρεδίηρ ἰ, ΤἩ οά. ϑ'ς. ἀπὰ ΤΠ ΘΟρἢγ., οἵ ἐρ 
«οογᾷ 8 Ὀ]οοῖς οὗ βίοπο ἱπῖο 8 βίδίμ, 
Ῥὶοὰ. ϑῖς. νοὶ. 1. ρ. 29]. Α]βο ἤψ. δά 
ΘΏΟΓ. ἕο τοογῖξ οἰ, ἱ. 6. δγίπρ αδοιε, α(- 
των ῥέῃ ΔΏΥ ἰπΐηρ, Ο]αε5. οἴϊοῃ ; δπά, 88 
ΔΡρΪΙοὰ ἴο Ρδύβοῃβ, ἐο τοογἷς ἀοιση, ἷἰ. 6. ἴθ 
ϑιδάμδ, οὐ ἐο ὑγίπο ἀοινη, αοείτου. [8 
Βῃοτί, 186 860 οἵ ἕδα ποτὰ ἰβ τωυσὰ ἴδ6 
ΒΔΠ16 88 (δὶ οὗ οομἤοο πὰ 1Δὔπ. 

(κώγν. 



ΚΑΤ 
Ν ΤῸ ὰ εἰρηιῆθβ, 1. ἐο «οογῖξ οἰ, εὔέεοί, 
φγοάμοε, οὗ ΤΗΙΝΟΒ, ἱ. 6. ἴο ὕὉ6 1:60 σᾶυδθ 
ΟΥ δυίῃοσ οὗ, Κοιλ. ἷν. 1ὅ, ὁ νόμος ὀργὴν 
κατεργάζεται. ν. 8. νἱῖ. 8, 18. χν. 18, 
2 Οογ. ἱν. 17. υἱὲ. 10, βᾳ. ἴχ. 1]. Ῥῃ. ἢ], 
12, 54. '. 8, 20, ἀηὰ (]Δ38ὅ. ΝΑΙ 4116 
10 {{||8 16 [6 86η86 ἔο τοογῖξ οὐξ, ἷ. 6. ἕο 
»γαοίΐδθε, 88 βαϊὰ οἵ τηογὰ] ἢδδῖϊ8, τω. ἱ. 
2], τὴν ἀσχημοσύνην κ. ἰϊ. 9, κ- τὸ κακόν. 
νἱ;, 1δ, 17, 18, 20. 1 Οὐον. ν. 8, τοῦτο κ. 
ίο ἐγαΐο, 85 Ἄοτω. ἱ. 27. 1 Ῥοῖ. ἰν. 8, 
Χοη, Ἡΐοτ. 1. 82. Ῥ]αι. νἱ. 180, 7, πλούτῳ 
ἀρετὰν κατεργασάσθω. Α]80 οὗ τλΐγΔο]68, 
ἴο ποῦῖ, 2 Οον. χὶϊ. 1.2..--ξ]1. ἐο τοογᾷ ἀοιση, 
Ἷ, 6. 848 βαϊὰ οὗἩ ῬΕΚΒΌΝΒ, ἐὸ υαπηιρίϑἧ, 85 
οἴδη ἴῃ ΟἾαββι πὰ βδὸ Εφῇ. νἱ. 18, 
ἅπαντα κατεργασάμενοι, 1ἱ. 6. “ ἢανϊηρ 
δυδάιοα ποῖ ΟὨΪΥ 411 γοὺυγ βρὶ γἱζυ 8] 6ῃ6- 
τοΐοϑ, (Π6 νον], (Π6 δδδβῆ, δηὰ τμ6 ἀθν]], 
νυ 8}} {πϊηρβ,᾽ ἷ. 6. ῬΕΙΒΟΏΒ, Ποβί]θ ἴο 
γου. ὅδο Πίομγα. Ηδ]. 1. 1. ρ. 99, Ηυάϑ. 
πάντα πολέμια κατεργασάμενοι. Αἱ 
2 Οον. ν. δ, ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς 
εἰς αὐτὸ τοῦτο, Θεὸς, (ἢὩ6 δ6η86, Τῃοιρἢ 
ἀμφρυίοά, ἰδ ΒιιΟἢ 85 ἀτῖβϑδ ἔσοπι ἴΠ6 ὈΥΓΪΠΊΔΥΥ 
0η68 ἐο τυογΐξ ομέξ ΟΥἩ ὩΡ, 88 βαϊά οἵ ἃ 5ἰ8- 

, ἍΠ0 ΟΣ ΚΒ ὉΡ 818 ὕλη ἰηΐο ἃ βίαϊιθ 
οἵ τὴ6. τοφυϊνοὰ ἴοστω. ὅο Ρ]υΐ. Ρετῖεὶ. 
κατεργασάμενοι τὴν ὕλην τέχναι, ἷ. 6. 
"πουκίηρ ὉΡ [86 τηδίουϊαϊβ ἱπῖο {πη ρ8 
Ὑδῖο τὸ τηϑά6.᾽ Τ}6 ἜΧρΓΘβδΊΟἢ ΙΠΔῪ 
(βονοίοσο 6 γϑηάογοά, " στουρηϊ τ8 ὑπ 
ἰδ ῖ6. [εἰδίο οὐἨ ἱπιηβουία 0]. ΟΥ, 88 186 
Ἰάΐοπλ οὗ ογ ᾿δῃ ΤΑΙ ΠΟΥ ΓΘΑΌΪΓΘΒ, 

μ5. 50 ΜΙΐοη, Ῥαγδάΐϊβο [,οβί, χ. 
744," ὉὨϊά 1 τοφαεβὲ ἴπ60, ΜΔ κου, ἔσοπι τὰ 
εἶδγ ἰο τηοι!]ἃ τὴ6 τηϑῃ,᾽ ἷ. 6. ἴο τηου]ὰ τη 6 
Ἰηἴ0 δῆ. πι8 6 ΑΡοβί]6, 88 Οὐ θγου 
ΟΌΘΟΓΥΘΒ, ΟΧΡΓΕΒΒ68 ἴῃ6 ἴογοθ οἵ ᾿Ὠϊἰνίηθ 
ἔταςο, ὙΠΟΓΘΌΥ 16 ἅγο Ὀτουρῃς ΠῸΠΙ ἃ 116 
186 ΨΟΓΥ͂ ΓΕΥΘΙΒΘ ΟὗὨἨ ΒΘΑΨΘΗΪΥ, Δη4 ἃτο γθῃ- 
ἀετοὰ ἐϊ ἴον ἱπιταοσία ἐγ. ΨΥ Βογοίοτο τ 
ἅτ οδἹ]Ἱοὰ οὐδ δωϊίαΐίησ, 1 Οον, 111. 9: 
[8 ογεαίίοπ, 2 Οὐοτ. ν. 17 : ἷβ τοογζπιαη- 
δἠδρ, Ἐφ. ἢ. 10. ΑΠΟΣ 41}, (Π6γῸ τιδὺ ὃ6 
Ὧη ὦ , 88 οι. Υἱ]. 24, τίς με 
βύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ ϑανάτου 
τούτου: ἴογΥ τοῦ σώματος τούτου τοῦ 
ϑαν. ἧῃς ἈΡοβι16 ΤηΔῪ ΡΟΒΒΙ ΌΪΥ ἤᾶνο "δὰ 
Ἰῃ τοϊηὰ ἴπ6 νιογάβ οὗ ἴῬ8. ἰχυἱἱ. 28, ϑερί. 
Οὐρ]. ὀυνάμωσον, ὁ Θεὸς, τοῦτο, ὃ 
κατειργάσω ἐν (1 εοηΐ. ἐφ᾽, “ἴοτ᾽) ἡμῖν. 

Κατέρχομαι, 8οτ. 2. κατῆλθον, 
(κατὰ, ἔρχομαι.) ἴο 90 οἵ δοπιθ ἀοιση, ἰο 

, Ὧ8 584, 6. 51. ΟΥὮὨ ΡῬΘΙΒΟΠΒ ροΪην 
ἔτοτη ἃ ὨΙΠΟΥ ἴο 8 Ἰονίου τερίοη, ἐΠ6 βθᾶ- 
εὐλαὶ, ὧς, [0]]. ὉΥ εἰς ὙΠῈ δος. οὗὨ ρ]δοο, 
Ἀςίβ γῇ, δ: ὃγ ἀπὸ ψι φεπ. οἵ ΡΪαοο, 
ΧΥ, Ἰ; ὉΥ εἰς πὰ ἀπὸ, χὶ. 27; ὉΥ πρὸς 
ὙΠ ἃοο. οὗ ῬΕΓ8. ἰχ. 82: οὗ ῬΕΓΒΟΏΒ σοταΐηρ 
ἴτοτι [86 μέσῃ βθα ἄονπι ἴο Ἰαπὰ, ψῖτἢ εἰς, 
ΧΥΠΙ, 22, ΕἾ. οὗἉ ἀϊνὶπο ἰδ δοταΐηρ, ἔγουα 

δ εη, 6. ἢ. 1ὅ, σοφία ἄνωθεν κατερ- 
Χομένη, 
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Κατεσθίω, 8οτ. 2. ΚΕ τι ΦΕΎΟΝ ίο 
ἄοιυπ, εαὐ τῷ ὀπίϊγείψ, αἰσίωξίο, 

ἰο ἀδυοιν, οι. 1}. 1,. 14, οἱ αἱ, 1. ΡΒΟΡ. 
δηὰ 1) οἵ δηΐϊγηδαὶβ, Μαίΐ, χὶ. 4, κατέ- 
φαγεν αὑτά. Νίκ. ἵν. 4. [λι. νἱ ἢ. δ. Βον. 
χὶϊ. 4, ϑερὶ. δηὰ Ο]488. 2) οὗ πιοῃ, Χϑῃ. 
Ὠιοά. ἄο. ον. χ. 10, βιβλαρίδιον κατα- 
φαγεῖν, ἃ ἰχηῶρο ἴο ἀεξῃοίθ ρογίδοξ 
Κηον]οάρα οὗἉ 1ϊδ οοηίοηἴ8δ. Οὐπρ. Ἐ2. 11]. 
Ι, 8. Ιῃ ἴω. χυ. ὃ0, κ. τὸν βίον ἔρ. εἷρ- 
Ὠἷῆεβ ἐὸ ϑημαμα ον ΟἨΘδ᾽ 8 ἬΘθ, 88. ἴῃ 
Ηου. δηὰ οἰΐοῦ ΟἸδββὶοαὶ πτίϊοσθ Απά 
80 ἴῃ 1,δἰἰη ἀδυογαγα ραϊτγίπιοπἔμηι.».--Π1, 
ΕἸΘ. δὰ 1) οὗ »εγβοΉϑ, ἰο, ἃ8 ἍΘ ΒΆΥ, θα 
απ ὁπ πῦρ, Θοπδαμθ 18. δι βίδηοθ, ὈῪ 
ῬΙυμάον, οχίογοῃ, οὐ ᾿ἡνηρ ΡΟ ᾿νπι, 
ἄς. 5.0 2 Οον. χὶ. 20, εἴ τις κατεσθίει, 
βοῖ]. ὑμᾶς. Οορ. δ. χὶν. 4, " ϑαϊϊπρ' ὉΡ 
(κατεσθίοντες) ΤΩΥ͂ ῬΘΟΡ]0 88 ἰΐ Ὑ6ΓΘ 
Ὀτοδά,᾽ Μαιξ. χχὴϊ. 14. ΜΚ. χὶ!. 40. 
ἴλι. χχ, 47, κ᾿ τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν. 
Οοπρ. Οἀ. ἰϊ. 287, κατέδουσι βιαίως 
Οἴκον ᾽Οδυσσῆος. ϑοιμον δὶ αἰ οχοπὶ 8 
[η6 δοῆβο δἱ 61]. νυ. 1δὅ, ἀλλήλους κατ- 
ἐσθίετε, “γ0 ἀΟΘΊΓΟΥ ΟΩΘ δῃοίδοῦ .᾽ σἱἢ 
ὙΠΟ Ὦ Ραβδαρο ΕἸΧροβί[ΟΥΒ οοϊηρᾶγο Χρῆ. 
Αη. ἷν. 8, 14, τούτους ὠμοὺς δεῖ κατα- 
φαγεῖν, ἰοτηοὰ οἡ Ἡοη. 1]. ἰν. 84, 
Ἀπάᾶ βο ἴἰΐξ ἴθ βεϊά, Ῥσου. ἱ. 12, “Ἰοῖ ὺϑ 
ΒΥΔΙ]ΟΥ ΠΟΤ ὉΡ αἰΐνο. Βαϊΐ ἘΝ ἴο ἴῃς 
Ταδθηΐ ῬΌΓΡΟΒΟ ἰδ ἃ ὈΔΑΔαρῸ οὗ Ρ]αϊ, δάν. 

Ὁοιοῖ, ΛΕ ΤΟΣ Ετδηο. πολλοῦ δεήσο- 
μεν ἀλλήλους κατεσθίειν, " ἴο ΡΥΘΥ ὕροη 
Θδοὶ οἰδεῖ, καὶ θηρίων βίον ζῆν. 18. Ἰχ. 
12, κατεσθίοντες τὸν ᾿Ισραήλ. 2) οἵ 
ἐλέμρϑδ, 6. σ. οἵ ἔτο, ἐο οοπβώπιθ, Ἀδν. ΧἹ. δ. 
Χχ. 3, ϑερῖ. [μεν. χ. 2. 18. χχίχ. 6. 9006] 
1. δ. ὅδο οὗ 264], Φοδη 1). 17, ὁ ζῆλος 
τοῦ οἴκον σον κατέφαγέ με, α ἴοτηι οὗ 
οχργαβδίοη ἱπιϊαϊθὰ ἴῃ 116βϑῖ. ΧΙΙ. Ῥδίγ, Ρ. 
624, ὁ ζῆλος αὐτὸν κατεσθίει. 4008. Αηϊ. 
Υἱἱ. 8, ). τῆς ὀδυνῆς αὐτὸν κατεσθιού- 
σηϑς. 

Κατευθῦνω, ἔ, υνῶ, (κατὰ καπὰ 
εὐθύνω,) ρῥτορ. ἐο σωΐάδ ἵἕπ α 5δἰγαϊρὴὲ 
ΘΟΏγ96 ἰονατὰβ ΔῺΥ ΟὈ͵Θοῖ, τ ΠΘΊΠΟΥ ῬΘΙΒΟΝ 
οὐ τῃΐηρ, ῬΙαϊ. ΑἸοχ. ὅ8, ᾿ηἰϊ. ἐπεδείκνυτο 
ἀετὸν κατευθύνοντα ὄρθιον (1 εοηΐ. 
ὀρθὸν) ἐπὶ τοὺς πολέμους. Απὰ 80 
κατευθύνειν τὸ σκάφος. ΟΥ ρόπογ. ἴο 

Ἰάδ, αὐγδοί, ΔΌΥ ΟὨΘ᾽Β ΘΟΌΤΒΘ [0 8 ΡὈΪδ6θ, 
ΤΉ 688. 1}. 1], ὁ Κύριος κατευθύναι τὴν 

ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς, ἀπὰ ἢρ. τοὺς 
πόδας ἡμῶν κατ. εἰς ὁδὸν εἰρήνης, ἴμα. 
Ϊ. 79. κατ. καρδίας εἴς τι, 2 Ἴ Π688. 11], ὅ. 
ΒοΙἢ ῬῃγαβοΒ ἃγὸ ἔοι ἴῃ ϑερί. Οὐτρ. 
ΡΊ]αῖ. νἱ. 71, κι τοὺς νέους πρὸς τὰ 
βελτίονα. 
Κατεφίστημι, ἴ, στήσω, ἰπ Ν. Τ. 

ΟὨΪΥ ἰπ δοὺ. 2. κατεπέστην, ἰπΊΎΓΔἢΒ. ἕο 
δϑίαπα γυγί, ἀρσαΐπϑέ, αινὰ ὈΥ ἔτη]. ἴῃ ἃ ἢο8- 
1116 86η86, ΞξΞ ἔο γωδὴ τροης αϑϑαμξ, [0]]. 
ΌΥ ἀαϊ. τῷ Παύλῳ, Αεἰδ χνιϊ!. 12. 

Κατέχω, ἴ, καθέξω, δον. 2. κατέσχον, 



ΚΑΤ 

ἐο λοϊά ἀοιυκπ αὐὰ λοίά ὕαιδί, '. 6. τεϊαίπ, 
ἀοίαίη, ἐο λοίά ἥγπεῖν, ἴταηβ. 1. ΘΈΝΕΒ. ἴῃ 
ΨΑΙΙΟΙΒ Β0η868. [} 10 γεξαΐη, ἐο ἀείαΐη ἃ 
Ῥοσϑοῃ, [μὰ. ἱν. 42, καὶ κατεῖχον αὐτὸν 
τοῦ μὴ πορεύεσθαι. ῬὨΣ]οτα. 18. δορί. 
ΤῊΝ 1458, οἴϊοθῃ. ΡΥ ἴο τλαι μὰ εἶ 
Ἐΐηρθ, ἐὸ γέργεββ, 668. 1). 6, ἢ, δῇ 
ΟἸδανν 2) ἰο »οδ8688, ἱ. 6. ἐο δοϊαά ἐπ. ἤττη 
δηἀ βοογο »οβϑοβδίοη, 1 ΟὐοΥ, υἱῖ. 80, καὶ 
οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες. 2Ο ον. 
γἱ. 10. Βοια. ἱ. 18, τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν 
ἀδικίᾳ κατεχόντων, ἷ. 6. 88. ΤΩΔῊΥ͂ 6Χ- 
Ρ]αἴη, “ ροββοβδίῃρ ἃ Κπον]οάρο οἵὗἨ [ἢ6 
τγυτἢ, Ὀαὺ ᾿νίηρ ἴῃ τσ ὐθουβηθ8β8.᾽ 8366, 
ΒΟΘΥΘΥ, ΠΥ ποῖθ ἴδοτο. ϑερί. Πδη. υἱΐ. 
18, 8) ἢν. οὗ ἃ {μην ἕο ͵)μέ τὰ 
ΟΠΘΒ ταϊηα δῃὰ ποδί, ἐο δ ἴῃ τηϊηὰ, ὅζε. 
8. Κ. τὸν λόγον, 1μὰ. νἱῖϊ. 16. (Ὠἴοη. Ηαὶ, 
Αηΐϊ, ἱν, 29, λόγους.) τὰς παραδόσεις, 
1 Οον. χί. 2. τὸ καλὸν, 1 ΤΊιοδ8. νυ. 2]: 
4180 ΗδὉ. 111. 6, 14. χ, 28: ἴῃ ΠΙΘΙΏΟΓΥ, 
1 ον. χνυ. 2. ΤΠθορῆγ. ΟἾαγ. 26, τῶν 
Ὁμήρου ἐπῶν ἕν μόνον κατέχειν. 4) 
- ἐο ὅδ δοία γαβί, '. 6. ἢρ. ἐο δὲ δοωυπά 

ἃ ἰατ, ἐν ᾧ κατειχόμεθα, Βοῃι. νἱΐ. 6. 
ΟἸΏΡ. ὅδρι. θη. χχχίχ, 20. ΑἸβο οἵ 

ἀἴδβοαβο, Φοῆη νυ. 4, ᾧ δήποτε κατείχετο 
νοσήματι, “ὉΥ ὙΒΑΙΟΥΟΙ ἀΐβϑο886 Π6 Ὑ788 
Βοϊὰ δουπά,᾽ ὑ. δηὰ ΟἾ888. δ) 88 ἃ 
πδυϊ1641] ἴοστη, Ὑ]Ὦ τοΐογοηοο ἴο [6 Ποΐπι, 
κατέχειν [τὴν ναῦν] εἰς τὸν αἰγιαλὸν, ἕο 
Δοίά α ἐλ ἥγηη ἰαμά, ἱ. 6. ἰο 
δέθου' ΒῸῚ ἰἸοναγάβ ἢ 6 ἰδηὰ, Αοἰδ χχν. 40. 
Ἡάβοῖ. νἱῖ. 188, κατέσχε . . . ἐς τὸν 
αἰγιαλὸν, δηὰ οἴθῃ ἴῃ . οι. Θά. 
ΧΙ. 4δδ, ἐς πατρίδα γαῖαν νῆα κατισχέ- 
μεναι.---11. Ὁγ Ἰπρ]. ἐο ἰαῳ γδὲ λοίά οὐ, ἴο 
βοΐχθ, οοσμραγο, Μαῖϊ. χχὶ. 88, κατάσχω- 
μεν τὴν κληρονομ. ἴὰ ἴμι. χῖν. 9, κ. τὸν 
ἔσχατον τόπον, ἰὶ Β᾽ΠΙΡΙΥῪ δἰρτιβο8 οσσι- 
»αγε, ἰο ΚΜ, 15 ῬΊ]υΐ. νι. δδᾷ, τὴν ὁδὸν 
ἅπασαν κονιορτὸς καὶ ϑόρυβος κατ- 
εἶχεν. 

Κατηγορέω, ἴ. ήσω, (κατὰ, ἀγο- 
ρεύω,) ἰο 8ροαΐ αφαϊπϑβέ, ἴῃ Ῥα] 16, ΘΒρθο. 
Ὀοίογα ἃ οουζί, ἔο ἀσσί(ϑ6. 6. (. 1. ῥΓῸΡ. ἴῃ 
ἃ )υἀ]ςοἷ4} βϑῆβο, [01]. ὉῪ ἔν οἵ Ῥϑγβοῃ, 
ΟΧΡΥ. οὐ ἱπρὶ. Μαῖί. χίϊ. 10, ἵνα κατηγο- 
ρήσωσιν αὐτοῦ. ΝΚ. [ϊ. Ὁ. ἴμι. χὶ. δά. 
Φοη νὴ. Θ. Αοἰθ χχῖν. 2, 19. ον. χιΐ. 
10, ἀμ ΟἸδββ. ΕὉ]1. Ὀγ χθῃ. οἵ ροτῖβ. δπὰ 
866. Οὗ ΤὨΐηρ, ΜΚ. χν. ε κατηγόρουν αὐ- 
τοῦ πολλά. Χοη. Η. 6. 1. 7, 14; οὐ στὴ 
ξ. οὔ (Πίηρ ὈΥ αἰίγαοῖ. ΑοἱΒ χχὶν. 8, χχυ. 
Ἰ; [01]. ὉῪΥ περὲ νι} φοη. οὗ τπΐηρ, Αοἰδ 

χχὶν. 18 : [011. Ὁ κατὰ «1 χοη. οὗὨ ΡΕΙΒ.. 
ΑΪ8οὸ τἱτι σοη. οὗ {πΐηρ ὉΥ δἰίσβοί. ἴω. 
ΧΧΙΪ. 14, Ῥαᾳβθ. σοῦ 186 δι ͵]εοοῖ ἴδ ἃ 
ρον Αοἴϑ χχυ. 10, ὁ κατηγορούμενος : 

ὑπό τινος, Μαῖϊ. χχνὶϊ. 12. ΗἩάὰὸοι. νἱὶ. 
δ, ὙΒοτο ἴδ δα ͵ εοῖ ἴ8Β α ἐῤέησ, [0]]. 

ΌΥ παρά τινος, Αοἰδ χχίϊ, 80, τὸ, τί κατ- 
ηγορεῖται παρὰ τῶν ᾿Ιουδ. Τδυς. 1. 98, 
κατηγορεῖτο αὐτοῦ μηδισμὸς, ἀπὰ [.0- 
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εἰαῃ 1. 482, αὐτῶν κατ. πολλά.----11, ἴῃ ἃ 
φοπεγαἶΐ βοηβε, οὗ οχίγα- ἀϊοῖα] δεσυδβαξίοη, 
(16 ἐπουϑαγα ἴῃ 1,Αἰΐη, 88 ἀἰ εστίηρ ἔγοπι 
ΠΕ ΚΠ.) 1) ἐο οοπιρίαϊπ οΥ, 01}. ΌΥ ψεη. 
οὗ γμεῖβ. Φόδη ν. 45, μὴ δοκεῖτε, ὅτι κατ- 
ηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν Πατέρα. διά 
ποῦ υπέγϑη. ἴῃ (458.:; δαϊ ταγοΐν 101}. ὃν 
πρὸς, οἵ σὨϊοῖ, ἱπάοοά, ποῖ ἃ βἴ πρῖθ οχ- 
ΔΙΏΡ16 ᾿88 Ὀδοὴ δήἀυοσοά ὈγῪ {π6 Ν. Τ. 
Οὐοιμπηδηίδίοσβ δηὰ [,οχσοσταρῆοτθ. ἃ 
᾿ανο, Βούγονοῦ, ποίοα ἰδ ἴῃ Ἦμοι, ἢ. 118, 
κατηγόρεον ταῦτα (αὐτοῦ) πρὸς “τοὺς 
ἱρέας. ῬΊαῖο, 482, Ὁ. κατηγόρει πρός σε. 

[16 Β6Ώ86 18 ϑοῃηθναῖ αἰ ογοης αἱ Βομι. 
Ι. 15, τῶν λογισμῶν κατηγορούντων 
Ὧν τὐ τον ((ο.Σ καταγινωσκόντων ἷπ 
Φολη 111. 20, ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ 

καρδία) ἣ καὶ ἀπολογουμένων, ἐποιυϑαη- 
ἐδωδ, " Ὀατηΐη.᾿ Τὰ (Βἰηρ8 ᾶτ Ερ.. βαϊὰ 
ἴο ὈΪΔΙὴ6 ΟΓ οΘοῃάθιηῃ ΠΥ 066, ὙΠ 6Π ἐπε Ὺ 
ἷγθ οσοδϑίοῃ ἴον 8 Ὀεηρς δ]αιηθά. 80 
υατίρ. Ηρ». 106]. ἡ δέλτος ἥδε κατηγο- 

ρεῖ σον πιστὰ, “αἰῤογάδβ σογίαϊη ον άθηοο 
οὗ τὮγΥ συ ϊ]ς.᾽ Ρ]αίο, ΑἸοὶὺ. 118, Β. ὁ λόγος 
σου κατηγορεῖ, καὶ σὺ σαντοῦ. 
Κατηγορία, ας, ἡ, (κατηγορέω,) 

αοσιϑαξίοη, ΘΠ ΟΣ ἠυἀ!οαὶ, [.ὰ. νἱ. 7. Φοἰη 
ΧΥΪΙ. 29, δῃη!ὰ ΟἾΔ88., ΟΣ βϑποῦ, οοπερίαἐπί, 
Τίς. ἱ. 6. ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας. 
Κατήγορον, ου, ὁ, (κατηγορέω,) απ 

ἀσοι86 7, ΦοΒη ΥἹ]]. 10. Αοἱβ χχίῃ, 80, δἱ. 
δηᾷ ΟἸΔ488. 
Κατήφεια, ας, ἡ, (κατηφὴς, πιὰ 

ἐδδβὶ ἀονῃ ογεδ, ἔτ. κατὰ ὅς οὔδο]. φάη, 
Ευτὶρ. Ηδον. 688, κατηφὲς ὄμμα.) ἀδὰ 
ἐϊοΉ, ϑογγοῖῦ, ἃ8 ορὉ. 0 χαρά. ὅδο Ηοπι. 
ἢ, 1}, δ1, δυσμενέσιν μὲν χάρμα, κατη- 
φείην δὲ σοι αὐτῷ. Τδυσ, νἱῖ. 78, ἀπά 
οἴμον ΟἾ488. 
Κατηχέω, ἴἔ. ἥσω, Ῥτορ. ἐο ϑ8ομπὰ 

ἀοιση, δια Θβρθο. ἔο ϑδομμὰ ἐμπίο 126 φαγς οἵ 
ΔΏΥ Οη6. 3'ο [υοϊαη Φυρ. Τγασ. 89, διὰ 
τοῦτο μέτροις τε καταδοῦσι καὶ μύθοις 
κατηχοῦσι τοὺς ἀκούοντας, Ἰῖϊ. “" ϑουηὰ 
ἰπῖο ἰμθὰλ τ} [Δ 0168. τηαϊζο 1Πεἷτ ΘδΓΒ 
τοβουηά στ (Δ0]686. Ηδηος Κζ. ἕο ἐφαοὴ 
ὃν ογαὶ ἐπϑίγιοσίίοπ, ἀπὰ ὉΥ ἱπιρ]. [86 6]6- 
τοθηίβ Οὗ ΔΩΥ βείθῃοθ, ἴχυς, ἰϊ. 616, [πὰ 
Ν. Τ΄ [86 νοχά 18 υβοά, 1. ΡΒΟΡ. 88 βδιὰ 
οἵ ἐλ οταῖ ἐπδίγμσίοη, Ῥγϑαοϊηρ, οὗ (06 
ΑΡοβέ]ε8 δπὰ δδυΐγ ΟἸ τ βιίϊδη ἰΘδοθογβ, [0]], 
μὲ δος, οΥ̓ ρΡοτεΕ. 1 Οὐον, χίν. 19, ἵνα καὶ 
ἄλλους κατηχήσω : ὉΥ ̓ τιρ]. Οἱ. νἱ. 6. 
Ῥαββθ. Ὑἱτ δου. οὗὨἨ τῃϊηρ, Αοἰβ χυῆϊ, 25, 
κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ Κινρίου. Θα!. 
νἱ. 6 ; [01]. ὉΥ περὲ ψὩὰ σοη. μι. ἱ. 4: ἐκ, 
Βοιῃ, 1ϊ, 18..--Π]. ΘΕΝΕΒ. ἰο ἐπζόγπς, αρ- 

86 ΟΥ΄; Ῥᾶ88. ἔο ὅδ ἐηγογπιθα ΟἿ ἰο ἦδατ 
Ψ ΓΟ [01]. ὉῪ περὶ νὰ σεη, Αοίβ 
χχὶ. 2], περί τινος. Ῥ]αϊ. ἀ6 ΕἾαν. 10, 
κατηχηθεὶς περὶ τῶν συμβεβηκότων. 

Κατιόω, ἴ. ὦώσω, (κατὰ Ἰπίοδηβ. ἰόω, 
ἔν, ἰὸς,} ἐο οαϑ6 ἐο γτωδέ οι, ἐο οογγοίδε 
ευἱξῇ, γωδέ ; Ρ688. 0 τιιδὲ ομξ, ὅδ φιρέα οογ- 



ΚΑΤ 

φοάεα, ἈγρΡεοτΌοΪ. 94. νυν. 8, ὁ χρυσὸς ὑμῶν 
καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται. Αττίδη, [)188. 
Ἐρίὶοῖ. ἵν. Ν ὡς ὁπλάρια ἐπικείμενα 
κατίωται. Οομρ. [,Δτὰ. ἷν. ]. 

Κατισχῦϑ'ω, ἔ, ύσω, (ἰσχύω,) ' ἕο 
δὲ φίγονο ἀραϊπδέ Δ 016, δηά ὈΥ 10]. 10 
Ῥγουαΐϊΐ αραϊπϑδί, ουεγοοπιδ, υαπημδῆ, νὴ 

Ὁ. Μαῖϊ. χνὶ. 18, δπὰ οὔἴδη ἴῃ (488. 
ἢ ζεποσ. ἐο ργευαϊί, σαί ἐδ6 Ὡρροὸν' δαπά, 

αὔοοὶ. [,α. χαΐ!!. 23, ῬοΙ]. νἱ. δ], 6. 
Κατοικέω, ἜΠΟΣ τυρὶ τὸ δοίίϊ6 

ἄἀοιῦπκ ἐπ α βαοὰ ἴησ, ἴο »εγηϊα- 
ποηΐζῳ, νἷζ. 1. ΤᾺΑΝΒ. ἰο αιοοίς ἔμ 
ἃ 0]466, ἔο ἑπλαδίί. 1) »γορ. ιν δοα. οὗ 
οἶδοο, Αοἴ 1. 19. τοῖς κατοικοῦσιν ἱ[Ἱερου- 
σαλήμ. ἰΐ. 9, οἵ βρρὸ 4]. ϑερῦ. ὅς ΟἾ488. 
2) ἤν. οἵ αοἀ, 88 τηδηϊδδιηρ 8 οοπδίδηϊ 
ΤόΒΘ πο ἴῃ {86 ἰοιηρ]ο, Μαίϊ, χχ!ν, 2] .--- [ ἢ 

. ἹΝΤΒΑΝΒ. ο αιροῖϊΐ βαεαΐν, ἰο γεϑίάο, 
1) ῥτορ. οὗ μεϑη ; [0]}. ὉΥ εἰς, Μαίϊ. 1]. 28, 
ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην 
Ναζαρέτ. ᾿οῖθ νἱῖ. 4; ὈΥ ἐν “1 ἀαξ. [μι. 
ΧΙ, 4, κατοικοῦντας ἐν Ἱερουσαλήμ: 
Ὦγ ἐπὶ στ σεῦ. ον. 1. 10, οἱ 4]. ; Ὑἱνἢ 
800. Αοἴβ χυΐ!. 26. ὉΥ ποῦ, ὅπου, Βον. 1]. 
8, δῖε; ἐκεῖ, Μαίὶ. χὶἱ, 45. ΩΝ 7σ. οἵ 
αοΡ, νὴ ἐν, Αςίβ νἱ. 48: οἵἩ ΟὨγθί, 88 
ὑῖης, ΘΥου- Ῥσγεδοηΐ Ὦγ δὶ ϑρ γι ᾿ὰ ΤΠ 6 Πθαγίβ 
οἵ Ομ γδιίδπβ, Ἐρῃ. 1}. Ἰγ; οἵ 106 πλή- 
ρωμα τῆς θειότητος ὙἘἙΪΟὮ γγα8 ἴῃ «6808. 
ὙΠ ἐν, Οοἱ. ἱ. 19. ἢ. 9; οὗὨἨἯ(Π)6 ερὶ ἶϊ οΥ 
ἀϊδροβὶοη οὗ ταϊπά ἱῃ ταθῃ, 74. ἷν. ὅ., 50 
ἷπ ῬΌβορορ. ἡ δικαιοσύνη, 2 Ῥεῖ. ἰἰϊ. 18. 
Κατοίκησις, εως, ἡ, (κατοικέω, 

βηφδρε ιν λαδέἑαξίοπ, Νὶκ. ν. 8. δορί. δὰ 

Κατοικητήριον, ουὅ, τὸ, (κατοι- 
κέω,) ἀιυοϊϊπσ , αιυοἰϊἧπρ, 6. στ. τοῦ 
θεοῦ, 88 Ὀοΐπρ ουθῦ-ργθδθηῦ ὈΥ 818 ϑρὶ ΐ 
ἴὰ (Π0 Βοατί8 οὗ ΟΠ τἰβιίδηβ, ΕΡἢ. 11, 22. κ. 
δαιμόνων, ον. χυ]ϊ!. 2. βορί. ἀῃὰ Ο]688. 
᾿ Κατοικία, ας, ἡ, (κατοικέω.) αἰιοοῖζ- || ΟἹ 
 νοῦοα, 

͵, Κατοπαρίζω, ἴ, ίσω, (κάτοπτρον,) 
ἴῃ ΟἾδβϑ. ἐο ἰδὲ ζοοῖ; ἱῃ οὐ ϑῆοιο ἔῃ α πιῖγτου ; 
τηϊὰ, ἐο ἴοοῖ ἕπ α πιΐγτον, ἰο δολοϊά ἕπ ἃ 
ΜΗΤΟΥ, ἴῃ Ν, Τ. υὐἱὰ. ἐο ὀολοία αδ ἐπ α 

» ὙΠ Ὴ δος. 2. ΟὐΥ, ἰἰ]. 18, τὴν δόξαν 
υρίου κατοπτριζόμενοι, ἱ. 6. " θΘΒΟ]]η 

ἴδο δἴοσγ οὗ {86 [,οτὰ 48 τοεοϊθα δὴ 
τρδης ἴῃ [η6 Οοβροὶ : ἱπ ΔΓ ἢ. ἴο γϑῦ, 
1δ, 80 ῬΉΪ]ο 2 ΑἸ]ος. ῥ. 79, μηδὲ κατοτ- 
τρισαίμην ἐν ἄλλῳ τινὶ τὴν σὴν ἰδέαν, 

ν σοὶ τῷ Θεῷ. 
Ἀατόρθωμα, ατος, τὸ, (ἔτ. κατορ- 
ὁώ, ἴο δοῖ υρτὶρδ, ΟΥ 66(8] 18}. 1 ΟἼγοι. 
Χχυ, 7. 2 Οἤτοη. χχχίϊ. 16, ἀπά ε͵80 
ἸηρΘἰδΡἢ, ἴο ἀΐγεοῖ ϑυσοθββίι]γ, ἴο δοιΐονθ 
ἐρφοτομεῖν, 2Ε1. Ν. Ἡ. χὶ.9. Χο. Μϑαι. 
Ἦν 1. ὃ. ΟΥ ταῖν ὉΥ ἃ τηϑίδρῃοσ ἀοτϊνοὰ 
ἔτοτη δον] ηρ, ἐο ἑαζ ἃ εἰγαϊγἠξ οοωνϑο ἀοιση 
ἰο ἐλε ἐμὰ οὗ δὴγ αἴνϑηῃ Ἰΐηθ: δῃὰ τηθίβρῃ. 

Αεἰδ ΧΥΪ. 26. ϑερί. δηὰ 

21 ΚΑΥ 

“(0 ὈΣΙΠΡ ΔῺΥ αἴδαϊγ [0 ἃ ργόβροσοιιδ ἐδστηΐ- 
παίϊοη. ὅ,εο ϑεχί. Ἔα. νἱ!. Ρ. 158, εἰϊεά 
ἘΥ τὴ9 'ῃ Εδοθηθ. ϑγπορ. ΤῆυΒ κατορθόω 
8 Ορροβοά ἴο πταίω, ἴο πιῖδ8 οπθ᾽8 αἴηι, ἴῃ 
Πουηοβίῃ. Ερίβι. αὐ Ῥμια)., δπὰ ἰὸ σφάλ- 
λεσθαι ἴῃ Τλυο. 1]. 68,) απ ἐλέπρ ὑγουρσλέ 
ο α διοοθϑι μὲ γοβμζέ, ὙΒΘΊΠΟΙ ἢ ὙΤΆΙ, ΟΥ 
βονογῃτηθηῖϊ, ΟΥ̓ ΡΟ] ἰἶ.8] ἰπδυ τ οη8, Αοἰβ 
Χχὶν. 8, κατορθωμάτων γινομένων, «αἱ 
Ἰοαβί δοδοσάϊηρ ἴοὸ [{Π|0 Β6η86 υϑ08}}γ [ΘΓ 
αϑϑὶρτιοά, Βιιξ (ἴ6 ἴΘτὰ 8 σαῖοῦ 0 ὉΘ 
ἰηοτργοιθά, αγωχαὶδ φργοοθοαϊίῃῷ διιοοδβ8- 
“ιν. 8. ἴὰ ΤΏυς. 1, 6δ, γγὸ αν κατορ- 
θούμενα οΡΡ. ἴο σφαλέντα, " τηϊβεϊηρ οὗ 
ΒΊΘΟΟ88,᾽ δηὰ νἱ. 18. 

Κάτω, εἂν. (κατὰ,} ἀοιυπισαγάϑ, ἀοιση. 
Οοτραρ. κατωτέρω. 1. οὗ ΡΙ,ΔΟΒ. ]) οἵ 
Ἶδοο τολέίξλογ, Ἰταρ γἱπρ πλοϊοη ἀοιση, Μαῖι. 

Αοἰδ χχ. 9. 
Νὰ δηὰ Ο]αβθ. 2) οἵ ρἷδοθ σοσε, 

ν Ἡηαογποραίδ, ΜΙ. χὶν. 66, ἐν τῇ 
αὐλῇ κάτω. Δεῖίϑ ἰϊ!. 19. ϑδρί. δηὰ Ο]688.: 
ὙΠ ἀγίϊο16 88 δά]. “πὶ τολίοῦ ἐδ δείοιο,᾽ 
ΘΕ Εν, Φολπ νἱῖ δ. 28.---Π1. οὗὨἍ ΤΙΜῈ, εοτὰ- 
ΡᾶΓ. Μαιι. 11. 16, ἀπὸ διέτους καὶ κατω- 
τέρω, οὐ ἔιυο ψοαγϑ οἷά μὰ ὠπάθν' παῖ ἀσο. 
δορί. δηὰ Ο]488. 

Κατώτερος, α,. ον, 84]. (σοτΏρΑΓ. ἔν. 
κάτω,) : ΑΜ ΡΩΝ 9, 
κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς, 
Ἶ. Θ. 88 ΒΟΙὴ6 Θχρίδίη, ἐΐθ σγαυε, Παάες, 
(οοπιρ. Νεῆ. ἱν. 18, εἰς τὰ κατώτατα 
τοῦ τόπου.) ἱτηρ] γίηρ ἴμαὲ ΟΕ γῖδὲ Ὀδοδῖηο 
8 07θοΐ ἴο ἀφδί. 

δωγηΐηῦ, Καῦμα, ατος, τὸ, (καίω,) 0, 
11. 16, χνὶ. 9. ϑορῖὶ. δὲ Ο]288. 

Ἐν. 6, βάλε σεαυτὸν κάτω. 

δεαΐ, Βον. νἱἷϊ. 16 

Καυματίζω, ἴ. ίσω, (καῦμα,} ἐο διγη, 
βοογοΐ, ἴταηβ. Μαί. χὶϊὶ, 6, Βου. χνὶ. 8, 9, 
δηά Ἰδαῖον (888. 

Καῦσις, εως, ἡ, (καίω.) α δεωγηΐηρ, 
δωγηΐησ ὠρ, Ἠδοῦ, νἱ. 8. βερῖ. δηὰ Ἰδίδν 

888. 
Κανσόομαι, (καῦσις,) ΟὨ]Υ͂ Ρ688. ἴο 

ὧδ 86ὲ οὩ γα, ἰο δωγη, 2 Ῥεῖ. 11, 10,12; 
βΒχ. οἵ ἃ ἔονον, 8]. δῃὰ ῬὈἱόβοου. 

Καύσων, ὠνος, ὃ, (καίω, καύσω, διὰ 
οὗ 100 βδιηθ ἔοϊῃῃ ἢ δώσων, φώσων, 
σείσων, ἄξων, μύξων, ἄχο.) 1ῖτ. “ἐδα 
Βωγηπον, 1} ρσορ. “16 Ὀθυγηΐηρ τὐἱπά᾽ 80 

ο81164, Εὐχαβ, ἀοηοίοά ἰη Ηοδ. Ὁ ὈΣΦ, ἴῃ 
Ατδῦ. Ὁγ ϑέπιοοηι, 78. ᾿. 1], ἀνέτειλεν ὁ 
ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι. 42) [πῃ6 δωγπίπο 
δοαξ οὗ κι) Βυῃ, Μαεῖι. χχ. 12, βαστάσασι 
τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν κα ἴῃ ἴμι. 
ΧΙ. δδ, καύσων ἔσται, τὸ Ὧν ἃ οοϊη- 
ΤΩΟΏ Βαυϊης, οὗ ὙΠ ΙΟἢ (6 τιοδηΐηρ ἷ8, "1 
Ὑ11 ὕῦὉ6 πο οί μον, ὙΒ]οἷ 18 αἰ γαγ8 [ἢ 6 
6886 ΏΘη (ἢ6 τἱηὰ ἴῃ αασδιίοη ᾿γουδῖ]!β. 
Απᾶ βεοὸ καύσωνος ὥρᾳ ἴῃ Αἴδμοῃ. 48, στέ- 
ῴφανος εὐώδης, καὶ καύσωνος ὥρᾳ Ψψυκτι- 
κώτατος, ΤΑΘΔ 8 “ὙὮδη [Π6 καύσων δ]. 

Καυτηριάζω, ἴ. ἄσω, (καντήριον. 



ΚΑΥ͂ 
Ἰγαηά-ἰτοη, ἔτ, καίω.) ἐο οαμζεγῖξε, ἰο ὑναπὰ 
εοὐδᾶ ἃ λοέ ἔγοπ, , 1 ΤΊαι. ἰν. 2, κεκαυ- 
τηριασμένοι τὴν ἰδίαν συνείδησιν, ὄγαπά- 
φἀ ἐπ ἰδεῖν σοπϑοΐοποσδ, Ὠανὶης {110 ΤηΔΡΚ8 
οὗ τποῖν συΐϊθ Ὀυτπὶ ἱπ ὕροὴ {ποἷν σοη- 
ΒΟΙΘΏΘΘΒ : ΟΥ ΤΑ ΠΟΥ ὉΥ ἱτηρ]. “ θείης ϑεαγοί, 
μαγάρηδά πῃ ὑπ 6} σοπβοίθησοξ .᾽ 1} 41}0.- 
δίου ἴο (6 σαι αγ βίη οι ρ]ογοὰ ὈΥ βὺτ- 
γῆι οἢ ἀρδὰ δοβῇ. 80 Ὠ]οά. ὅ8]ς. χχ. 

,. ταῖς Ψυχαῖς ὥσπερ καυτῆρά τινα 
“προσῆγε. 

Καυνυχάομαι, (ἢ. ήσομαι, 2 Ῥεῖβ. ὈΥ68. 
καν πο ΠΣ) ο δοαβέ οποϑοῖγ ἰοὸ σίοτγψ, ἰο 

Ὁ οι ἴῃ ἃ ροοά δἀηὰ δδἀ4 βεη86. 
4050]. 1 Οον. ἱ. 29, 8], ὁ καυχώμενος. ἵν. 
7. 2 ον. χ. 18, 17. α]ἣ. ἘΠ0]]. ὈῪ δοευβ. οἵ 
τἈϊηρ α5 ἐο “ῃϊεΐ,, οὐ 977 ψν ἢἱοἢ, οηΘ Ὀοκδίθ, 
2 Ὅον. ἰχ. 2, ἣν---καυχῶμαι Μακεδόσιν. 
χὶ. 80; ὙΠ δος. οὗὁὨ ἄδρτοο, χὶ. 16. Ὸ]]. 
ΌΥ ἐν ψὶ0} ἀδὶ. οἵ (πὶ ἐπ ψΠΟΝ ὁη6 ρἷο- 
τθβ, 6. στ. οὗὨἩ {λίησο, Ἐοι. ἰΐ. 28, ὃς ἐν 
νόμῳ κανχᾶσαι. ν. 8. 6]. νἱ. 18, οἱ 4]. : 
οὗ , Βοοτ. ἱϊ. 17, ἐν Θεῷ. ν. 1]. 
1 σος. ἱ. 81. ἢ]. 2]. δὲ αἱ. ΕῸ]1. ὉγῚ ἐπὶ 
ἢ} ἀδι. Ἐσοη,. ν. 2, ἐπ᾽ ἐλπίδι: κατὰ 
ὙΠῸ Δ00. α8 ἕο δηὴγ {πΐηρ, 2 Οον. χὶ. 18; 
περὶ Ὑ|1} ζεη. 2 (ον. χ. 8: ὑπὲρ «10 
ὅϑι. 2 Οον. νἱὶ. 14. δορί, αὖβοϊ. οὐ ψῖτἢ 
ῬΓΘΡ. δηἃ Ο]458. (ἢ Ρτθρ. 
Καύχημα, ατος, τὸ, (καυχάομαι,) α 

δοαϑέϊηρ, δἰονηδηῦ, οχοζέπρ, ἰ. 6. [. ῬΓῸΡ. 
[06 ααὐ οὗ ρἱογγίηρ οὐ ὀχυϊηρ 'π ΔῺΥ 
τΐην, πὶ σοη. ΗθΌ. "ϊ. 6, τὸ καύχημα 
τῆς ἐλπίδος, Ἰ. 6. “16 ΠΟΡΘ ἰπ ΜὨϊο γα 
Ἰοτγ.᾽ 80. ὑπέρ τινος, 2 Οον. ν. 12. ἰχ. 
Η 4080]. 1 Οον. ν. 6. Ῥιηά. Ιβεἢ. νυ. 68..--- 
ΤΠ. ταοίοῃ. ἴπ0 ΟΒΕΟΥ 977 δοαϑίϊησ, ἀμ υνα 
ΟΥ̓ σίονγίησ, ὀσιίαέίοη, Ἄσοπι. ἰγ. 2, ἔχει 
καύχημα. 1 Ὅον. ἰχ. 1δ, 16, 4]. δηὰ δορί. 
Καύχησις, εως, ἡ, (κανχάομαι,) α 

δοαξίϊπο, σίογψίησ, οαμϊῖπο. ἷ. Ῥτορ. {6 
ασέ οἵ σ᾽ονγϊηρ ΟΥ ΧΟ] ησ ἴῃ 8}Υ {πΐπρ,, 
2 ΟὐοΥ. νἱῖ. 14, ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ 
ἐπὶ Τίτου, ἀπὰ χὶ. 17. 1 ΤῊ. 11. 19, στέ- 
φανος καυχήσεως, ἱ. 6. “1809 οἴ ἴῃ 
ψ ἢ οἢ τ εἰοιγν Λα. ἱν. 16, ἀπά ἥορι. 850 
ὑπέρ τινος, 2 ΟοΥ. υἱῖϊϊ. 24..---Ἴ]. τηρίοη. 
(86 ΟΒΥΈΟΤ ο7 δοαϑίϊηφ, σγοωπά ( σίογ- 
ἥπσ, Βοιη. 1. 27, ποὺ οὖν ἡ καύχησις: 
Ὡ Οον, ἴ. 12. ἐν Χριστῷ, ἔοῃι. χν. 17. 
ὑπὲρ ὑμῶν, 2 Οον. νἱῖ. 4. 8. 1 ΟοΥ. χν. 
81, νὴ τὴν ὑμετέραν (ἴοΥ. ὑπὲρ ὑμῶν) 
καύχησιν ἣν ἔχω. ϑερί. Ζ6:. χὶϊ, 18. 

Κεῖμαι, ἢ. κείσομαι, ἰο ἰΐδ, δηὰ 4180 
ἐο ὧς ἰωϊά, Ἰ. Ῥτορ. ΤΟ 118, ἐο γϑοϊἧπο, οἵ 
Ρόγβοπβ, [ωὰ. ἢ. 12, κείμενον ἐν φάτνῃ. 
ΧΧΙΙ. δ8, οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς (βεἰ!. νεκρὸς) 
κείμενος. ΟΥ̓ {πίηχθ, [λι. χχῖν, 12, τὰ 
ὀθόνια κείμενα μόνα. Ζοἢη χχὶ. 9. 2 ον. 
Ὧ1, 18.517]. ἑοιήν, ἰο ροτῇ, ρα88. οὗ τίθημι, 
,. 86. ΤῸ ΒΕ ΓΑΙ, ϑέεΐ, . 6. 9Γ. ἃ8 ἃ 
ἐουηάαίίοη, 1 ον. 11}. 1] .. 4 ἔὔσοηα, δον. 
ἵν, 2; γβϑββεΐβ, Φόδη 1]. θ. πρός τι, ἐο ᾿δ 
ἰαϊά, οἡὐ ταῖμον αἰγεοίοα αἰ, 48 ἃ Ὀϊον, ἴμυ. 
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1. 9. 5. ἕο δὲ ἰαϊά ωρ, τοροοϊ δὰ, ἴα, χὶϊ. 
19. Οἴα ρἴδοο, ἐο ἐΐδ, ἐο δ δὐἐμαΐοά, Ἐλον. 
χχὶ. 16, πόλις τετράγωνος κεῖται. αι. 
ν. 14, ΕἸΣ. οὗὨ Ρουβοῃβ, ἐο δ 8οέ, αρροϊπίφα, 
ψἱ ἢ εἰς ἤπαὶ, 207 δὴγ τῃΐηρ, [κ. ἰϊ. 84, 
ΡὨΙ. 1. 17. ΤῊ. ᾿. 8. ΟΥ̓ Ιανγβ, ἐὸ δδ 
φίοοη, πιαάό. (11. ἰαϊὰ ἀοινρη, 80 οὔσ ψοτὰ 
ἐαιῦ ταθϑῃ8,} νἱἢ ἀαι, 1 ΤΊ. ἱ. 9.---1Π]. 
εαυΐν. ἴο ἐο δ, ἷ. ὃ. ἴῃ 8δὴγ βίδιθ οὕ σοῃ- 
ἀϊοι, νι ἐν, 1 Φο ν. 19, ὁ κόσμος 
ὅλος κεῖται ἐν τῷ πονηρῷ, “ ἰδ ΜῈ80]] 
αίνϑη ἴο ννἱοϊκεάηθββ." 2 Μδος. 1ἰϊ..1]. ἵν. 81]. 

Κειρία, ας, ἡ, ἃ δαπά, δαπάασε, ἴον 
βινϑι ἱηρ ἸΏΒ, ΟΥ ψταρρίηρ δγουπα ἀεδά 
Ὀοάϊε8. 80 Ηδσβγοῆ. ἐχ δῖον κείριαι ὉΥ 
ἐπιθανάτια ἐντετυλιγμένα. ὅ66 ἴῃ τ. 
ἐντυλίζω. Ἰη Ν. Τ᾿ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴδ ἰἸδίϊος 
86η86, Φοἢηῃ χὶ. 44, 

Κείρω, ἴ. κερῶ, ῬῸΡ. ο ιϑϑαῦ αἰὐαῦ, 
ὁαὲ ατὐαν, ἱ. 6. ὉΥ τὰ ΒΕ. ἃνΐηρ, ουϊ- 
ἔπρ. Ηδποο ζθηοῦ. δηὰ ἴῃ Ν, Τ᾿ ΤῸ ΒΗΚΑΕ, 
ἴγϑῃ8. 6. 51. ἃ ΒῆδοΡ, Αοἰβ νἱῖ]. 82: ς 
{Π6 Πεδά, ἐο σμέ ο" (δε λαῖν, Αοἰθ χυῖ!. 18, 
κειράμενος τὴν κεφαλὴν; λαυΐησ ελοτη 
δὲ λοαά, 1 Οον. χὶ. 6, 015. ϑορί. ὅς (]δβ8. 

Κέλευνσμα, ατος, τὸ, (κελεύω. ἐνῷ 
οὗ ἱποϊτουχθηΐ, ΟΓ ὑτρίπς οῃ, (48 οὗἉ βο] ἀἴογξ 
Τυϑῃΐηρ ἰο Ὀ411|6, Τίνας. 11}, 14: ΟΥ̓ βδῖϊοσϑ 
αὐ 186 οἂγ, [γο. Οαρὶ. 19: οὗ ἸαθΟΌΓΟΙΕ 
οΧχοϊθηρ {Πϑηλβ6]ν 68 ἴο 8ΗΥ σοτητηοη Ὑγοσκ. 
560 ΤΥ ποίθ οὐ ΤΏυς. 11]. 9, 2.) οὐἕονν, 
οἷαηιοιν, ϑἠδομέ, 1 ΤῊ. ἴν. 16, ἐν κελεύ- 
σματι. 
Κελεύω, ἴ, εύὐσω, ῬτῸΡ. ἕο ϑ6ὲ ἐπ τπὸ- 

ἑΐοη, ἴο ὠὐρὸ οη, ογη. 1]. χχὶὶ, 642. 1π 
Ν, Τ. δῃά μϑπϑνῦ. ἐο οοηιπιαπα, οΥ̓ἶδ᾽' ϑοτηθ- 
(ΐηρ ἴο 6 ἄἀοπθ. ἘΕἾὉ]]. ὉῪ δος. δηὰ ᾿πῆπ. 
δον. Μαῖιί. χὶν. 19, κελεύσας τοὺς ὄχλους 
ἀνακλιθῆναι, δπὰ οἵνϊ. ; ἢ δοο. 1ρ]. 
Μαῖι. νἱ!. 18, χίν. 9, ἃ]. ϑερί. δῃὰ Ο]459. 
ΕῸ]]. ὈΥ δος. δηᾷ ἰηΐ. ῥτθϑ. Αοίβ χχῖ. 84, 
ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτόν : ἡ δοο. ᾿πιρ]. 
Αοἰβ χυΐ. 22, ΕἾ]]. ὉγΥ ἀαΐ. ἀπά ἰηῆη. δου. 
Μεῖι. χνυ. 85, καὶ ἐκέλευσε τοῖς ὄχλοις 
ἀναπεσεῖν. Αὐϑοὶ. Αοἰδ χχν. 28, ὅς (]458. 

Κενοδοξία, ας, ἡ, ἡκενοῤοξοῖι) ταῖν» 
σίογψ, δτΑΡΥ ῥυτὰ, ῬΙ]. ἢ. ὅ, ἀπὰ ΟἸ488. 

Κενόδοξος, ου, ὁ, ἡ, κα]. (κενὸς, δόξα.) 
υαΐη-οἰογίοιβ, [Ὁ}}] οὗ ΘἸΡΙΥ ῥχὶάς δπά 
δια δἰΐοη, 6]. ν. 26, δηὰ Ο]α588. 

Κενὸς, ἡ ὁν, αὐ]. θηιρίψ, ορΡ. ἴο πλήρης, 
[11], Ιῃ Ν. Τ΄. 1. ΡΕΒΟΡ. 88 αὐτὸν---ἀπ- 
ἔστειλαν κενὸν, ἰ. 6. Γ ΘΙΩΡΟΥ παπᾶ, 
ΜΚ. χὶϊ. 8, ἴλι. 1, 8. ϑορῖ. δὰ ΟἾ888.--- 
11. ΜΈΤΑΡΗ. δηιρίν, υαΐη,1. ὁ. 1) ,0)»εὐἰοδε, 
ντῃουΐ ὉΠΠΠΕΥ͂ ΟΥ διισσθβθ, Αοἰβ ἰν. 2ὅ, καὶ 
λαοὶ ἐμελέτησαν κενά. 1 Οοτ. χν. 10, ἡ 
χάρις---οὐ κενὴ ἐγενήθη : εἰς κενὸν, ἐπ 
ναΐῃ, 2 ΟονΥ. νἱ. 1. 6Ἃ4]. ἢ. 2, Βερῖ. δηὰ 
ΟἸαθ8. 2) βαϊά οὔ ἐμαὶ πὶ ψηϊοῖ (ΠΘΓΟ 18 
ποι ίηρ οἵ γα τ οὐ τγρα] γ, ,αἶϑο, ,αἶδα- 
οἴοιβ, 6. στ. κενοὶ λόγοι, ἘΡἢ. ν. 6. κ. 
ἀπάτη, υι. ὶ. 8. ϑερι. διά ΟἾδβδ. : οἵ 
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Ὁ Ποοϊξι, 34. . 20. Αττ. 
ἔκ Ἰοὦ Το ΤΣ ἐν Ἐν ΤῊΝ 
. Κενοφωνία, ας, ἧ, (κενὸς ἃ φωνὴ.) 
Ἰἴς. ὀπιρίῳ υοΐοο, '. 6. υαἷπ υὐονάϑ, ἔτυϊ}688 
ἀϊορυϊαοι, 1 Τίαι. νἱ. 20, φαυΐν. ἴο μα- 
ταιολογία. 
Κενόω, ἔ. ὥσω, {ξένον ἐο οπιρίν, 

παῖδ οηιρέίψ, 88 οὔϊ. ἴῃ ΟἸα88. ἴῃ Ν, Τὶ ἢρ. 
, ἴπ 1Π6. ϑ6η86 κενοῦν ἑαυτὸν, ἴο ἐπιρί; 
οηθϑοῖγ᾽ " ἀἰνοδϑὶ ὁῃ686}} οὗ στρ υδ} ἀϊση γ᾽ 
ὉΥ ἀδδοοπάϊπρ ἴο δὴ ἱπίουιου σοπαϊ]0η, 0 

οπεϑβοῖγς ῬΆΪ]. 1]. 7, ἐκένωσεν ἑαντόν. 
ϑερί. Νοῦδαι. ν. 18.---]], ἐὸ γπαΐδ ἐπιρίῃ, 
υαῖη, γγυλ(δ885, Ῥα8δ8. στη. ἷν. 14, κεκέ- 
νωται ἡ πίστις. 1 Οοτ. ἰ.17. Ηδθηοθ ἔο 
ψαἰεῖν, ᾿. 6. ἴο ϑῃον ἴο Ὀ6 στουπά]θ88, 6. στ. 
καύχημα, 1 Ὅον. ἰχ. 1δ. 2 ΟΣ. ἰχ. ὃ. 

Κέντρον, ουὅ, τὸ, (κεντέω.) α »γίοϊ, 
ΠΟΙ. ΔΩΥ {πΐηρ ὈΥ ἩΒϊοΐ ἃ ρΡυποίαγο Ϊ8 
τηδάθ, 85 ἃ ἰποσῃ, ὅς. Ηδηρε ἰπ Ν. Τ' 1. 
α 8ἰήπρ, 6. στ. οὗ Ἰοουδῖα, βοοτρίομβ, Εδνυ. 
ἷἶχ. 10. ὅο ΖΕ] δὴ Η. Απ. ἱ. 00, οὗ Ὀ668. 
Εἰχ. '6. ἃ “νϑποηοιιβ οᾶροη, δϑουὶ θὰ (ὁ 
Ὀθδ,᾽ 1 ὅον. χν. δδ,δ6, τὸ δὲ κέντρον 
τοῦ ϑανάτου ἡ ἁμαρτία. 8366 ΤΟΥ͂ ποῖθ. 
-1. α σοαά στ πιεῖ Ὑἰτἢ δὴ ἴγοὴ ροϊηϊ 
ἴον περῖπῃ οἢ δοτβθθ, ὁχϑῃ, ὅτε. ΟἾδββ. [ἢ 
ΝΟ Υ ἴῃ 6 δάδρίαὶ ρνρθμίος “πρὸς 
κέντρα λακτίζειν, ἰο ἰοκ αἀρφαΐπεέ ἐἦδ 
φοαάα, Ἰ. 6. "ἴο οὔεσ νδίῃ δηὰ τϑϑῇ γϑδὶδὶ- 
8η06,, Αςοἰδ ἰχ. ὅ. χχνὶ. 14. Οος. οἴη ἴῃ 
ΟἸαμβ. 
Κεντυρίων, ὠνος, ὁ, ([,Αἱ. δοπέμγίο,) 

ἃ οεπίμγίοπ, οτἱ ίμΑ}}} [86 Θοτατηδηάογ οὗ 
100 ἐοοι βο]άΐοσβ, εᾳυΐν. ἴο ἑκατόνταρχος, 
Μί, χν. 89, 44, 45 
Κενῶς, «κἄν. (κενὸς,) υαΐπίψ, ἐπ υαΐη, 

ΜΠ ΠΟ ῬΌΓΡΟΘΘ οὐ τρθϑηΐηρ, (08. ἷν. 
ϑερί. 15. χ]ῖχ. 4. Αττ. Ερίςοϊ, . 17, 6. 

Κεραία, ας, ἡ, (κέρας,) Ῥτορ. α ἰἐδ{6 
, 8Ϊ60 ἃ ροΐπέ, οχίγοηιϊίψ 077 ὧν ἐβύης, 

ἃ5 οἵ ἃ 5α]]-γαγά, ἴζ16. Νανίᾳ. 4. Ιῃ Ν. Τ. 
ἔλα ἀρόα, ροϊπὲ οἵ ἃ Ἰοϊίοτ, μαΐ ἔον ἐλ ἰθαεὲ 
Ῥαγίιοῖο, ΝΙαιι, ν. 18. 
Κεραμεὺς, ἕως, ὁ, (κέραμος.) α 

ἕδγ, ας, χχνὶϊ. 7, 10. τς ἷχ. 2]. βξτι, 
δηὰ ΟἾἸαϑ5, 
Κεραμικὸς, ἡ, ὃν, κ᾿ ΟΓ οὐ δε- 

Ο ἵο α , ον. ᾿ἱ. 27, σκεύη τὰ 
κερ. 80 Ρωϊ, νἱῖ!, 827, κεραμικοὶ τρο- 
οἱ, “ Ρούίογβ Ὑἢ66}5᾽ (ἴον ἐυτπϊηρ). 
08), 1], χνὶϊ!, 600. 
Κεράμιον, ον, τὸ, (ρτορ. πθυΐ. οὗ δὰ]. 

κεράμιος, φαγί Ποη, ἢ 611. οὗ σκεῦος.) 
απ δαγίλδη υδ88εῖ οὗἩ ΔῸΥ Κίηὰά ο Πο)]ά }}- 
αυϊάβ, ΜΙ. χίν. 18. 1... χχὶ!. 10, κ᾿. ὕδα- 
τος, Χρῃ, κὶ οἴνου. 308. κ. ἐλαίον. 

Κέραμος, ου. ὁ, Ῥτορ. »οίίογ᾽ Σ ϑαγίξ, 
Ἐφ. σπ 1Φ Ἠαϊδη ΜΡ 9710. 4180 ΔΗΥ͂ 
ἐαγίλδη, ερηϑίΐ [ονταθὰ οἵ ἰξ, Ηΐδοι. νἱ. 6. 
ἔδῃογ. α ὑαϑε. οὐ απιρήοτγα, Ὀὰϊ βοτηθιπηθ8 
ὦ ἐδ ἴος οονοτίης τοοῖβ, ἴκι. ν. 19, διὰ 
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τῶν κεράμων. Απᾶ 80 ΟἾδε8. 85 Χο. 
Με. ἰἰϊ. 1, 7. λίθοι, καὶ πλίνθοι, καὶ 
ξύλα, καὶ κέραμος, ΘΓ ΟὈΒΕΓΥΘ {Π|6 186 
οὔ ἔνα δἰηψ. ἴον ραν, (88 ἴῃ οὐν νογὰ ἐὐ δέν 
ἴον 1168.) οἴδη ἔουπὰ πῃ Τμυογά. Ἱπάορά 
Π0 ΟἸ588. υυσῖτεῦ 868 (86 ρέων, ὙΒΙΟΒ ἷθ 
ΟὨΪΥ ἐουπὰ ἰπ κεραμίδες. 
Κεράννῦμι, ἴ. κεράσω, Ῥετῖ. Ῥ888, 

κεκέρασμαι, ἴο πιῖς, πιϊπρίθ, 85 σης ὙΠ} 
μ ναῖον ΟΥ βρίοθθ, ϑορί. 18. ν. 22. Χεη. Αη. " 

ϊ. ῶ, 256. ἴῃ Ν. Τ. Ὁγ ἱπιρ]. ἐο γέρα ἃ 
ἀγαυρἧξ, ρον ουΐ, Νἰϊ οπεβ ουρ, Εδν. χίν. 
10, κεκερασμένου ἀκράτον ἐν τῷ ποτη- 
ρίῳ. χνῆ!. 6, δἰ. ϑερὶ. δηὰ Τυς. νἱ. 82, 
κεράσαντες κρατῆρας. 8.0 4150 Ηοηι. Οἀ. 
χχίν. 368, κερῶντας αἴθοπα οἶνον. ΟΥ 
ΓΑΙ ΠΟΥ, 88 οἴμοσθ Ἵχρί δίῃ, " σὶπο ππηίθι- 
Ρετοὰ στὰ παῖοσ, Ὀυΐ ταϊχοὰ σὴ ἀτὸ- 
τηδίϊο8. οὐ δἰτίοτθ, ( μϊ οἷν [ογηθᾶ, διηοῃ 
(06 δεν, [86 σῸΡ οΥὗὨἨ τρδ᾽ οϊοιΐοη,) 8} 
(Παΐ ἰο ἱπόϑαβθ 1ζϊ8 Ῥοίθῃοῦ : [86 δῦουθ 
ϑϑ8δρο οἵ ον. δοίης Θβρθο. ἑοττηθὰ οῃ Ῥβ. 
χυ. 8, ποτήριόν (ἐστι) ἐν χειρὶ Κυρίου 

οἴνου ἀκράτου, πλῆρες κεράσματος. 
Τίμι8 86 ἰού κερ. 18 ἴο ὃ6 πηπετεῖοον οἵ 
τοϊχίησ ὉΥ ἐμ) μβίοηι, ὅ8 ἴῃ ἃ δ᾽ ΧΩ ΔΥ ῬαΒΒΑΡΘ 
οὔ ΔῊΝ δά: ἶν. 220.---4. 

Κέρας, ατος, τὸ, ρίυτ. τὰ κέρατα, α 
λονη, 1. ἘΤῸΡ. οἵ ἃ Ὀεαϑί, Εδν. νυ. 6. χίϊ. ὃ. 
π6 96: Ἃ ες ΤΙΛΘῚΣ Ετοῖὰ ἴδ Ηϑδ. 
88 ἴΠο 8 . οὗ δἰγοησίδ, Ῥοιῦθῦ, ταθίοῃ. 
Ιλι. ἷ. δ. κέρας σωτηρίας, δογΉ ΟΥὙ ἀοἶέ- 
σπνυέγάποο, 1. 6. δὲ αοἰτοογον.----Ἴ1. θα. οὗ 
δ ὀαἐγεηνίέῳ, ργολοοίέπο ροΐμπὲ, ΥΟΒΘτ ὉΠ τς 
8. ἤοτπ, 6. δ. ρου [ἢ6 [ΟῸΣ ΘΟΓΏΘΙΒ οὗ [86 
ον ϑι αἰ δτθ, ον. ἰχ. 18. 
Κεράτιον, ου, τὸ, (ἀἰπνίη. ἐΓ, κέρας.) 

τορ. ἐδέϊο ον; ἴὰ Ν. Τ᾿ ροά, οατοῦ-ροί, 
υ. χν. 16. 
Κερδαίνω, ἴ. ανῶ, (κέρδος,) (Ἰαΐεῦ 

ἔιϊ. αἰλδησομάι: δου. Ἰ. ἐκέρδησα, ἣν 1. 
Ρ888. κερδηθήσομαι,) ἰο σαῖη, ἐο αογιῖγο 
88 βαΐῃ, ἴο ισΐῃ, ἰχαβ. [. ΡῬΒΟΡ. οἵὗὨ ἐῤέηρε, 
6. ὅτ. τὸν κόσμον ὅλον, “ἴ!6 ἈΠ} οὗ 
(ἢ6 ψΠ0]6 ψου]ά,᾽ Ναἰι. χνυὶ. 26, Μ]κ. υἱῖ]. 
86. ἴμι. 'χ. 25. ἴπ ἱγβάθ, ἢ δοο. Μαίϊ. 
χχνυ. 17. αὖδοϊ. 7. ἵν. 18, απὰ (]αββ. διὰ 
οὗ μων Ἰοβ8 οὗ ευΐ], ἴο 80 ἴδ γαίῃ, ὈΥ δοίης 
ϑα ἄγω ΟΥ̓ νοϊάϊηρ 118 1098. Αὐοῖβ 
χχνὶϊ. 2], κερδῆσαι (ἔδει) τὴν ἔβρω ταύ- 
τὴν κι τ᾿ λ. απαὰ 80 ἴο ἤαῦθ ,. αυοϊαφα, 
ἐλ ἴοδβι ΑἸ ἰάϊοτα ἰουηὰ 4180 ἴῃ (86 
ΟἸ488. ἔγοτηυ ἢ ΟΠ) ἸΏΔΩΥ ΘΣΑΙΩΡ͵68. Πανο 
Ὀδοῃ δὐάιιοοά Ὦγ ΕἼεπον ἀπά Κυρκο. 80 
Αὐϊβίοι. Ἐπ}. 1], καὶ ᾧ κατὰ λογον ζη- 
μίαν εἴη λαβεῖν τὸν τὸ τοιοῦτο κερδαί- 
ναντα εὐτυχῆ φάμεν. Απά 80 ζ08. Απί. ἴ. 
8,2. ΡΒ] Θπιοη, ὑ. 852, πένης ὧν μέγαλα 
κερδαίνει κακά.---1]. ΕἸΟ. οΥ̓ βογϑοΉ8, ἴο 
φαῖῃ, ἐο υυἷπι ΒΥ οπ6, ἷ. 6. 1) 88 ἃ [πα 
οὗ Ῥδίτοῃ, 6. ζτ. Χριστὸν, ῬὨ]]. 1, 8, τὸν 
ἀδελφὸν, Μαῖν. χΥὶ!. 156. 2) ἐο σωΐπ οὐδν' 
ἴο οπθ᾽Β βἷ46. ἴω Ν, Τ. ἰο ιυἵη οὐοῦ ἴο 
ΟἸὨτῖδι, δηὰ πὺ8 ΒΠ8Ὲ [ο 8 ναϊΐοπ, 1 Οοχ. 
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ἶχ, 19, 20, υἱδ6, 21, 22, τῆογο 'ξ ἰ5. εᾳαίν. 
ἴο σώζω ἴῃ τοῦ. 22. 1 Ῥοί. 1. 1. οορ. 
} Οον. νἱΐϊ. 16. 
Κέρδος, εος ους, τὸ, σαΐπ, » ΡῈ]. 

'. 21. π1, 7. Τίς, ἃν ἢ, ἐὐα Οἰδο Ἢ 
Κέρμα, ατος, τὸ, (ἔν. κείρω, ἴο οἸΐρ,) 

ΡΙῸρΡ. ἵπσ ἐἰρβαι ον ἐψῃ (ἤθη ἃ 
8δΙΩὴ8}} οοἶη, (Αὐϊϑίορῃ. Αν. 1108, Ρ]υϊ. 
9) ΟΥ ΤΑὮοΣ, ἱδθη ΓΟ] ]θοιίνοϊγ, τ86 

80 οΔ]]6ἀ, Ὀθεδυβθ [ἢ6 τηοϑὲ 
δηοίοηπί οοἷπθ ΘΟ ΟὗἨ ἃ δαιϑγε ἕοστῃ, {|κὸ 
Ν περ ἢ χἶα]8, 80 ἃ8 ἴο δάπιῖὶ οἵ δεΐησ 
οἰϊρροά, 88 [80 Ἴ6͵Θ, ἴ0 ἔοστω (ἢ) δῖ] 6 Ὁ 
Κιπά οἵ ΠΟΠΘΥ. 
Κερματιστὴς, οὔ, ὁ, (κερματίζω, 

ἴο σὔδηρθ ἰπΐο δη}8 116 οοἰη,) α πιοπδῳ- 
,. Φόδη 1. 14, τοὺς κερματιστὰς, 

ΤΒΟῺ8 ὙΠῸ δαὶ ἴῃ (6 Οὐτον σουτί οὗ [ἢ 
ρα, διὰ {υγηϊδηθὰ ἸΏΟΠΟΥ ἴῸ βυοὴ 

ἤοσοῖψη 26) 85 ποοάοὰ ἱϊ, ἴο ῬΑ ἴδ 84]- 
806 ἷκ6] οὗἨ {τ δυι!θ ΤΩΟΠΘΥ, ἴῃ ΘΧο,δησθ ἔργ 
ατοοῖὶς οὐ οιηδῃ οοΐῃ : δἷβο, ἴὸ δυοῇ 88 
Μαηϊοαὰ 8114}} οοἴῃ, [0 ρυγοίαθθ [6 ρο 
οἴἶοτίηρδ, 88 ἰυγ0]0-ἀονοδ, ἄτα. 
Κεφάλαιον, ον, τὸ, (ποαϊ. οὗ δα). 

δε ἀλκίστ ΡΓῸΡ. α δοραά. ἴῃ Ν, Τ. δηὰ 
ΠΟΥ, βᾳ. [. ἐδ οὐδοῦ" ἰλέπρ, πιαΐπ ροϊπέ, 
οὗ. υἷι. 1, κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς 

λεγομένοις, ἀῃὰ ΟἸα88. ; 25. Τιιυς, γΥἱ. 6. 
δ'0θ ΓΩΥ ποῖο.---Ἴ1. ὁμηι, αἸλοθΐ, ἴῃ ΟΟΠ.- 
Ρυϊης, διμηνιὶηρ ὉΡ. ΟἼι85. Ἡρῃρο οὗ 
ἸΔΟΏΘΥ, α ϑμῆηϊι, οαρίίαί, Αοἰδ χχίϊ. 28 
πολλοῦ κεφαλαίου. ϑορί. ἦρθ. Αηΐ. χίϊ 
2, 8, δΔηὰ ]αἴ. ΟἾ458. 
Κεφαλαιόω, ἔ. ὦσω, (κεφάλαιον,) 

ἐο φΘοῆι ὧρ. ἴῃ Ν. Τ΄ βδθ 88 κεφαλίζω, 
ἐο τοουμᾶ οπ ἴδε ἤδαά, ἰταηδ. ΜΚ. χὶ!. 4, 
κἀκεῖνον λιθοβολήσαντες ἐκεφαλαί- 
ὡσαν. 
Κεφαλὴ, ἣς, ἡ, ἰδδ λεαά, ἱ. ὁ. 1. 

, ΟΥ̓ ΡΟΓΒΟΠΒ, 88 οὗὁἨ τηοη, Μαίϊ. νἱ. 17, 
δῇ ἢ: πῶ οὗ ἸαεαΝ, Βον. ἩΕΕ " 
δΥΏΘΟα, 85 [δ 6 ῥΥΪΠΟΙ τ, Ῥὰϊ [ὉΡ 116 
ὙἘ010 ροσϑοη, Αοῖϑ ἢ θ, τὸ αἷμα 
ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν, ὁ ψοιν δίοοά, 
ἷ, 6, ἀοϑοίτυσίοη, δ0 ὁπ γον οἱῦη : 
τοδί τρῦς ΥΟΌΓΒΘΙΥΘΒ. Εομῃ. χἰϊ. 20. 
δορί. 2 ϑαϊ. 1. 16. 1 Κίηρβ 1]. 88, δηὰ 
ΟἸαδβ. [Ιἐ 1 ᾿υβῦ)Υ ποιἱοοὰ ὃὉγ Μτ. ἔξοδο, 
οἢ Ῥαυκηυγοῖ, 88 ῬΟΣΊΠΥ οὗἉ τϑρδυκ, παῖ 
ἴθο λεαα ἰδ . ταρηποηοὰ, ἐπ Βρϑακίηρ 
οἵ ἱπηργθοδίίομβ δηὰ συ. 8.60 3 βῆ. ἢ. 
19. Απηά ἢ δἀνοτγίβ ἴο ΠΕ θυτΙηΕ οὔ (0 
δἰ οὐ [Π6 Ῥθορὶϑθ οῃ (δε οὔ 1Π6 ϑοαρό- 
φρο, μεν. χνὶ. 2]. ΕΒ. οὗ ἰμΐηρε, ἐλό 

ν ἕο, διιηηιΐ, 6. 5. κεφαλὴ γωνίας, 
26 ΟΥ ἐδδ σοΥΉΘΥ,, Ἰ. 6. [ἢ Τορ-ϑίοῃθ οὗ 
{Π|0 σογποσ, (6 οορθ-δίομο, Μαίϊ. χχί. 42. 
ΜΚ. χὶ, 10. Ιμι. χχ. 17. Αια ἐν. 1]. 
δορί, δι ὰ Ο]δ84.--- 1]. πισίαρᾷ. οὗ ΡΈΒΒΟΝΒ, 
ἷ, 6. λα δοαά, (δε οὐΐοῦ, οὔθ ἴο ψῇοηὶ 
οἴβοσὰ ἀγὸ βυ δογάϊηδίθ, 6. 0 ἃ μυδδαπὰ ἴῃ 
τοϊδίίοι ἰο αὶ νἱΐο, 1 Οὐογ. χὶ. 8, κεφαλὴ δὲ 
γυναικὸς ὁ ἀνήρ. Οἱ ΟἈτίδι ἴῃ τοϊαϊΐοη 
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Υ [2]. 

ῬΠνΊ]ορε8 δηδ ΟὈ] χαιίοηβ, {Π6 

ΚΗΡ 

ἴο ἰδ ΟΠ τοῦ, ὙΔΟΝ 158 ἨΐβΒ Ὀοάγ, σῶμα, 
δῃ ἃ ἰἴ8 τη οΙ Ὀ6 ΓΒ, δὶβ τοι θοσα, ΕὩρἢ. 1. 22, 
ἵν, 1ὅ, οἱ δ]. ΟΥ̓ αοἀ ἰῃ τοϊαϊδσοη ἐο ΟἸ τοὶ, 
] σον. χὶ. ὃ. 
Κεφαλὶς, δος, ἡ, (κεφαλὴ,) ἴῃ ΟἸαδα. 

α ἰμεἶά , ΘΚ. οὗ γραῦς, οὐ [86 
λεαά, ἐποῦ, οἵ α εοἸυπιη. ἴη Ν. Τὶ ἐδε 
λεαά οὐ ἐποῦ οὔ [6 ποοάδῃ τοὰ οἱ ψϑϊοἢ 
Ἡδεῦγονν πιδπυδοτὶρίβ ἃτὸ το] θὰ, δὰ μεποο 
τηθίοη. ἴον ὦ γοϊΐ, υοἴμπιο. ἨφῸὉ. χ, 7. 

Κῆνσος, ου, ὁ, (1Αἱ. ἀλμκνα ἐὰν δηὰ 
ἴῃ ΟἸδββ. δὴ Θηυπιογδίίου οὗ ἴδ 1ο 
δηὰ να]υδίίοη οὗ ΓΈΡΡΥ. Ιη Ν, ἔπ τιο 
ἐγιδωΐο, ροἰϊίαα, (ἔπικεφάλαιον,) μαλὰ Ὦγ 
680 ῬΟΙΒΟῚ ΨΏΟΒΟ ὨδΔΙῚ6 ἯΔ5 ἰδ Κϑι ἐπ (ἢ6 
ἐθηδυβ, Μαῖι. χχὶὶ. 17, δοῦναι κῆνσον 
Καίσαρι. Μαῖι. χχίΐ. 19, τὸ νόμισμα τοῦ 
κήνσου, ἐδέ ἐγέδιίο-οοἵπ, Θαυῖν. ἴο δηνάριον 
ἱῃ ΜΚ. χὶὶ. 1δ, 
Κῆσος, ου, ὁ, α ρφαγάδη, ὍΥ ῬοΪἶδος οὐ- 

σΌρ οἀἃ ΜῊ δοῦὺθ δπὰ ἰχθ68, 1... χῆϊ, 19, 
οὐ 8]. ϑορί. δηὰ ΟἾδβε. Νοῖ, βούγονοσ, 8 
,“Μοισογ-ραγάοη, θὰ δὴ ὁποίοθυτο, ρμ]δη θά 
νι} {τυ ῖγοοδ δηὰ υοροίδῦϊοβ, 4. ἃ. ὁ 

δῃ, Οογοπιαγὰ, ΠΟΥ πιδ}8}}γ οἰ οὰ παρά- 
εἰσοθ. 8660 206. Απί. ἰχ. 10, 4: οοτρ. 
ὙΠ} χ, 8, 2. 
Κηπουρὸς, οὔ, ὃ, ἐκηπον; ἱξρου 

ὁ Χχ. 4 ͵ 

ΟἾΔ}. 
Κηρίον, ον, τὸ, (κηρὸς, ΜΆΧ.)}) α 
ἀπ ἷ, 6. (Ὁ}} οἱ ΒομοΥ, μὰ. χχὶν. 

42. ϑορί. ἀπὰ Ο]λβδβ. "τ΄ 
Κήρνγμα, ατος, τὸ, (κηρύσσω,) ἴῃ 

Οἴμοι, ὍΝ ἴοπ ὉΥ 8 μώρῃ οΥ τε 
οαϊοέ ἰττι5 ῥγοοϊαϊτηοά. [Ϊῃ Ν. Τ' -ἀππεν- 
οἱαξίοη, ἵπ,, βαἰὰ 1. οὗ ργορβιϑέβ, ὁ. ᾳ. 
[ὴ0 αἀοπωποϊαδίοη, οὗ Φοηδὴ πεῖ Νίηθ- 
νοῦ, τὸ κύρνυγμα ᾿Ιωνᾶ, Μαεῖϊ. χιϊ. 4]. 
[λι. χὶ. 85. ἢ οὗ Ομιτῖδὲ δῃὰ 18 δροῦ- 
168, [86 ἰπρ οἵ ἴπ6 αοεροὶ, 1 Οὐον. ἱ. 

Μοείοη, ἴον ἴ0 αοδρ6] ἢ 8 ργθδοῖ- 
οἂ, ἱ. 6. ΟἸγσίβὶ οτυοϊβοὰ, Βοιι. χνὶ. 26. 
2 Τίπι. ἱν. 17. 
Κήρνξ, νκος, ὃ, ἰπ ΟἸΔ55. α ἄδγυϊα, 

ἴο οὐδ. ἴῃ Ν. Τ. α ρτδαοΐεν, Ῥυ]ὲς 
Ἰπδίγυοίογ, οὗ τπμ6 Ὠνῖπο ψ1}}} δῃά Ῥγοϑοορίε, 
88 Νοδῆ, 2 Ροΐ. ᾿δ. ὅ; οὗ (80 αοθμεὶ, δὲ 
ὅ8ι. Ῥαμ], 1 Τία. ἐἱ, 7. 

Κηρύσσω, οἵ ττω, ἔ. ξω, (κήρνξ,) ἴα 
ΟἸ.68. ἐο δὲ α ΟΣ ἕο Ἰπαΐε ἢξα- 
ἐΐοπ ἰὨτουρὮ ἃ βοτὰ] ά, [ἴῃ Ν. 1, ἐο ῶτο-: 
οἷαῖηι, ἀπηποτροα ἰοἶν, ἴταη8. 1. ΘΈΝΕΒ. 
Μαῖί. χ. 27, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. 
1μ. χί!. 8. Αεοἰῖϑ χ. 42. ον. νυν. 2. [ἢ (89 
8686 οΟὗἩ ἔο μοῖβα οὐ δίαζοη αὐγοαά, ἰαμα 
»εδίιοίν, Μκ. 1, 4δ, ἤρξατο᾽ κηρύσσειν 
πολλὰ, καὶ διαφημίζειν. νἱΐ. 86.---Π. 
ΒΡΕΟ. ἕο δῇ, σπποίηοῦ, Ἰ. 6. Τε- 
Ἰσίουβ ἰτυῖῃ, 186 αοδροὶ ψῖῖἢ 18 πρλβη τὸν 

᾽ϑ- 
πδλοη, [1 ρέποτ. 6. (. οΥΓἹ σοι [89 
Ρίδι, Μαιδ, 1..}, κηρύσσων ἐν τῦ 



ΚΗΤ 
ἐρήμῳ, καὶ λέγων. Αοἴδ χ. 87. Οὐ 7εευ5, 
Μαῖῖ. 'ν. 17, 28. ΟΥ̓́ δροβί]θβ δῃᾷ ἰθδοὶ}- 
ὁπ, Μαῖι. χ. 7. χχὶν. 14. ὅο τὸν Χριστὸν 
κηρύσσειν, ἰο ΟἈνίεί, ἰ. ὁ. ἴο δῇ- 
Ὡοῦποο Ὠἶτη 88 ἴῃς Μορδίδι, δηὰ Ἵχδοτί 
τοδῆ ἴο ἴΠ6 τεσορίίοη οὗ ἷβ ὅοβροὶ, Αοἰβ 
γἱ. δ. ἰχ. 20. χὶχ. 18, οἵ ἃ]. 2) ἱπ δ]]}ὺ- 
εἰο (ὁ ἐπ Μοβδαῖς δῃὰ ργοριϑδῦο ἱπβεϊτι- 
ὕοηβ, ἕο ρμγϑαοῖ, Ἀοίδ χνυ. 21, 
Μωυσῆς... .. τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν 
ἔχει. οι. ἰϊ. 2]. ὁ κηρύσσων μὴ κλέπ- 
τειν. Ὅαἱ. ν. 1. εἰ περιτομὴν ἔτι 
κηρύσσω. ἴμα. ἱν. 18, 19. 

Κῆτος, εος ους, τῷ, α ἔασρε Πεῖ, Μαῖϊ. 
χἢ. 40, ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτονς, ὙΠῸ 
τοίδγεποο ἰο “Ζοη. ἢ. 1], κήτει μεγάλῳ. 1ὶ 
ἰδ ποῦν σΘΏ6Γ. δανηἐ δὰ, ἰπδὲ 106 ἴδγτὰ ἰδ ἴο 
ὕὃ6 υπάοτεῖοοά ποὶ οὗἉ ἴδ τοδαΐδ, δυΐ ποῖ. . 
Ἶαγγο ἤ8ἢ} οὗ 186 δδαγά φοῦυβ οδ᾽ ϑὰ ζαριΐα, 
ΟΥ Οαγολαγίαδ. ὅθο πιοῖὸ ἴῃ ΤΩΥ Ὠοΐθ 
(δοτο. 
Κιβωτὸς, οϑ, ὃ, απ αγᾷ, ἰ. 6. ὁ νοοάδῃ 

εἶοδι. [ἡ Ν, Τ. υϑοὰ οἵ (δθ δεῖς οὗ 16 
οονοηλαί, Ὁ. ἰχ. 4, ἀπὰ δορί. οἷ. 9008. 
Απὶ. ἷν. 8. 44. Οὐ Νοδἢ δ δεῖς, Μαίϊ. 
χχίν. δ, αἱ, αἰὰ ϑορίὶ. ἄϑῃ. νἱ. 14, 54. 
νἱϊ. 1, 864. 
Κιθάρα, ας, ἡ, (κίθαρις,) [«ἱ. οἴδλαγα; 

Ἐμ]. γεδαν; ἐπόθει ἴδο τπηοάθτῃ ἰπδίσυ- 
Ιη68ὶ 15 ἰβοτξοηιϊ, ἴπ6 δηοίεης οἰ παγα, ΟΥ 
ἵγτο, δοίπα σἰϊδουΐ 6 πϑοῖς, δηὰ τ [86 
διΐηρε ὀρθὰ {κὸ {Π6 τηοάθτη ΠΑΡ ; ἤθηο6 
ὍΘ ΤΏΔΥ Ὀοδί Γοπῦοῦ ἰψγό δὶ 1 ΟὐΥ. χῖν. 7. 
ἔρον. ν. 8. χίν. 2. χυ. 2. ϑορί. δῃὰ ΟἾδβδ. 

Κιθαρίζω, ἔ. ίσω, (κίθαριε,) ἰο Ῥίω 
ον ἔλε οἰλαγα, οἵ ἶψγε, 1 Οοτ. χὶν. 7. 
ἔϊεν. χὶν. 2, ϑορῖ, δηὰ Ο]6ϑ6. 
Κιθαρῳ δὸς, οὔ, ὁ, (κιθάρα ἄς ἀοιδὸς, 

δὸς.) α ᾿ψγίϑέ, ὁγ6 ὙΠΟ ρἴδυβ ου (ἢ) 'ΚγΓ6, 
ηὰ δοσοτηρδηΐοθ ἰΐ Ὑἱτ βοὴ, Βον. χίν. 2, 
8]. αηὰ Ο]α55. 

Κινάμωμον, ον, τὸ, οἱππαπιοπ, [80 
διοτηδίίς Ὀαγὶς οὔ ἴπ6 ἤν ΟἸΒαΠΙΟΠΛΏΠΙ, 
Ὑ Δ Οἢ στον ἰῃ Ατδθὶα πὰ [πάϊδ., υϑϑὰ ὉῪ 
ἴ86 δῃοϊοπίδ ἴῃ {ποῖγ ποθῆδο δη ἃ μου Ὁ τη 68. 
Βον, χυὶϊ, 18. ϑερί. δηὰ 

, Κινδυνεύω, ἴ. εὐσω, (κίνδνυνοε,) ἴο δὲ 
ἰὼ ,ν ἰπίΓΔΠΒ. 85 ἴῃ τγῶζ, ΟΥΓ ἴῃ 5ίδηὰ- 
ἸῺ ΟΠΘ᾽8 ἰσΐα], [ὲ ἴδ υδοὰ, 1) αὐϑοῖ. 1. 

. 28, ἐκινδύνευον. 1 Ὅοε. χν. 80, κιν- 
δυνεύομεν. ἘδοΪυ8. χχχὶ. 12, δῃὰ β8ὸ 
κοιηοίΐπιοϑ 'π ΟἾδβ8, 2) 2. ὃν οαϑ6, νἡτἢ 
τοΐοτθηοα ἴο {μ6 ἀὐπά οὐ ἀδῆρον, δβρθο. ὉῪ 
Ἰηῆῃ, Αοἱβ χίχ. 40, κινδυνεύεε ἐγκα- 
λεῖσθαι, δηὰ οὗσοῃ ἱπ ΟἾαεθ. [π Αοἰδ 
Χῖχ, 27, κινδυνεύει εἰς ἀπελεγμὸν 
ἐλθεῖν, [ἢ 86 η86 ἰδ βοιηθνιδὶ αἰ βδγθηῖ, 
ἩΔΙΠΟἾγ, 15 ΠᾺΡ Ὀοΐηρ, οὐ κὸ ἴο ὃ, βοὶ 
δὲ πουρ :᾽ δὰ Ἰάΐουι οὔϊοῃ ἑουαπὰ ἴῃ Αἰὶο 
ὙΠΊογΒ, οαροο. ΡΙαίο. 80 Χεη. Νεπι. 11]. 
18, 8, κινδυνεύεις δυσαρεστότερος εἶναι 
τῶν ἀῤῥωστούντων. ὅϑγποδ. ΔΡ. ϑίορῃ, 
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ΤΊο5. κινδυνεύουσι πείθειν ἐνίους, Ῥτορα 
ἴῃ 6δο βυηΐ, πἴι, ἄς. Ἡΐοι. ἱν. 10δ, κινδυ- 
νεύουσι δὲ οἱ ἄνθρωποι οὗτοι γόητες 
εἶναι. 

Κίνδυνος, ου, ὁ, ἄαπρον, οι. νυἱϊ!. 
86. 2 Οὐον. χὶ. 26, 4]. βϑερὶ. δηὰ ΟἾδ88. 

Κινέω, {. ἥήσω, ἰο πιουδ, με ἐπ πιοίζοη, 
88 ΔΡρ]οἀ ἴο οὈ͵οοεῖβ Ὀοιϊΐ Ἰηδηϊπηαία δηά 
δηϊηγδίο, ἴ. οὗἩἉἍΤΉΙΝΟΑ, Μαῖῖ. χχ᾿ϊ!. 4. οὐ. 
ϑέλουσι κινῆσαι αὑτὰ, κεἴ]. τὰ φορτία. 
ϑερι. Φοῦ χἰϊϊ!. 256. 15, χ]ὶὶ. 7. Χϑη. ὕοην. 
ἱ,, 22: εβρθς. ἱπ (06 Ῥῆγαθθ κινεῖν τὴν 
κεφαλὴν, ἰο εηαΐε ἐδδ λεαά ἴῃ ἀετίδίοη, 
Μαῖι. χχνὶϊ. 89. ΜΚ. χν. 29, δὰ ϑορι. 
ἴῃ ΟἸδββ. ζϑῆεν. 88 8 ἴοκθὴ οὗ ἀΐβδβθηΐ Οὗ 
τ ρκη μὰς 8ο κ. κάρα, ἤοῃ;. Οὰἀ. χνίϊ!. 
491. 1]. χυϊϊ!. 200.---11. οὗ ΡΕΆΚΒΟΝΒ, ἕο 
ππούῦε, αοσἱ ὠροη, οτῃ. Οἀ. χχίν. ὅ, τῇ ῥ' 
ἄγε κινήσας : οὐ ἴο γεποῦο, λον, 1]. ὅ, κ. 
λυχνίαν. Βυΐϊ βεῃον. ταθίδρὶι. ἐὺ δέῃ ὠρ, 
ἐχοιίδ, Αοἰδ χχὶν. ὅ, κι στάσιν. ΟἾδδα. 
Ὑἱ ἢ πόλεμον ΟΥ Δ δἃ6ο. οὗ ροτβ. Μὰ. ἐο 
“ποῦδ οποϑε Αοἰα χνὶ. 20, ζῶμεν καὶ 
κινούμεθα. ΔΑῃὰ 80 οἴϊεπ ἴῃ (466. Ὀυὲ 
ἙΟἸΣΟδῪ ἴῃ [Π Β6Ώ86 ο δέἐν ; ψ 1116 ἤδτο 1Π6 
ΤΩΘΒΏΙΠΡ ἰδ ΒΙΤΏΡΙΥ ζο ηιοῦδ, ἃ8 Δῃ ἱπάϊοα- 
(ἶἰοπ οὗ 1116. δο ,.Ε]. Υ. Η. 1. 6. κινον- 
μένους ἤδη τοὺς νεοττούς. ΤΠ ον 
Οἰδο ὀχδρὶς ονῃ ἰ0 τὸ ͵8 ὅδη. ΥἱἹ]. 
21, ΡῬΓΟΌΔΌΪΥ ἰπ {ΠῸ ταἰὶπὰ οὗὨ {[Π6 ΑΡοϑβί]ο, 
καὶ ἀπέθανε πᾶσα σὰρξ κινουμένη 
ἐπὶ τῆς γῆς. Ῥαδδ. ῥτορ. Εν. νἱ. 14, ἐκ 
τών τόπων α. ἐκινήθησαν. Ἦοιι. 1]. 
χνὶ. 280, ἐκίνηθεν δὲ φάλαγγες. Βαϊ 
θποῦ. ἴῃ ὨΘΌϊ, Β6Ώ86. 

Κίνησις, εως, ἧ, (κινέω.) πιοζίοῃ, 
Φολη ν. 8, τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν, διὰ 
ΟἸ 688. 

Κίχρημι, ἴ. χρήσω, (ΞΞ χράω,) ίο 
ἐδηά, ἰγτδῃβ. Τα. χἕ τα, χρῆσόν μοι τρεῖς 
ἄρτους. ϑορί. δῃὰ ΟἾ4858. 

Κλάδος, ου, ὁ, (κλάω.) α δλοοί, βρτοιιξ, 
δγαποῖ, ῬΓῸΡ. γοὰης δηά Θαβῖὶν ὀγοΐδη οἵ, 
Μαῖι. χχὶν. 82, οἱ ἃ], ϑερί. δὰ Ο]888. 
ΕἸζ. δὰ δι]οσογ. οἱ κλάδοι, ὀγαποΐθθ ἴον 
οδερτίησ, ροϑίογίίῳ, οτα. χὶ. 16.--2]. 

Κλαίω, ἴ. κλαύσομαι. ἴῃ Ν. Τ. ἔαϊ. 
κλαύσιο, ἴο τυθ60, ιυαΐϊ, ἰαπιοπέ, Ἰταρ] νἱον 
ποῖ ΟὨΪΥ ἴθ βιοδάϊηρς οὗὅὨ ἰδαγβ, Ὀυΐ ΘΥΟΓΥ 
οἴμοι οχίθγῃδὶ Ἴχργοϑββίοῃ οὗ στὶεῖ, 1. ἰη- 
ἔγβϑ, δπὰ αὐδοὶ. Μαῖϊ. χχυΐ. 18, ἔκλαυσε 
“ικρώς. ἴμα. νἱὶ. 18. Ε0]]. Ὁγ ἐπὶ τὶ ἢ} ἀδὶ. 
ἕο 1088} ΤΟΥ οἵ ΟΌΘΥ' ΔΏΥ οτθ, [μα. χίχ. 4] ; 
ἐπὶ ἀπὰ δοο. [,υ. χχιΐ, 28, μιὶ κλαίετε 
ἐπ’ ἐμὲ κκιτιλ. ὙΠ ἀλαλαζειν, ΜΙ. 
γ. 88, ϑορυβεῖν, ΜΚ. ν. 89. ϑρηνεῖν, 
Φόδη χνὶ. 20. κόπτεσθαι ἐπ᾽ αὐτῃ, ον. 
χυ]. 9. ὀλολύζειν, Φαηθ8 ν. 1. πενθεῖν 
ἐπ᾽ αὐτῇ, ἕσν. χΥ]. 1}..-.11. [01]. Ὁ. δοο. 
ίο ἐῥ, ἰαπιεπέ ΚΟΥ, ο. ᾳ. ἴῃ ἀοδά, Μαῖϊ. 
ἱϊ. 18. δορί. δηὰ Ο]888. 

Κλάσις, εως, ἡ λάψῃ α ὑγοαλίησ, 

᾿ 



ΚΛΑ 

', 6. {86 δεὶ οὗ Ὀτγϑακίης, ἴμυ. χχίν. 88, α]. 
ἡ κ΄ τοῦ ἄρτον. 'ΓΒοορῆτ. ἀθ Οδυλ. Ρ]. 11}. 
19, κλάσιε ἀμπέλων. 
Κλάσμα, ατος, τὸ, (κλάω,) α 

νεοπΐ, δὲ, 6. Ἶ. οὗ ἴοοὰ αἴξ. χίν. ΓΛ 
δορί. δηά ΟἾ888. 
Κλαυθμὸς, οὔ, ὁ, (κλαίω,) ἰπσ, 

τραϊπο, Μαῖι. ἱ,. 18. νἱὴϊι ιὰ, τ οἷν 
διὰ ϑιορί. 
Κλάω, ἔ. κλάσω, ἐο ὄνεαζ, ἷ. 6. ἴο 

Ὀγθαὶς Οϑ ΟΓ ἴῃ ἵνο, σι. Π. χὶ. δ84. [ἢ 
Ν, ΤΞ ΟἿΪΥ ἰπ 6 ρῆγαδο κλάσαι τὸν 
ἄρτον, ἕο ὄγεαξ ὀγεαά, 1. 6. ἴον ἀἰδιτὶ δυϊΐοη ] ΡΓῸΡ 
δἱ ἃ τη68] : [ἢ 7688} Ὀτοδὰ δοὶηρ ἴῃ [ἢ 6 
ἴογῃῃ οὗ εἰΐὰ σοῖο ἴθ δίδουδ!Β. ΑἾδο 
ἕδπον. ΜΝ ῖι, χίν. 19. χυ. 86, οἱ α]. ὅ'.0 ἴῃ 
186 [ογὰ δ διρρον, Μαῖι. χχυΐ. 26. Αςίδ ἰϊ. 
46. Μείδριι. οὗ (6 ὈοαΥ οἵ Ο τίδι, 85 
ἰγρίοα!γ ὄγοΐον ἴῃ 16 Ἐπιοδιαγίδι, 1 ον, 
χὶ. 24, τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον, 
ψὮθτοὸ ἴπ6 Δ]Πδΐίοη 18 ἴο [6 ἀθδιὶ οὗ ΟἾγίδι 
ΟἿ ἴΠ6 ΟΓΟΒ8. 

Κλεὶς, δὸς, ἡ, αος. κλεῖν δηὰ κλεῖδα, 
806. ΡΙυγ. κλεῖδας δηὰ οσοπίγ, κλεῖς, α 

. 'πὶ. α δλωξεν. Ἰῃ Ν, Τ΄ δβ τὸ βυταῦο!] 
οὗ γόνον δηὰ δυϊπουγ, Μαιί. χυὶ. 19, 
δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρ. ἷ. 6. [86 μον Γ οὗ ορϑηΐηρ οὐ δίαῖ- 
της, οἵἁὨ δατηἰεἰηρσ τὸ οὐ οὀχοϊυάίηρ ἔοι 
ἴ8ο Κιηράομῃ οὗἩ Βοανθη. 366 πΊΟΓῸ ἰῃ ΤΥ 
ποίο ἴποτο. ον. 1. 7, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν 
τοὺ Δανὶδ, ἱπ ἴῃ βᾶπιο βοηδο. ον. ἱ. 18, 
τοῦ ἐρκὼ ΤΥ ἐὐονν 1. χχὄ Ἱ. Μο- 
ἴδρι. [0 χὶ. δ2, τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως, 
ἐδδ ζεν οΥ ἔποιῦ ΤΠ δ, τη ἰολῆν οἱ κὸν 
ἰδίἰηρ ἴο ἴτῃο Κπονϊοάμο πῃ γοβρϑοῦ ἴο 
ἮΝ Κιηράοῃι οὗ αοά, Οορ. Μαίϊ. χχὶν!. 

Κλείω, ἔ σω, (ρΡοτῆ. ρα88. κέκλεισμαι, 
801. ]. ἐκλείσθην,) ἐο δὴμῖ, ἰο οἶοϑά, 
188. ἱ. »γορ. Μαῖϊ. νἱ, 6, κλείσας τὴν 
ϑύραν σον. χχν. 10. ἴμι. χὶ. 7, οἱ Βξρο 8]. 
κέ ϑορί. ΑΪδο οὗ ἴδ ἄδασενδ, ἱ. 6. [86 
νἱπάον οὗ ἤοανθῃ, δ0ὸ ἐμαὶ 20 σαϊῃ Ἵδῃ 
411, 1μυ. ἱν. 25.---11, τιοἰαρῆ. Μαῖιὶ. χχίϊ!. 
18, κλείετε τὴν βασ. τῶν οὐρ, 8. οἵ 
ΔΌΣ ΠΟΥΥ ἴο Θχοϊυὰο οὐ δἀπῆϊ, ΒοΥυ, ἐϊ}, 7, 
δ5, 8, 2) 1 Ζοιῃ ᾿Ϊ. 17, κλεῖσαι τὰ 
σπλάγχνα ἀπό τινος, ἴο ὩΡ ομδ 5 
δοισοῖδ ἡγῸΠι ΔΌΥ ΟὩ6, ἷ, 6. “οί ἴο ἰδεῖ οη δ ̓ 8 
οομηραϑδίοη ον οὐ. 
Κλέμμα, ατος, τὸ, (κλέπτω,) ἐλοῆ, 

Ἐον. ἰχ. 21], δηὰ ΟἸαδς. ( , 

Κλέοε, ἕους, τὸ, (κλέω ἢν. καλέω.) 
Ὡμὸ , τΤαηοῦῦ, οι. 1]. 11. 486. 
ῃ Ν. Τ. δπὰ ευεῖ 7) πιο, γτεϑποιοη, οἴου, 
1 Ῥοί, ().. 20. ϑορί, δῃ ὰ Ο]δ88. 
Κλέπτης, ου, ὁ, (κλέπτω,) α ἐβέν, 

Μεῖῖ, νἱ. 19, βιορίββ. ΕἿζ. οἵ ἴα᾽βο ἰϑδοῖ- 
οἴ8, ἀδοοίνογθ, ὙΠῸ δίδαί τϑῃ ΔΎΑΥ ἴγοτα 
180 ὅς Φοδη χ. δ, 10. ϑερί. ἱπ Ηοβ. 
νἱ; 
ΚἈλέπτω, ἴ, κλέψω δῃρὰ κλέψομαι, 
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ἕο εἰδϑαΐ, «αὐδοὶ. Μαῖὶ. νυἱ. 19, 20, διορόσ- 
σονσι καὶ κλέπτουσι. Ἐπὶ. οὐ κλέψειν 
88 ἰπιροταῖ. Μαῖϊ. χίχ. 18. Βοι. χὶϊ. 
9. ἴπ τὸ δδῆβο οὗ ἐο δίραὶ ατοαῦ, ἑαζο ψ 
δίοαϊίὰ, [01]. ὍΥ δος. 88 ἃ ἀεδὰ ὑοάγ, Μεῖϊ. 
Χχνυὶ!. 64. χχυῇ!. 18. Ηάΐδη. 11. 1. δ. 
Κλῆμα, ατος, τὸ, (κλάω.) α ὀγακποῖ, 

ΟΥ ὑνΐβ, δ ἢ 88 8 ΘΔ. }Υ Ὀγοκϑ ΟΠ, οαυΐν. 
ἴἰο κλάδος, οἰ ον, ἀπά 1 Ν. Τ᾿. οε]γ, οἵ 
[Π6 νἱπθ. Απὰ 50 α εἠοοέ οὐ ἑεναάγι, δοῖη 
χυ. 2. ϑορί. 906. ἀπά ΟἸδβ8. 
Κληρονομέω, ἴ. ήσω, (κληρονόμος,) 

ΤΟΡ. ἕο γϑοδέῦξ , ἦν 6. ἃ Ροσξοῃ ἔδυ5 
ἀἰεισ θυ οὰ, Νυαι. χχνί. δ5. Ψψοδῆ. χνὶ. 4. 
Ηδποθ, 88 δὴ ἱπῃουϊίδησο πιϊρίς δἷϑὸ Ὁ 
ἀἰδιτϊ δυϊοά ὃγ Ἰοῖ (Εο]ιλ. χῖν. 15), ὦ ἐπ- 
δον, ἰο δδ ἠδὲ ἰο ΔΏΥ ῬΕΙΒΟΏ ΟΥ ἰδίην. 
Απὰ 60 οἔἴϊοῃ ἰπ (]α88., οβρεο. ἴπ6 Οταῖογβ. 
0 Ν. Τ᾿ σοῦοσ. [Ϊ. ἐοὸ ἐπλεγίξ, ἰο δε Ἀεῖγ, 
αὖϑο]. . ἦν. 80, οὐ γὰρ μὴ κληρονο- 
μήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ κ. τ. Δ. 
ὅς ϑ6ρῖ.---ἼΠ. ἴῃ Ἰδίου ὑδδρο, ἱπ ὅερι., 706., 
Ὠ οά. ϑὲς., ἀπά Ῥο]υῦ., δἰ ΡΥ ἐο οὐέαΐξε, 
αοημῖγε, Ῥοδθέ88, [01]. Ὁ δοο. ἴῃ Ν, Τ. 
δαί οπἶἷγ οὔἩ 186 [πΠθηάβ οὗ αοἂ, 88 γϑοοῖν- 
πᾳ δα πηϊβδίοῃ ἴο {π6 Κιηράοια οὗὅἨ μοανθπ 
Δ 18 δἰίοπάδπί ὈΣΊΥ]] ομεδ, Μαεῖϊ. νυ. δ, 
κληρονομήσουσι τὴν γῆν, δον ἐλαῖϊ μὰ 

,ν ἷ. 6. ῥεῖα. [06 ᾿δπὰ οὗ 
δηδ8ι, δαζ ἴῃ ἃ εὐράρὰς 8686, {80 Μοι- 

δ΄ δἢ 5 Κὶπσάομῃ. κλ. τὴν βασιλεέαν 
(τοῦ Θεοῦ), Μείϊ. χχν. 84, οἱ αἷ. ζωὴν αἰ- 
ὦνιον, Μαῖϊ. χὶχ. 29. ἀφθαρσί ν, 1 Οον. 
χν. δθ, αἷοο Ηοϑ. ἱ. 4, 14. νἱ. 12. χὶ!, 17. 
Βον. χχὶ. 7, ϑορί. απὰ ]δὶ, Ο]δββ. 
Κληρονομία, ας, ἡ, (κληρονομέω, 

ὙἘΟἢ 666,) ἑπλογίδαποε, '. ὁ. 1. ῥγορ. ἀο- 
τἰνοὰ ἔτομι) ομθἷδ ἀπορδίοσθ, Ὡαϊγ  ΟΉΝ, 
Μαῖι. χχὶ. 88, 1,υ. χίὶ. 18.--Π1. σεποτ. 
»ογίίοη, }οδβϑοββίοη, Ἔβρθο. ἴπο ἰδπὰ οἵ Οδ- 
ὮΔΔΠ, 88 [0 ἴοη οὗὁἨὨ {86 [δγδο δα, 
Δοῖδ νἱὶ. ὅ. Ηον. χὶ. 8. Ηδποο ἢν. οἵ δὰ- 
τηϊβδδίοαυ τὸ [06 Κἰηγάοῃ οὗ αοἀ δηὰ ἱἰ8 
δἰἰοπάδηὶ ῬΠ ΜΙ κοι, Αεἰδ χχ. 82, (ὕἼ4Ἱ. 1]. 
18, Ἐφ. 1. 14, 1δ. ν. ὅ, οἱ Αἱ. 
Γδανἀο  τϑρ ου, ο ἫΝ (κλῆρος, 

νέμω, , " γοσοίνϊηρ ὉΥ οἱ, πδιροῖγ, 8 
Ῥοπεϊσα εἰναδ ἀἰδιθυϊοά, Ἤσποο ἕπῃ Ν᾿ Ἦ, 
δηὰ ροηθῦ. βυῦδεῖ. αἡ δὲν. [, ργορ. Μαῖς. 
χχὶ. 88. ἴυ. χχ. 14. 618]. ἱν. 1, ϑορί. διὰ 
ΟἸδββ. ΕἾ. κληρονόμος Θεοῦ, δεὲ 
Οοά, ἱ. ὁ. ἃ ρατίακον οἵ [πὸ Ὀ]δβϑέηρβ ὙΕ] 
Οαοἀ θεβίονγβ ὑροῃ διἷδ οἰ] ἀγθο, παρ] γὶ 
δι πιϊβδίου ἴο ἴῃ6 Κἰηράοπι οὗ Ποανθῃ ἐπε 
ἀϊδ ἐπονο 68, Εοῃ). νἱΐ!. 17, 018. (4]. ἱν. 
7. 8 ὦ). 29, κληρονόμοι Ἰ. 6. τοῦ ᾿Αβρα- 
ἀμ, ᾿ Βοῖὶτθ οὔ τῃο ὈΠ]οδδίηρε ῥτοπιϊϑοαὰ ἰὸ 
ΑὈγδδδι.᾽---Π]. ΠΘΏΘΓ. ῬΟΒ56880 7, 1. 6. 
ΔΗΥ͂ [ϊορ τοοοίνθα 88 ἃ ἀπην φοδὴ, ς. 
{πΠ6 Κίηφάοια οὗ ἤϑάνθη, ἄζο. ἔοι. ἷν. 
14. Τίς 7, δ. ἱ, ἢ. 76. ἢ. δ. 
Κλῆρος, ον, ὁ, (κλάω, ἴο Ὀτοδῖκ,) .1. 

Ἰῖς. α δὲξ, '. 6. οἵ δἴοπο, ποοά, ὅζα. υϑοὲ 88 
ἃ ἰοὶ οὗ ἀΐο ἴῃ ἀοιογηιϊηίης οἰδηοοθ, Ρὲ. 

οἵ 

8, 



ΚΛΗ 

Ἰχνίϊ,. 18, Ευπρ. Ῥῆαη. 8565. Ηδοιποῦ 
οἴδι, δὲ Ηάοι. 1). 88. 8. ἰηῃ Ν. Τ. ἴῃ 
ἐδο ρῆγαδο κλῆρον βάλλειν, ἰο οαδί ἰοΐδ, 
Ναειὶ. χχνὶϊ. 85, ΜΙκ. χνυ. 94. 1.υ. χχὶϊ!. 
84, Φο χὶχ. 24. ὅο ἐπιβάλλ. Ηοῃ;. 
Οἀ, χίν. 209. ϑερὶ. ΕΖ, χχὶν. 6, ἡ τ 4}}0:- 
εἷἴοῃ ἰο 16 δηοίδηϊ οσυδίομμ, οἡ ὙΪοΐΝ 866 
Ῥοιτοτ δ ατεοοὶς Απιϊᾳιι το ; αἷδο διδόναι 
κλήρους, Ασοἰδὶ. 20.---11. τοίου. 1) 160 
μὴ ΟΥΓ Ρογιΐοῃ δβεϊχῃϑῆ δηὰ οδίαϊποα 
γ Ἰοῖ, ΤΊ Ῥοϊυχ δηὰ Ερίχι. ἴθ Απῖδο]. 
χαίρω νὴ τὸν κλῆρον ὃν ἐνεκλήρησας 
ἐν ἄθλοιο: 480 ἰπ ϑορῖ, [1ὴ Ν, Τ, ἢ. 
οὗ α ρματέ οΥ φουγίίοη οἵ ὐμέν ρογιδἰ πίη 
ἴο ΔΩΥ͂ Οβῆοο, δδϑίμηθὰ [ὁ ΔῺΥ οὔθ ὉΥῪ ]οῖ, 
Αοίδὶ, 17, 25, λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς 
διακονίας, "ἴο τεροῖγα (ἢ6 Δρροϊηϊπ)θηϊ οὗ 
115 ἀυγ οὐ οβῆοθ.᾽ Α1]80 Αοῖβ Υἱῖ!. 2], 
οὐκ ἔστι σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ 
λόγῳ τούτῳ, νῆϊῃ ΔἸ] βίου ἰο Ὠουϊ. χ. 9. 
ΧΙ. ϑ. 2) το ρΡοδδβοβδδίοῃ οὐ φῳγορεγίῳ οὗ 
ΔῺῪ Κίπά οδίαϊποὰ ὈΥ δυςΐ. 8]]οἰπηθηΐ, 
(τ ϊοδ διμοηρ ἰδ ὅοννβ 88 δἰ γαγβ Ποιὴ- 
128]6 δῃὰ ἀπυδοπεῦ 4} οι. 1]. χν. 498, 
καὶ οἷκος καὶ κλῆρος ἀκήρατος. Οἀ. χῖν. 
68, τονε οἶκόν τε κλῆρόν ΤΣ ΤῊΣ 
Ἔδροα. ἀοα ῬΓΟΡΟΣΙΥ, οβίαϊοϑ {Π|κθ {86 
ἴδῃ λανοαίαν, ἕο Ἦδοι. Ϊ, 70. ἰχ. 94, 
κλήρους. ᾿Ἰαη Υ. Ἡ. χὶϊ. 6], κλῆρος. 
2085. Αηΐ, ἷἱν. 7, δ. ἴὰ Ν, Τ΄ (00 ποτὰ 
οὐςασ ὈΟΪ᾿ ἴῃ βἰηρ. δηὰ ρ]υγ. : θυ ΟὨΪΥ 
ἤσ. οἵ ἐδε λοαυοηὶ ἱ Ἰοὰ 8 
Βουϊίδρε, ΟΥ μοι δηοθ, ἴο ἀδηοίθ ἐμαὶ 1ΐ 
ἷδ ϑοουγοά ἴο [ῃ0 βαϊπίδ ὉΠ8] ΘΔ ὈΪγ, ΑοἰΒ 
Χχνΐ, 18, λαβεῖν κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασ- 
μένοις. Απὰ 60 Αοὶδ χχ. 82, δοῦναι ὑμῖν 
κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. 

.«ὖ, 12, ἱκανώσαντι ἡμᾶς εἰς τὴν 
μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων, ὙΟΣΕ 
τὴν μερίδα τοῦ κλήρου εἰχηϊβεδ ἐδό αἰϊοέ- 
ἑοά ρμογίίοη, σὰ τἰλυπίοι ἴ0 8 ΘΟΥΠΕΥ 
ὙΒοΒῸ οἰπζοπβ δδνο δϑδοὶρηϑὰ ἰοὸ {πῃ θῖ 8 
ἰοτίου αἰνϊἀοὰ ἰηῖο μερίδες, ἴο Ὁθ 8ρ- 
Ῥογβοποά ἴο (ἢ 6πὶ Βϑύθσα ] ]γ ΌΥ ἰοὶ (ἐν 
κλήρῳ). στρ. ΤΥ ἰ5ά. ν. δ, πῶς κατελο- 
γίσθη ἐν νἱοῖν Θεοῦ, καὶ ἐν ἁγίοις ὁ κλῆ- 
ρος αὑτοῦ ἐστιν. 8. Τυς. 11), δ0, κλή- 
ρους ποιήσαντες τῆς γῆς, σφῶν αὐτῶν 
κληρούχους τοὺς λαχόντας ἀπέπεμψαν, 
ἩΕΤΟ ΧΑ, ἦβ Θ΄ ὩΡΙΥ ἴοῦ μερίδας, (οοΙΡ. 
Λε νἱῖ]. 21.) δὲ μερὶς ἐγ κλῆρος, αφη. 
Χχιν, 24, Ατ] Ροί. νυν. 8, μὴ κατακυριεύ- 
οντες τῶν κλήρων 501]. Θεοῦ, ἴῃ 6 τα ΘΠ 
18, ἼμΒ6 ΘΕ Όγ 68, ΟΥ Θοηρτορδίίοη,᾽ ΟΥ̓ΟΥ 
ἩΒΣΟΝ 106 ργοδυγίοτβ δ ἀγοβθθά, δαευογα 
Ῥτοε θα ; 80 τουτηθὰ ἢ δἰ] υδίοη ἴο {Π6 
ἀἰϊνϊβίοῃ οὗ σάπδδπ ἱπίο κλῆροι, (88 [68 008 
ΜᾺ δηοης [6 ΑἸΒΘηΐδη8,} ἡ ἱοἢ δοοοτά- 
ἸῺ6Ὶγ ἰουτηθά 80 ἸΩΔΗΥ δοραγαῖθ Ποσ  ἰδρ08 
οἵ ΡοΒβθββί ἢ. 

Κληρόω, ἔ,. ὦσω, (κλῆρος,) ἰο οαδί 
, Τῆς, νἱ, δ2 : δηάᾷ πιὰ. ἐο ἐγό 

ἰοί, Χο, Ογτγ. 1. 6, 46. 1η Ν, Τ᾿ οὨ}Υ τἱά, 
κληρόομαι, χδηοῖ. ἐο οὐξαΐ, ἰο τοδί, 
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αὖ801. Ἐφἢ. :. 1], ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν 
.««εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς, κι τ΄ Δ. " {Πγουσἢ 
ο; ͵ὸθ δαᾶνα διίαἰηεά τὸ ὃ6,.᾽ ἱ. 6. 
"τὨτουρ Ψῃοῖα ἴς ἢ88 Ὀδθη ρτδηϊοὰ 8. 
27 ΕἸΐδη Η. Αη. :. 18. ΑἸἹοεὶμίιν. 11]. ὁρ. 49. 

Κλῆσις-, εως, ἡ, (καλέω,) ρῥγορ. ἐδά 
ααὲ οὐ ουὐέπο, αἶδο 118 εθῖεοῖ ἴῃ α οαἰΐ, ἐπ- 
ουἱαξίοη, εβρες. ἴ0 ἃ ἔδαβδι. [ἢ Ν, Τ' ἢγ. ἃ 
δρἰ τὶ [8}}γ α οαἰΐ τὸ τἰιὸ ἰεϊηρσάοπ, οὗἁ (Ἰοὰ 
δηᾷ [ἴδ ρυνΊ]ερ68 ; 1. ὁ. {π4| ἀἰνίπα 0811 ὈῪ 
ΜὮ1ΟΙΣ ΤΟΝ ΔΓ ἱπιτοάἀυοροά ἰηΐο [80 
ὈΓν]]εζοδ οὗἁὨ {Π|ὸ αοεμαὶ, Εοα). χὶ. 29, ἡ 
κλῆσις τοῦ Θεοῦ. Ἐὶ!. ἱν. 1. δ᾽ 4]. Κ'΄66 
ΠΙΥ͂ ποῖ οη οι. νἱϊ!. 80, δηὰ 2 Ῥοί. ὶ, 10. 
δῸ δἷδο Ερῇ. ἷν. 4, ἐν μίᾳ ἐλπίδι τῆς 
κλήσεως, ἱ. 6. "ἴῃ6 ἢορο ψ]ςο ἢ τἰνα ΟΠ γοῦ- 
ἴδῃ 8 αἱ ρεποῖε πη) ἴο οἰ οΥ8},᾽ [Ιη 
Ἰ Ὅον. ἰ. 206, βλέπετε τὴν κλῆσιν ὑμῶν, 
1}.6 5618 ͵δ, “1{π|6 ΤΏΔΠΏΘΙ οὗἁ γουγ οΔ᾽ Πρ, 
ἦοιο γθ ΨΘΓΘ (8]]6ἀ ." δηά νἱΐ. 20, ἕκαστος 
ἐν τῇ κλήσει ἧἦ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέ- 
τῶ, ὁ 88, ἷ. 6. ἴῃ 186 βδῖη6 δίδίθ 88, ἢ 89 
“8110 ἀ, Βο [δὲ Ὠἷτα τϑιη δίῃ." 

Κλητὸς, ἡ, ὃν, δα). (καλέω.,) οαἰοὼ, 
ἑπυϊίοα, 6. χτ. ἴο ἃ Ὀαπαιοί, βορὶ. 1 Κι. ἱ. 
41, 49, οι. 1]. χνὶϊ. 886. ΖΕ οὨίη. }. 1. 
Ηφποθ ἰη Ν, Τ', ἤρ. οαἰϊεά, ἑποϊξοά, ἷ. 6. ἴο 
1ῃ6 ὧν πῃ οὗ μοανϑὴ δηὰ 18 ρυ νι] εβοα, 
ἄθποσ. δίαιϊ. χχ. 106, (ΠΟΓΘ 866 ΠΥ Ὡοΐο,) 
δηὰ χχὶὶ. 14, πολλοὲ γάρ εἰσι κλητοὶ, 
ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. ΑἾδο οιπρμαῖ. οὗ 
ἴῆο89 ψῆο ἢδνθ οαἱ τινἷ8. 64]],ΞΞ 881 η18, 
Ομ τ βδηβ, οι. ἱ. 6, 7, κλητοὶ ᾿Ιησοῦ Χ. 
--κλητοῖς ἁγίοις. Υἱῖϊ, 28. 1 Οὐογ. ἱ. 2, 24. 
Ψυάο 1]. Βον. χυΐϊ. 14, κλητοὶ καὶ ἐκλεκ- 
τοὶ καὶ πιστοί. 1 106 δθηϑ86 οὗ τἀ βέυλα : 
οἤοϑθόη, ἷ. 6. ἴο ΔΩΥ͂ ΟΠῆοο, (560 'ῃ Καλέω, 
Ὧο. 1. ὅ,) Βοτα. 1. 1. 1 Ὅογ, ἷ. 1, κλητὸς 
ἀπόστολος, σον. ΘΟ]. ἱ. 1ὅ. 3. Ηοῃ. 
Π. ᾿χ. 168, ᾿Αλλ’ ἄγετε, κλητοὺς (Ἰ. ε. 
ἐκκρίτους) ὀτρύνομεν. 

Κλίβανος, ουὅ, ὃ, απ οὐυθΉ, ἷ. 6, ἴον 
Ὀακῖπς Ὀτοδὰ, Μαϊιι. νἱ, 830, οἱ 860 
Οἱδ ποῖ. 
Κλίμα, ατος, τὸ, (κλίνω.) Ῥτὸρ. ἐπ- 

οἰἐπαξίοπ, αδοϊξοϊίῳ, ῬοΪ. ἰ1. 16. ᾧ Υ̓Α͂ 
τῶν ὀρῶν. 8.ο οἵ [86 δυρροδοὰ ἐποϊἐπαξίοπ 
οὗ 1π6 Βοανϑῃϑ ἰονναγάβ ἴΠ6 Ρο]68 ἰῃ δηοίδηϊ 
ουρταρῦγ, Ὑποηοθ [6 ΠΟΥ ΘΓ ΒΘ» 
ΒΡΉΟΙΘ ῬὯ8 αἰνἀοὰ ἰηΐο βονθὴ κλίματα, 
Ἰπιαΐδ8, κεν ἢ ῬΔΓ8]191 ἴο {π6 δαυδίογ. 

Ἡδθηοθ ἰη Ν, Τ', ἀπὰ σϑηον. οἱὲ » ἦν. 6. 
'οη, 618]. ἱ. 21, εἰς τὰ κλίματα 

τῆς Συρίας. Βοτῃ, χν, 28. 2 Οον, χί. 10, 
πὰ ΟἸ688. 

Κλτνη, ης, ἡ, (κλίνω,) ΡτορΡ. α οομοῆ, 
ΔΏΥ ἰπ]ηρ οἢ. ὙΠΟ Ο.9 1168, [ηέ5, ἄζο. 
Ιῃ Ν. Τ. 1. χεπον, δῃὰ ὁ] οὗ (ἢ 6 δέοζ, 
Νὶκ. υἱῖ. 80. ον. 11. 22. βερί. δῃὰ ΟἾδδ. 
ΟΥ ἃ θοὰ ἴῃ θοῦ (ἢ6᾽ βιοῖς δΐὸ Ὀόσῃς, 
Μαῖϊ. ἰχ. 2,6. [μυ. ν. 18. Αοίδ ν. 15.--- 
11, ΒΡΕΟ. α σοιοῖ, 80γἃ, ἴοτ 5: ε{ἰπρ ΟΥ τὸ- 
οἰ ἰησ, [μὰ. χυὶ]ϊ, Ὰ ἔσονται δύο ἐπὶ 
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κλίνης μιᾶς, "ΕΟ ΡΕΓΒΟΠΒ 8}|8]} ὃδ6 δἰ εἰσ 
οὐ τϑοϊπίηρ τοροίῃον ;" σορ. Μαίι. χχίν. 
40, ἀπά β66 δοῖον, ΜΕ. ἢν. 21]. υἱῖ. 4. 1Δι. 
νἱ. 16, δορί. ΟυὖἊ, ἰῃ 4}} τἢθδθ ραββαρϑβϑ, 
κλίνη ΤΩΔΥ ὃδ ἰδίκϑη ἴῃ (Π6 β6η8δθ οὔ ἐγί- 
οἰἐπέμηι, 1. 6. ἐδα οοιοῖ, ΟΥ̓́ϑΟΥὰ οι ΜὨοΝ 
16 δηοίοηΐβ σθο πρά αἵ τηθαϊ8. Ἀπὰ βοὸ 
ἴι ἴα οἴη υϑοὰ ἴῃ ϑορί. δηὰ Ο]488. 
Κλινίδιον, οὄ, τὸ, (κλίνη.,) α {ἰέϊ6 

δορά, 1λκι. ν. 19, 24, αηὰ Ο]688, 
Κλίνω, ἢ, νῶ, δον. ]. ἔκλινα, γμοτί. 

κέκλικα, ῬΙῸΡ. δῃὰ φϑῆδγ. ἐο δοπαὶ ΔῊῪ 
τΐηρν του ἃ βἰγαίσῃς ροβίοη, ἴῃ τ δίονου 
ἀϊτοοίίοη : υϑοὰ ἰῃ νϑΓΟΣ.8 δθη868, (ἐπε ]η0, 
γεο]ΐηο, ἀοο]ῖπο, δηᾶ ἀδο}ΐπο.) οὗ πῃΐοῖ ἴῃ 
Ν. Τ΄. τῃθγὸ οσσὺγ ΟὨΪΥ ἰδ 6 [0] οί: 1. 
ΤΉΑΝΒ. ἕο δοπα ἀοιυπισαγαϑ. υδοὰ 11τ. ἴῃ 
Ήοιι. 1]. χίχ. 228, οὗὨἨ οπα οὗ [ἢ 864}68 οὗἁ 
ἃ Ὀδίδποθ: ὃὈὰϊ ἴῃ Ν. Τ᾿ οὗἩ 16 ΘΥθ8 ΟΥ 
μοβά, ἐο δοιυ, ἴῃ τονοσθηοο, [,1. χχὶν. ὅ, κ. 
τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν. Φοδη χίχ. 80, 
κ. τὴν κεῴφ., 88. ὁΠ0 αγΐηξ, ΟΥ ΖΘΠΘΥ, ἕο 
γοοίϊηδ ἐδ ἴον τοδί, Μαΐι. νἱϊἱἱ. 20, [μ. 
ἷχ. δ8. δορί. διὰ (7186. ΑἾδο, ἴῃ ἃ τ}}]}- 
ΤΆΤΥ 8686, 88 884 οὗἉ 1.6 ἐποίἐπαζίοπ οὗ κ 
οοἸαμηη οὗ ἴγοορβ ουἱ οὗ {Π9 δἰγαϊ χε 1116. 
δο ὅο8. Απί. χὶν. 158, 4, κλίνεται τὸ εὐώ- 
νυμον κέρας τῆς φάλαγγος, ἀπὰ ἨοιΏΕΙ, 
εἰϊοὰ ὉΥῪ Ῥαβϑϑον, κλίνειν φάλαγγας. 
Απά 530 Ηοῦ. χὶ. 84, παρεμβολὰς ἔκλιναν 
ἀλλοτρίων, Ἰ1τ. “τοδάθ (6 1ἴπ65 Ὀδηὰ,᾽ 
Ἶ. 6. τουξοὰ ἐδό ἐγοορθ. Αηά ἱηάοθαά [ἢ 
ἴδγτω 18 ἱπ ἴΠ6 6]488. δ]τηοϑ δἰ γᾶγβ δρρ[ἰοὰ 
το ἐδδ τιθπ, ται} Ὁ (ἤδη (ἢ 6 Ἰη68. 80 Ποιὰ. 
1]. ν. 87, Τρῶας δ᾽ ἔκλιναν Δαναοί. Οἀ. 
χ. δ9. 208. Βε]]. νἱ. 2, θ.--ΙἼ]. ΙΝΤΈΑΝΒ. ἐὸ 
ἑποϊέηθ ομθϑοίζς (80 φγορ. Ῥο]γὃ. ᾿ϊϊ. 15, 9, 
ἐπ᾽ ἀσπίδα κλίνειν, " ἴο Ὀϑηά ἴο {Π6 Ἰοἵϊ,᾽) 
88 56] οἵ ἐζ6 ἀαν 88 ἀδοϊδηΐπο, Τ,α. ἰχ. 12 
Χχχίν. 29, κέκλικεν ἡ ἡμέρα. ὅο ϑερί. 
Φυὰχ. χὶχ. 8, 11. 961. νἱ. 4, [ἢ τὸ ΟἸΔ88. 
ΟἾΪΥ υϑοὰ »γορ. οὗ {6 βιπ δηὰ 118 ἀθο]ίη- 
αἰίοη ἴο (ῃ6 ποτίζοπ, ἱπουρὰ εἰς ἑσπέραν 
.θ Βοτηοίϊ 68 δἀἀοὰ, ἃ9 Ατι. Εἰχ. Α. ἢ. 4. 
Κλισία, ας, ἡ, (ἔν, ροτῖ, ρα88. κέκλισαι, 

ἔν. κλίνω.) Ῥτορ. "ἃ ρμίαοθ ΠΟΥ 006 ἸΏΔΥ 
τοοϊ πο. Ηδποθ ἰῃ Ἡσίοδον ἃ ἰθμΐ, οΥΓἹ ἃ 
Βαϊ; δὺϊ σοηΘΓ. ἃ Ὀοά, οΥ γαῦρον σομοΐ, 
(ἐγτοϊἑιΐωηα, ) ἀϑθα ἴὸγ γθο ἰηρ δὲ ἃ πιϑαϑὶ, 
Ῥὶπά. Ῥγιβ. ἱν. 237 ; δῃὰ α͵80, ὉΥ τηθίοῃ., 
{6 ραγίῳψ ΠΕ ἀγοιπὰ ἱϊ, 508. Αηϊ. χἧ!. 2, 
Ἦθηοο τὰ Ν. Τ᾿ κλισίας, δι}. κατὰ, 11. 
ΒΥ ἰ80]6- ραν ϊθβ,᾽ οὐ σοπιραηΐθ8, μὰ. ἰχ. 
14, κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ἀνὰ 
“«εντ. 
Κλοπὴ, ῆς, ἡ, (ἵν. ρετέ, τά. κέκλοφα 

οὗ κέκλοπα, ἔτ. κλέπτω.) ἰδὲ αοἱ ο΄ εἰδαί- 
ἕησ, τἰῃ οὔ, Μαι, χν. 19, ΜΚ. νἱ!. 22, ὥϑρι. 
δηὰ Ο]888. 
Κλύδων, ωὠνος, ὁ, (ἤν. δον. 2. ἔκλυδον, 

᾿ ἔ, κλύζω, ἴο ἀα5,,.} Ρῖορ. “8 ἀδβῃίΐηρ οὗ 
ὙδίΘΥ, ̓  οθρ6α. {Π9 5Β68, δέγσα, [μ. Υἱ}], 24, τῷ 
κλύδωνι τοῦ ὕδ. (88 708. Απὶ. ἰχ, 10. 2.) 
14. ἰ. θ, ἔοικε κλύδωνι ϑαλάσσης, ᾿ἶΐΣΟ 
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{Π|ΟΓΟ βθοῖηδ δῇ δ᾽ υδίοπ ἕο ἴΐ6 ἵἔγτι ἴοτοδ 
οἵ τῆς ἴση κλύδων, ΜΟΙ, ἴπ 86. τηοδπξ 
α βλογέ ὀγεαξίηφ πᾶνα, ΜὨϊοΐ ΟὨΣ]8 Βδοῖς 
Ὀοίογο 1ὲ ἀλβῆθδ ΟΥ̓ῸΓ : ἢ ἀρὶ ἰτηᾶρα οὗ πη 
ὉΠ5.4016 Ῥδύβοι, ΨὯΟ ἔγομπμ Ὀ6] 6 ἀπά ἢ 
[118 Ὀλοἰς ἱπῖο ἀ18 06] 6 ἀπὰ ἀδαραῖγ, 88 
δ τηονοὰ ὈΥ ΘΥΘΙῪ νἱπὰ οὗ ἀοοσίτίπο. 860 
Ἐφ}. 1ν. 14. Τῇ ἰθττὴ 18 οηθ οὗἉ ἐγοηθδηὶ 
ΟΟΟΌΤΤΕΠοΟΘ ἕἰᾷ [ῃ6 ΟἾδβθ. ἔγοχαθη Ησιεῦ 
ἀονηναγάβ. 

Κλυδωνίζομαι, ἔ. ίσομα., ἄδοροι. 
(κλύδων,) ρτΌΡ. ἐο ὑδ οεοοα ευἱξῇ, ὀἐϊίοτοξ, δι 
{16 568, ΟΥ̓ ἕο 70, ὃἃ8 ΔῊῪ [ὨΪπρ ἰοεδοά 
᾿ 1090 Ψψαγοβ οἱ (η6 βεᾶ : διιὶ δἰπιοδὶ 
ΔΥΒ ἰδϑὰ τηϑίδρῆ. οἵ πιδηΐϊα! δυαοίηδἝοι 

ὉΓ ΡογΟΓὈΔΠοη, 15. Ἰνὶ). 20. ὅο Ἐρβ. 
ἦν. 14, κλυδωνιζόμενοι παμτὲ ἀνέμῳ τῆς 
διδασκαλίας, ἷ. 6. " εσ᾿ίδἰεα ὈΥ ἀουδὶβ ἀπὰ 
αἰ βῆ οι 1168 :᾽ ἃ Β6Πη86 τεαποηΐς ἴπ ἴθ 1δίοῦ 
ΣΙ ΓΟΥΒ, 88. Όβερῃι8, Ρ2]ο, Ῥ] υἱατοῖ, ἀπά 
Αὐἡδίδῃ., ἔτοπι τ βοτι 566 ΘΧΆΓΩΡΪ]68 ἴῃ ΤΩ 
ποίθ. 

Κνήθω, (κνάω,) ἴ. κνήσω, σ6ΏΟΓ. ὁ 
γε οΥ ; δῃὰ 1η πιϊὰ. ἴο δογαίος Ο᾽6- 
δεῖ, (οΥ 88 υϑοὰ ὙΠ τὸ οὖς ΟΥ τὴν κε- 
φαλὴν,) δαὶ σοποτ., ἴῃ ἃ ὙΞῸῚ 86 Ώ56, ἕο 
ἐϊολίθ, ἃ6 Απιΐιοὶ]. ατ. . 86, 8, κνήθειν 
οἷδεν ἕυον τὸν "Ὡς Ἐν Ν. Τ. Ια 

. ἕο ἐϊοκίοα, απ ἐοδέπσ ; ἔργ. 
Τί πὶ. ἶν. 8, κνηθόμενοι τὴν ἀκοὴν, 1ἰξ. 

“ δοΐηρ, (ἰοκ]θά, ἐτοΐτρ, 88 ἴο ἴῃ 6 δδτβ, 1. α. 
Πανΐπρ ἃ ἀδβίσθ ἴὸ ΔΓ ϑοιῃθι ἰηρ' Ρ]οδδίησ: 
ϑδο Ζυ]ϊαῃ ν. 8338, δυνάμενος τὰς ἀκοὰς 
ὑμῶν κνηστιώσας παραμυθήσασθαι, “"ἴο 
ΒΟοΟΙ 6, 88. οὖν Εν ἰϑ8} δροὶ βᾶυβ, "δ 
δαιιοτΥ βοοίδῃο [ἢ ἀ0}} .0]4 εἂν οἵ Ὠοϑι ἢ᾽ 

Κοδράντης, ον, ὁ, Τα φιυαάταηξ, 
«1186 41) ρατὶ οὗ δἢ αϑ, ἀσσάριον, διὰ ἃ 

818}} Ὀταδ8 οοΐῃ, Ξῷ ἰγὸ λέπτα, Μαίϊ. ν. 
26. ὅεα ἀσσάριον. 
Κοιλία, ας, ἡ, (ἔτ. κοῖλος, ΠΟΙ] ον, τόρ. 

απῇ οὐὐυϊέῳ, Ὀιΐ σοηῆηαά ἴο [Π056 οὗὨἉἍ {ῃ6 δυ- 
τηδη ὈΟΑΥ͂, δῃὰ δἰτηοβὶ ϑχουϑίν ον ἴὸ 186 
δείϊῳ ; διὰ ἀδποίίηρ βομηοίίτηθϑ [ἢ 6 Ὁσνέῦ 
ϑιρογῖοῦ, κεκρύφαλος, ἀϑδυάρ, ᾿ἰϊ, 2]. Ῥο]. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 2,7. θαϊ σοπον. [06 ᾿Π δΥοΥ οὐ αἶσπδ. 
Απὰ 80 8]οῃθ ἰΐ 18 υδοὰ ἴῃ Ν. Τ΄ μεσο ἰ᾿ 

«βιψηῖ. 1. σεῦ, ἐΐο δεῖϊν, 88 ἴῃ 6 τϑοϑρ- 
ἰ8.16 οὗἉἩ ἐοοά, ρυΐ, 88 οἔξθηῃ ἱπ Εν ς].. ἴον 
ἰλ6 βἰοτπιαοῖ, οἰϊῆονῦ ἴῃ ταθ ΟΥ δηϊῃηδἶβ, 
Μαῖι. χὶϊ. 40. ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους. 
κι. χνυ. 16. 1 Ὅον. υἱ. 18, οἱ 8]. ϑερί. ἀπά 
ΟἸα88.---Π1. ἔτοπι ἴῃς Ἡδὺ., ὃν ϑγηροα,, ἴοτ 
ἐλα τυοπιδ, Μαῖϊ. χὶχ. 12, ἐκ κοιλίας μη- 
τρὸς, οἵ 8]. ἴα. 1. 42. Α6 ρεχβοῃ δὰ, ναὶ 
ἴον (ἢ6 ποιηδὴ ἢ οΥβο ἢ, χὶ. 27. χχῖϊ. 99, 
δηΐ ϑερί, οι.---Π|Ι, ἢγ. ἴοι ἴἢ9 ΗΘ. ἴοῦ 
ἐδ ἱπιυαγά μαγί, ἴἰὴ6 ἸΏΠΕΟΙ Τη8, ἃ8 ἴῃ 
Επρ].. τὴ0 Ὀτοαβί, 1π6 μϑαγὶ, ϑοόμη νυἱὶ. 838, 
δηὰ ϑορί. 

Κοιμάω, ἴ ήσω, ἰο πιαΐδ εἴδερ, ἕο »ιι ἰο 
δίθορ, ἃ8 οἴϊοη ἴῃ Ηοπιον. Ηθποο ἴῃ χὰ 
ἃΠ ρΈΠΟΥ, ρ888, κοιμάομαι, ὙἰΔῊ δας, τιϊά, 
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ἤσομαι, ο γα] αδἴφορ, ἰο δἰδθρ, ἰῃιτδηβ. 
Ἰ. »γορ. Μαῖι. χχυϊ δ. 18. [μι. χχὶϊ. 45, 
κοιμωμένους ἀπὸ τῆς λύπης, 4]. ϑερί. ἃ 
ΟἸ484.--- 1. 88 βαϊά οἵ ἴ)6 816}ρ οὗἩ ἀβαί!, 
ἴογ ἐο αἴε, ἐο δ ἀεαά, Μαῖϊ. χχνὶϊ!. δ2. ΦοΒη 
χὶ. 11. Αοἰβ νῇ. 60, τοῦτο εἰπὼν ἐκοι- 
μήθη, εἴ 4]. βερῖ. δῃὰ Ο]288. 

πατήρ ζει ΕΡῚ ἡ, ἰξοιβάθῃ λα αοἰ 
ο ἰησ, οΥλε βίαΐθ ο ; 8180 τηθίοῃ. 
ἐλημβυεο ,. “όῃ χὶ. Ἄν τ Ανα χΧΙνὶ. 19. 
χ νη. 14, 
Κοινὸε, ἡ, ὃν, 'ἀ]. οοπιπιοπ, 1. ῬΈΟΡ. 

εὐλαέ δείοηισα αἰλδ ἰο αἴ, ΟΡ. (ο ἔδιος, 88 
ὙΝΙρὰ, υἱΐ. 8, ὁ κοινὸς ἀήρ. ὅο5. Απί. ν.], 
2], Θεὸν τὸν 'Εβραίοις κοινόν. 80 ἷπ 
Ν, Τ΄. Αςἰδ 1]. 44, εἶχον ἅπαντα κοινὰ, ἴῃ 
τείοσθποο ἴο ἐμοεῖγ θοϊηρ υδοὰ ἐν κοινῷ, ΟΥ 

κοινοῦ, "88 8 ΘΟΙΏΙΏΟΝ [68]. 66 
Ἡδεϊοὰ, Ορρ. 721. Ὀϊἱοὰ. 81.. το. 1. 242. 
Ἀοίβ ἷν. 32. Τίς. 1. 4, κι πίστιν, 85 ΕΓ. 
Οἵ. 489, τὸν κοινὸν Ἑλλήνων νόμον. 
Ζυὰε 8, ἡ κ- σωτηρία, 88 2 Μαοο. ἰχ. 2], ἡ 
κι ἀσφάλεια.---11. ΒΥ ΜΕΤΟΝ. ἱπ ἴΠ6 1,ον)- 
[ἴοα] δοῆβθ, “ποῖ ρονιἱτιϑὰ Ὀγ 1Π0 Νοβαὶς 
μδερθ, δηᾷ ἱπογοΐογο σοηθηοη, τοῦ βδογοὰ 
οΥ ΠΟΙΥ : Πεηοθ,:: οογθιοη δ! ν ὠπέαυρὶ, 
»νοΐαηε, ΜΙκ. νἱῖ. 2, κοιν. χερσὶ, τοῦτ᾽ 
ἔστιν ἀνίπτοις, Μῖν. 860 ΤΥ Ὠοΐ6. ΑεἰδΧ. 
14, οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν ἣ ἀκά- 
θαρτον, 866 ΤΩΥ ποίθ6. νοΓ. 28, χὶ. 8. Βομι. 
χίν. 14. 1 Μδος. ἱ. 47, 62. 708. Αηΐ. 
χἰϊ!.1.,1. κοενὸν βίον, δι εξ: ρ6 4]. ΕἾξ. υπά δῦ 
(6 ἴοδρεὶ ἀϊδροηῃβαίίοη, ὡπλοῖψ, ὠποοη- 
ϑεογαίοά, Ἡεῦ. χ. 29, τὸ αἷμα τῆς δια- 
θήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἷ. 8. “ ὉΠΟΟΙΒ6- 
εἸδίθα,᾽ δὰ ἱπογοίοσε ανίηρ πὸ δίοῃϊηρ 
οἴδοδογ. ὅ8ο συθί. Ματγί. ΑΡο], 1Ϊ. ῥ. 98, 
οὐ γὰρ ὡς κοινὸν ἄρτον, οὐδὲ κοινὸν 
πόμα ταῦτα, (ἴ!ο Ὀτοδὰ Δηὰ νὶπο ἰῃ [Π6 
Ἐπομαγῖβϑι.) Εν. χχὶ. 27, οὐ μὴ εἰσέλθῃ 
πάν κ. (ἰπ 1αῖ. οἀὰ. ἴογ νυ]ᾳ. κοινοῦν,) 
μηλοῖγ; οἴποτβ, ροϊϊιοα, τγοΐαηθ, 88 “08. 
Δηϊ. χὶ. 12, 8, κοινοὶ ἄνθρωποι, »γὸ- 
πηι σεσι. 

Κοινόω, ἴ. ὦσω, (κοινὸς.) 'π Ο]α88. ἐο 
πιαζδ σοπιηιοπ, ἰο οοπιρειηϊοαίο, ἱΓὮ ΟἸ ΠΟΥ, 
Τὰς. 1. 89. 11|, 96. .1η Ν' Τ΄ ἴῃ τ86 ἴμον.Ψ 
Β6η88, ο πιαΐα σοπιπιοῃ, ἴ. 6. 0 τΌΜΟΘΥ 
μπίαιοξε οΥ ὠποίδαη, ἰο ἀ6 16, σοτθταοηΐα]]ν, 
ὙΠ δος, Μαῖς. χυ. 11, τοῦτο κοινοῖ τὸν 
ἄνθρωπον. γεν. 18, 20. ΜΙ. νυἱὶ. 16, 18, 
20, 28. Ἡεὗ. ἰχ. 18. 8. ἐ0 γοραγά αϑ δοη:- 
πιοῃ, ἰο οαἰἱΐ ὠποΐίδαπ, Αοἰθ Χ. 1δ. χίὶ. 9. 
Ηδποδ ζθηογ. ἐο ργοζαμο, ὠῤβοογαΐο, ροϊϊμέε, 
Ἀοίδ χχὶ, 28, τὸν ἅγιον τόπον. «Ὁ80]. 

. ΧΧΙ, 27 ἴῃ εχ. τθο. Τ}}18 056 18 ὙΘΓῪ 
ΤᾺ ουἱ οὗ Ν. Τ΄, γεῖ ῬΏΪΪΟ, 1 τπΐηῖ, 
ΞΟ ΘΠ ΕΓ βαγβ, κακῶς ἔζων οἱ ἄνθρωποι 
καὶ ἀλλήλους ἐκοίνουν. 
Κοινωνέω, ἔ. ήσω, (κοινωνὸς.) ἰο 

δδ ραγίαζον Ο οΥ ἵπ ΔᾺΥ ἰπίπρ, οὐ δὴγ 
Ῥέγοῃ, 1, 6. (ὁ Βῆδγ6 ἴῃ οοτηοῃ, Ϊ. οὗ 
ΤΉΙΝΟΒ, [0]]. ὉΥ χθη. ἐο ρματγίαϊε ΟΥΓ ΔῊΥ 
ἰδίην, Ηδῦ. ἰϊ. 14, κεκοινώνηκε σαρκὸς 
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καὶ αἵματος, δηὰ ΟἾδ88.; ὉΥ ἀδί, ἐο »}ατ- 
ἑαΐε ἔπ τὴν τὨϊηρ, οι. χν. ὃ7. 1 Τίπι. ν. 
22. μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις. 
] Ῥοῖ. ἷν. 18. 2 9Ζοῆη 1]: ἢ. οι. χὶϊ. 
18, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦν- 
τες, δδμαγίηρ ἐπ ἐδα ποορϑϑεῖτο8 Οὗ ἐδ ϑαϊμΐε, 
ἷ. 6. ΌῪ αἰάϊηρ (Πότ. ὟΝ 184. νἱ. 26, ἀπά ]αΐ. 
ΟἸ688.---11. οὗἨἁ ῬΈΒΕΟΝΒ, ἐο μαγίαϊε «ιοἱϊᾷ 
ΔΗΥ͂ 0Π6, [01]. Ὀγ ἀαΐ. ἀπά ἐν, 4]. νἱ. 6, 
κοινωνείτω ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον 

1 τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς, ζεΐ 
λέῃ δλατε τοϊίῇ ἀὲβ ἐοαοῪον, 1.6. "οοπιπμπίοαίε 
ἐο ὴ8 ᾿Ἰοδοῖ ον οὗ ἷ8 ροοά (Πΐηρβ :᾿ Ὑἱ εἰς 
δηά δος. Ρἢ]]. ἷν. ἤ; σὴ} ἀκ. οὗ ροτὰ. 
διὰ σε. ἈοΪ. ἰϊ, 42, δ. 38]. Υ.. Ἡ. 11.17. 

Κοινωνία, ας, ἡ, (κοινωνέω,) ῬΙῸΡ. 
186 δεί οἵ ρμαγίαλέηρ, βλατίπρ οὐδ οἰότβ. 
80 Αὐἱδίοι. ΕἸΉ, νυ]. 9, ἐν κοινωνίᾳ γὰ 

ιλία. Ἰη Ν, Τ΄ 1) ραγέοϊραξίοῃ, 7 
» υυἱϊδ, οοπιηνμηίοη, ἑῃ, Αοἰθ 1. 42. 

Ἰ σον. ἰ. 9. χ. 16, οὐχὶ κοινωνία τοῦ 
αἵματο----κ. τοῦ σώματος τοῦ Χρ. 2 Οοτ. 
νἱ. 14, τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος: 
οὐ δΒαῖ οὗὨ σοτητ 11 ἢ᾽ 4ᾳ. ἀ. τί κοινόν: 1 
νοῦ] οοτρ. ΕΡΊΟΘἢ. ἀρ. διοῦ. ϑεηῖ, ῥ. 80], 
4, τίς γὰρ κατόπτρῳ καὶ τυφλῷ κοινω- 
νία : Ἐπ. ἴρὶν. Τ΄ 264. Αὐἴδι. ΤΏ δι. 187. 
26 ον. νἱ}}. 4, ἡ κι τῆς διακονίας," ῬΑΡΊ, Β.8 70 
ἴῃ ὈΥδηβτηϊ ἰἰηρ 1818 8] 18.᾽ ΧἸΝ. 1ὅ, ἡ κ. τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος, “186 (0]]ΟὙὙΒΏΪΡ οὗἁὨ [6 
ΗοΙγ Ο) ιοεῖ,᾽ πιραπίηρ {παὶ σοπιπιιπίοαξίοη 
δηὰ ἐπαάισοί πο οἵ ἴμ6 οὶ ΟΒοεί, [86 
Οοπμίοσγίου, Ὁ τ μΐο 1Π6 ὈΪ δοίηρ οὗ αοὰ 
(6 ΕΔΙΒΟΙ δηὰ {(π06 ὅοῃ, {π6 στδοθ οὗ 
ΟἸσίβι, δὰ ἴμ ἴονο οὗ αοά, τὸ Ὀοδίονοα 
Οἢ τπῆ8ῃ. [{ἰϊ τηθδῃ, 88 {π6 τοοοπί ἔοσοῖση 
Οομμγηοηΐβίογβ βᾶγ, Ῥαγίϊοὶ ραΐίοη, ἰὰ τουδὶ, 
αἵ δηγταῖο, ἀθηοίθ ἃ ραυ οἰ ρϑ ἢ ἴῃ ἴΠ6 ρα 8 
οὔ (Π9 ΗοΙγ Οοβῦ 88 α :ογβϑοῃ, ἴθ ἔν 
ἔοστωοσ δεΐπρ βυοῖ. Οἴ8]. 11. 9, δεξεὰ κοινω- 
νίας, τίο ἡ λαπα οΥἹ7εϊοιυελὶρ, τ ρ]οαρο οὗ 
οοτητηυηΐοι,᾽ ὅςς, ΕΡΐι. 11}, 9, ἰῃ ἰοχῖ, Το. 
ῬὨΠ]. 1. δ. ἡ κι ὑμῶν εἰς τὸ τάν ΕΔ ον 
ἴ. 6. ὙΟΌΣ ραγιοἱραϊΐου ἴῃ [86 (ὐοβροὶ, 
δοσοϑδίομ ἴὸ ἴξ. 1ἰ. 1. 11]. 10, ῬΆ]οτα. 6. 
] Ζοἢα ᾿. 8, 6, 7. 208. δηὰ Ο]488. 2) οοῆι- 
φιμηϊοαξίοπ, αἀϊϑίγιδωξίοη, σοπον. Ἠάϊδῃ. 1, 
10, 8. ἴῃ Ν. Τ΄. πιοίοῃ. ἴοσ οοπέγεδωξίοη, 
οοἰϊοοίίο οὗ ΤΛΟΠΟΥ ἱπ ὈΘμ4] οὗὨ ΡΟΟΓῸΣ 
οἰ το εθ, Βοι. χυ. 26. 2 ον. ἰχ. 18. 
ΗεὉ. χΙϊ!. 16, 

Κοινωνικὸς, ἡ, ὁν, δἂῇ. (κοινωνὸς,) 
οσπιπιμηϊοαξίοσ, ἷ. 6. ὑ Ὅδ 
αὐ 8οοἱοίαίοηι, βοοίαϊ, 88 ῬοΪϊ. ἰὶ. 41. Ἵ ΓΟΌῚ 
ἃ τοῦ ἴῃ Οἷα. ἄνθρωπος κέφύσες Ιηῃ 
Ν. Τ΄. οοπιπυμπϊοαζίησ, 1. 6. γ ἴο φἶνε, 
ἰδεναὶ, 1 Τὶπι. υἱ.18. 1λιοΐδη Τίπι. δθ, πρὸς 
ἄνδρα, οἷόν σε, ἁπλοϊκὸν καὶ τῶν ὄντων 
κοινωνικόν. Μ. Απίοῃ. νἱῖ. δ2. 
Κοινωνὸς, οὔ, ὁ, ἡ, (κοινὸς,) ΦΡ1- 

ἐαβοῦ, ΟΥ α μαγίμον, οοπιραπίομ, 880]. 
2 Οον. νἱῖϊ. 28, κοινωνὸς ἐμὸς, ῬΒΙΊ ΘΙ. 17. 
Ηάἀϊΐδη. 11. 8, δ. Ἐ0]]. Ὀγ φοη. οὗἉ {Π6 Ρ6ΓΒ. ο΄ 
δου ΔΗΥ͂ ΟἿΘ ᾿ ̓ὧ οοταρδηΐίοῃ, τοῦά 
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Ὑπό Π6 ῬΆΓΙΔΚΚΘΒ. ἴῃ ΒΗΥ͂ μὰς ὦ Μαῖι. 
χχὶϊ!. 80. 1 Οον. χ. 20 ἩΗξεῦ. χ. 83. ϑερί. 
δὰ ΟἸα88.: ὉΥ ἀκ. οὐ Ῥεῖβ. ἐρ οὐ τοῖζή 
ΟΠ. ΟΠ6 8 ρατίποι, ἴλι, ν, 10, κοινωνοὶ 
τῷ Σίμωνι: Ὁγ φοη. οὗἁὨ ὑπίηρ ρατίακθη, 
1 Οον. χ. 18, κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίον, 
ἷ. 6. "οὔ ἴῃ 6 νἱοιΐπ8 βαουβοθά, 2 Οὐου. ἱ. 7. 
] Ρεοῖ. ν. 1. 2 Ῥοι. ἷ. 4, διὰ ΟἿδ88. 

Κοίτη, ης, ἡ, (κεῖμαι.) α ἰψίηρ ἀοιση, 
ἷ. 6. ἴ0γ χοϑδῦ οὐ δβίϑορ, Ηάοὶ. ἱ. 10, ὥρη τῆς 
κοίτης. Ηδποα ρεπον. ἃ ἰῃ Ν. Τ'. 1) ρζίαοο 
ΟΥ̓ τέροϑε, δορὰ, 1λι. χὶ. 7, τὰ παιδία μου 
μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην. οῃι. Οἀ. χὶχ. 
34], οἱ 4]. Ο]αβ8. ; εβρθὸ. 1ῃ6 τηδττίαρο- θεά, 
δῃὰ τηρδίοη, ἴον τηδυγίαρο ἰϊ861[, Ἠ Ὁ. χΙΪ!, 
4. 708. Αηι. ἱϊ. 4, δ. κοίτην μίαιναι. ῬΊαί. 
ἀθ ΕἾαν. Ρ. 18, μὴ θέλων μιαίνειν τὴν 
κοίτην τοῦ γεννήσαντος. 2) α ἐγίπῳ εοὐϊᾷ 
ἃ σοηδη, οολαῤίἑαϊίοπ, “ὨΘίΒοΥ ἰανγῆι ΟΣ 
ἈΠ] ΤΩ], σοηογ, [86 Ἰαίζοτ, οι. χἰϊ!. 18, 
περιπατήσωμεν μὴ κοίταις, "ποῖ ἴῃ Ἰοννά- 
ἢ688.᾽ ϑιερῖ, οὗν. δῃά βοπιϑίηιθβ (]888.. δυΐ 
ΟἿΪΥ ἴδ γμοοῖθ. Ρίπά. Ργιῃ. χὶ. 89, Εατρ. 
Μεά, 154. Ηἱρρο].1δ4. Ηδπορ, ἔγοιι {6 
Ἡοῦ., πιρίοῃ. 96 ΠΊ6Π, 88 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [ῸΓ σ0Ὴ- 
οοροη, Βοι. ἰχ. 10, ἐξ ἑνὸς κοίτην 
ἔχουσα, " ανίηρς σοηοοῖνοά ὈΥ οη6,᾽ ὅζο. 
δὺὸ β'6ρ 
Ρθγαβο, κοίτη σπέρματος. 

Κοιτὼν, ὥνος, ὁ, (κοίτη.) 11ϊ. α 8126}- 
ἑηφ-»ίαοο, α δοά-οὐαπιδεν, Αὐοἰδ χὶ!. 20, ὁ 
ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, Ἰ. 6. (9 
εἰ 8 σὨδίδοΥ - δἰἰδηἀδηΐ, οἴ δια ΒΟ ]δίη. 
ϑερῖ. δηὰ ΟἸ]Δ88. 

Κόκκινος, η, ον, 5ἀ). (κόκκος, ἃ 51η8}} , 
ἴηβοοῖ υϑοὰ ὈῪ [Π6 δῃσίθηΐβ ἴον ἀγίηρ ρΡυῦ- 
ΗΪθ,) ουσσι8- ἀγορά, ογίπιϑοη, Μαῖι. χχνίϊ. 28, 
λαμύδα κοκκίνην, ἴον ψΒΙοΝ ἰῃ ΜΚ, χν. 
ἣ; “πορφύραν. Ἡϑοῦ. ἰχ. 19. Βον. χνὶϊ. 8, 
4. χυὶϊ!. 12, 16. δορί. Εἶχ. χχυ. 4. χχνυη!. 
Ἔ Ψόϑι. ἱἰ. 18,2]. δίας οἀ, Β. νἱ. ῥ. 646, 

Κόκκος, ον, ὃ, α βογηποῖ, σναΐη, 86δά, 
Μαῖι. χὶϊ!. 81. κι σινάπεως. χνὶὶ. 20. Φοδη 
χὶϊ, 24, οἱ ἃ]. Ηάοι. ἱν. 148. 

᾿Κολάζω, ἔ. άσομαι, (κόλος, ξύλοβόμι) 
" . ἔο ἴορ οὗ Ῥγωηδ, ἃ8 ἴγϑεβ, κολάζειν τ 
ἐνὸρα, ΤἼθορὶιν. ἀ6 ὅδυ8. ΡΊαηί, ν. 9,1]. 

ἢν. ἰο αἰξοηιρον, οογγοσὶ, πιοάοναΐε, 18]. Υ.. 
Η χὶ. 8. Χεη. (ὔς. χχ. 12, Ηδηοθ ἴῃ 
Ν. Τ΄ ἀπά οἵι. πη ΟἸδ88.. εβρθο. ΤΊνο. δά 
τπ6 Τταροά., ἐο σογτοσί, ριηΐϑῆ, αἰτἢ δοα. 
Αοἰβ ἰν. 2], πῶς κολάσωνται αὑτούς. 
2 Ῥοῖ. ἰΐ. 9. κολαζομένους τηρεῖν, ἱ. 9. 
“(0 ΤΕΒΘΕΥΘ 88 Βι δ]θοὶ ἴο ρυΒῃπιθηί.ἢ 

Κολακεία, ας, ἡ. (κόλαξ, δαϊίογοτ,) 
Μαίοτν, αὐωίαίίοπ, Ἰ ὙΠ. ἢ. δ, πιὰ ΟἾδδ8. 
Κόλασις, εως, ἡ, (κολάζω.) ῬτῸρ. 

[Π6 δοὶ οἵ ργμπέησ, 6. στ. κόλασις τῶν 
δένδρων, ΤἸδορ!ν. ἀ6 Οαι8. ΡΊδηι. ἰδ. 4, 4. 

πϑγ, ἴῃ ΟἸ485. γοϑίγιοίίοη, οαϑέϊσαζίοη ; ἴῃ 
. Τ. ρωπϑληιοηΐ, Μαῖῖ, χχν. 460, εἰς κό- 

ἴ, οἷϊ,, δπά βοπηϑίϊπιϑβ {80 116 γοϊοιυ, οἰοαῦθ ἐο, τῇ πόρνῃ, 
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λασιν αἰώνιον. 1 Φοἢ ἶν. 18, δηὰ ἴΙαϊ. 
ΟἸ 688. 
Κολαφίζω, ἴ. ίσω, (κόλαφος, ἔτ. κο- 

λαάπτω,) ἰο πεν ἐλ ἰλο ει, δι]ξδέ, νἀτὰ 
δίς. Μαῖϊ, χχνὶ. 67, ἐκολάφισαν αὑτόν. 
ΜΙ. χίν. θὅ6. Ηδῃοθ ρεηογ. ἐο τπαξέγεαΐ, 
] Οον. ἰν. 11]. 2 Οον. χιὶ. 7. 1 Ῥοῖ. 1. 20. 

Κολλάω, ἔ. ήσω, (κόλλα, βοὴ Ρτορ. 
ἐο σία ἐορείλιον, πιαΐδ οοΐδγθ. Ἰλὶοά. ὅς. τὶ. 
δ8, κ. τὶ διατμηθὲν, 1μείδη, Φύοι. Ηΐβῖ. 
Οὐπβογ. 6]. με οὶ ἐο ϑοΐάδν τρϑίϑ]β : α͵80 
ἐο 7αϑίδη οἰἱοϑοῖν, Ῥτορ. Ῥιπά. Ο]. νυ. 29. 
ἢγψ. Ῥ]αίο 776, Α. κολλᾷ πόθος πάντα 
ἤθη. ἴη Ν, Τ᾿ τηϊά. κολλάομαι, 8οτ. 1]. 

5. ἐκολλήθην, Ὑἰ8 τηΐά. βἰσηξ, ἐὸ αὐἀ- 
γ6: οἰοαθα ἰο, ῬτΌΡ. οὗἁ {π΄πρϑ, [0}}. Ὦγ ἀαΐ. 

[ἴλι.χ. 1], τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα 
ἡμῖν. Βδν. χνὶ!, ὅ, ἴῃ Ἰαῖον οάϊῖ. ἐκολλή- 
θησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι (566 ΤΑΥ͂ ποί6). 
ποι τον, Στ; ἐν τε εἷ.. ὅ. Απίδο 

τ. ἷν Ῥ. . ΒΕἾᾳ. οὗἩ Ῥογβοῃβ, ἕο λοὴ 
ομϑϑοῖγ παν, νὴ ἀαὶ, οὗὨ (πΐηρ, 9. τῷ 
ἅρματι, ἰο γοίϊοισ, ἀαοοογεραην, Α(Ιἰδ νἹῖ. 

, 8ηἀ οἷ. ἴῃ δορί. τῷ ἀγαθῷ, ἰο οἰδαυε 
ἰο, Βοτῃ. χὶϊ. 9. δορὶ. 2 Κίηρθ 1, 8, αἱ. 
οἰβονῃοτο ὉΥ ἀκολουθέω : οὗ ρόΓΒ. ἐο δ6- 
οὐηῖδ α βογυαηξ ἴο ΔᾺΥ οΠ6, [μ|. χν. 18, ἐὸ 

1] Οον. νἱ. 16. 
Εςο}8. χίχ. 2, κολλώμενος πόρναις, ΒᾺ 
ΔρΡρτορυίαῖο ἴθγτη. 30 ΝΙΟΠΔΓΟΆ. ἰπ ΑΠΓΝΟ]. 
ἑταίρα κολλᾶται, κνίζει. Το ΟἸ]δέβ. 
ΠΟΥΘΥΘΓ ΤΑΙΠΟΓ τ86 προσκολλᾶσθαι, πῇ. 
8180 οοο. ἰπ δορί. αεη. ᾿Ϊ. 24. 1 Ἐπάτ. ἐν. 
20, 4]. 80 [ἰνυ, "βοοτγιίβ ὑμρίδοιϊ.᾽ τῷ 
Κυρίῳ, 1 Οον. νἱ. 17. Βορῖ. 2 Κὶ. χνὶϊ!. 6. ἐο 

[Π9 816 ΟΥ̓ ΡΑΓΑΥ οἵ ΔῺΥ οῃ6, ἐο α880- 
οἱαίο εὐἱξῇ, Αοἰδ γ. 18. ἰχ. 26. χ, 28. χνὶϊ. 
84. ϑορί. δηὰ 1αι. ΟἾδ88. 

Κολλούριον οΥ Κολλύριον, ον, τὸ. 
(ἀϊταίῃ. οὗ κολλῦ' ρα, ἃ οαἸκ6,} ῥτῸΡ. α δηιαϊ] 
οαἦδ. Τὰ Ν, Τ. οοἰϊγγίμηι, ογο-ϑαῖθα, κὸ 
(8164 88 γεβϑϑτη Ὀ] ἢ Πρ {{Ἰ6 ἀουρῇ οὗ 186 κολ- 
λύρα, Βον. 1. 18. Αττ, Εριοῖ. 11. 21, 21. 
μὰς. ΑἸοχ. 2]. 
Κολλυβιστὴς, οὔ, ὁ, (κόλλυβος, ἃ 

8118}} οοἷἶπ, ἀῃὰ (ἢ6 ῥγοῦι οὐ οἴδηρθ,) α 
πιοπϑυ-ομαηφον, ὄγοξΐον, δααΐν. ἴο κερμα- 
τιστὴς, Μαιί. χχὶ. 12. ΜΚ. χὶ. 1δ. Ζοδπ 
ἰϊ. 16. Πωγεῖαβ ΕὙαρῶι. 84, υ]1. 

Κολοβόω, ἔ. ὦσω, (κολοβὸς, ταυῖ- 
Ἰαϊοά, ἔν. κόλος,) ῬγῸρ. 0 ἰαίε, οἱ 
Βορῖ. δῃὰ ϑβρϑο. ὉΥ͂ ονέέπο ο77 α Ἰἰτωῦ. [ἴὰ 
Ν. Τ. Βγ. οὗ ὕταθ, ἐο σωξ οΥ). . Ῥ888. 
Μαῖίι. χχῖν. 22. ΜΚ. χὶϊδ. 20, κολοβωθή- 
σονται αἱ ἡμέραι. 80 ΜΆ]6]4, ». 287, τοῦ 
αὐτοῦ μηνὸς τὰς ἡμέρας ἐκολόβωσαν. 

Κόλπος, ου, ὃ, ἐλδ δοβοτα. 1. γγορ. 
[Π6 ἴγοην οὗ [6 θοάγ δοίψεοη [ἢ ΔΓΏΙΒ : 
ἤδηοο Ζοΐιη χἧ!. 23, ἀνακείμενος ἐν τῷ 
κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, τοοϊἐπίπο ὁ5 οὔἷειιδ' 
δοϑβοηῖ, ἷ. 6. δ᾽ {ἰπρ ποχὲ ἴο δΐπι ου 186 {1]- 
οἸϊπῖαπι δῇ ϑιρροῦ, 8ὸ (μαῖ δὶ8β μεβὰ νγῶβ 
Ορροβίίθ ἰο 6βι18᾽ Ὀοδομι. μι. ἐπ εἶπα 



ΚΟΔΛ 
φοοιιδο. ἘῚΡ. ἰο δὲ ἐπ οἵ ὁπ ἔλα δοδοηι οὗ 
8Υ 0Πη6, ἴο ὉΘ σα 5 6ἃ ὈΥ Ὠΐη) : ἃ δοδοην- 
ἔπεπά, Φοἤη ἱ. 18, ὁ ὧν εἰς τὸν κόλπον 
τοῦ Πατρὸς, οηυΐν. ἰο ὁ μονογενὴς υἱός. 
80 ἴχι. χνὶ. 22, εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβρα- 
ἂμ, ἀπά νοῦ. 28, Λάζαρον ἐν τοῖς κόλ- 
ποις αὑτοῦ, ἷ. 6. “ἴῃ ὩΘΔΡ δηά ἱπιϊπηδίο 
οὐ πΐοη τυ ΑὈΥΔΒδτι,᾽ 88 ὁπ6 οὗ [8 
νοϊονοὰ οἰ! ἄσθη. 800 709. ἀ6 Μδος. ὃ 18, 
[4 Μδος. χὶϊ!. 16,1 οὕτω γὰρ ϑανόντας, 
ἡμᾶς ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ 
ὑποδέξονται εἰς τοὺς κόλπους αὐτῶν. 
ϑορί. ἡ γυνὴ ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ὠδαϊῖ. | ΟἹ 
Σἰ, 7, χχυἹ, δά, δ6, ὦ]. ]8, ἰχ. 1. 
Ριυϊ, Οαίο Μίπη. 38, υἱς. Γαβίνιον, ἐκ 
τῶν Πομπηΐου κόλπων ἄνθρωπον. ΟἾἷο. 
δ ῖν. χὶν. 4, " ἴὰ ψ γῸ 88 ἴῃ 8] πι: δΒοιΡΟ 
οἴ σοΙρΊθχιι τη60."---11. δρθο. ἐλ6 δοϑοπε οὗ 
8 ΟΥΘΩΪΔΙ ραγιηθηῖ, ὙΠΟ [4115 ἀντ 
ΟΥΟΡ ἴῃ6 ρίγαἶθ, δηὰ 'ἰβ οἴθῃ υδοὰ 88 ἃ βουΐ 
οἵ ροεϊκοὶ [0Υ σευ ϊηρ' Βι281} αὐτο ]68. [μι. 
Υἱ, ὁ8, δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν. 
80 ϑορί. ἴ8. Ιχν. 6. 20... χχχίὶ. 18, διά 
βου θ π)68 (1458. 6. στ. Ηουῃ. Οἀ. χν. 468, 
τρί ἄλεισα κατακρύψασ᾽ ὑπὸ κόλπῳ 
Ἔκφερεν.---111. Βᾳ. νυΐ ἴογ α δα, σε 
ἑηϊεέ οὗ ἴῃ 568, Αοίβ χχνὶϊ. 89, .7οβ. δηὰ 
ΟἸδεβ, αῃὰ βϑῆοθ οἷν σὺ, 
Κολυμβάω, ἴ. ήσω, ἰο ϑιυυΐηι, Αοἰἴδ 

ΧχΥϊ!, 48, δηὰ ]αἴ. Ο]688. 
Κολυμβήθρα, ας, ἡ, (κολυμβάω, 

ῬΙΌΡ. α ϑισίπιγεὶπο-»ίασε, ὨΘμο6 ἃ : 
Ῥοκά, Ὁ ΔΗ ΔῊΝ ὙΠ ΠαΙΘΥΘΡ ; 6. 97. 
ζόποτ, σομπ ἐπ. 7, 1] ; ἃ Βοαὶίπρ δαίῃ ΟΣ 
Ῥοοὶ, νοῦ. 2. ϑορί. 08. δηὰ δῖ. (1888. 
Κολωνία, ας, ἡ, 1,αἱ. οοἱοπΐα, ἷ. 6. ἃ 

Ἀοπιδη σοΐοην, Αςίβ χυΐ. 12, Οὐ [Π6 οοη- 
ὨΘΧίοη οὗ οοΟἸοτε8 ἢ ([μ6 Βοιηδλη τορὰν- 
Ἰϊο, βοὸ Καΐποϑὶ ἰῃ 106. 

Κομάω, ἔ. ήσω, (κόμη,) ἐο ισϑαν ἔδι6 
λαὶν ἰρην, 1 σον. χί. 14, δᾳ. δῃὰ ἋἾδ88. 88 
Άοπ. Ηάοι. Χοη. 
Κόμη, ης, ἡ, λαΐγ, λοαὰ ὁ" λαΐν, 1 ον, 

Χὶ, 1δ, ϑορί. διὰ Ο]488. ᾿ 
- τομέζω, ἢ. ίσω, Αἰ, ἢ. ιῶ, (κομέω.) 
ῬΓῸΡ. δηἀ σΈ ποῦ. ἐὸ ἑαΐδ σατὸ οὐ, ᾿ 
τ; δὸ οὔ οὔθ ἤ]]θη ἴῃ Ὀαῖ1]6, ἔο ἕαζα τ 

ατοαν, Ἡοιι. 1]. χἰτ!. 196: Ὠδῆοθ 
ὍΘΓ, ὅο ἕαζδ ὠ, σαΥῪῳ 977. 88 Ὀοοίγ, Ηδοτα. 
ἢ, 875, οΥ ἃ ψοδροῦ ἰπ [86 Βοάγ, χχίϊ. 

2806. Ἰῃ Ν. Τ΄ ρεηθι. 1) δοὶ. ἕο ὅθαν, 
ἐρ ὀγίηρ, ἴτατβ. ἴα. υἱῖ. 87, κομίσασα ἀλά- 
βαστρον μύρου. Αττ. ΑἸοχ. Μ. νἱΐ. 22, 8. 
Χρα, Ογτ, ἐπ, 8, 2. 2) τηϊᾶᾷ, κομίζομαι, 
Αι, ἢ κου μαι; ἐο ἑαΐδ ΧΥ ομοϑοῖς ἰο 
ὅδαν ΟΣ ὑγίμο ἰο ομβϑοῖ, ἵ, 6. ἐο αοὐμῖγα, 
οὐίαΐπ, γοοοίθα, ἴταῃβ, Ναϊ!. χχν. 27, ἐκο- 
εἰσόμην ἂν τὸ ἐμόν. 2 ΟὍοτ, γ. 10. 6]. 
ἾΙ, δῦ, κομιεῖται ὃ ἠδίκησε. Ἠοῦ. χ, 86, 
κι τὴν ἐπαγγελίαν, εἴ α]. ΑΡοοΥ. ἃς Ἰαΐ. 
Οἴδθβ. [π [Π16 8680 οὗ ὧο γεθείθδ αἀσαΐη, 
ΤΕΟΟΌΘΥ, ἴτῃβ, Ηδϑῦ, χὶ. 19. ϑθρι. δι. 
ΧΧΧΥΠΙ, 20, 2 Μδςο. χ. 1, 9308. Αμπὶ, χίϊ. 
4,1. Ἡ]οά, 8ις. χί!, 80. 

228 ΚΟΠ 
Κομψότερον, κἂν. (ςοπιρατ. οὗ κόμ- 

Ψως, δεϊὰ, " νε}}. Χοη. Ὅν, ἢ, 8,) δαί- 
ἔογ, ἴῃ ἴδ6 ρῆγαβο κομψότερον ἔχειν, 96 
πιοίίας λαδενγο, ἰο ὧδ δείίεν, Το ἵν. δ2. 
Αὐν. Ἐρίοι, 11. 10, 18, κόμψως ἔχειν. 
Κονιάω, ἔ. άσω, (κονία, ἀυβὶ, δἸδεϊκοὰ 

᾿ἴπιε,) ἐο τολὲξε-τοαβῆ, 1. 6. τὰ 11π|6, ἰγδβ, 
Μαῖι. χχὶϊ, 27, τάφοις κεκονιαμένοις, 
τολίϊο-τοαεῆδα γέ8. ΤΩΥ ποῖα. 
Αοἵϑ χχὶϊ!. ὃ, τοῖχε κεκονιαμένε, " ἴποι 
νἱἰϊοὰ να ]},᾽ 1. 6. του Ἀγροογῖίο, ἔαὶγ 
στ πουΐ δηά ἴοι! τη. Ῥορί. δηὰ δῖ. 

488. ᾿ 
Κονιορτὸς, οὔ, ὁ, (κονία δι ὄρνυμι.) 

αμεί, ΡΠ. 88 ταϊβοὰ ὑρ, ἤγίηρ, Μαῖί. Χ. 14. 
μὰ. ἰχ. δ. ΣΧ. 1], οἱ 4]. δορί. δηὰ Ο]488. 
Κοπάζω, ἴ. άσω, (κόπος,) ῬτῸρ. “ἴο 

Ὅο δοαίθῃ οαΐ, Ὁ0 ὙΘΆΓΥ,, δαυΐν. ἴο κο- 
“πιάω, δΠ6Θ ρόΠΟΓ, ἔο γαίας, τγοηρῖξ, οδαξο, 
88 οἷ, 'π ΟἸ498. βορί. δὰ Αροοσ.; ἴῃ Ν.Τ. 
οὗ 10:6 πῖπά, ἐο ἐμ, ἰαίγαῃβ. Μαῖϊΐ, χὶν. 
82. Νῖκ. ἱν. 89. νἱ. 81. ὅο Ηάδοί. νἱὶ. 19], 
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. ϑιερί. ἰῃ αἴδῃ. νἱ}}. 1. 
ἐκόπασε τὸ ὕδωρ. : 

Κοπετὸς͵, οὔ, ὁ, (κόπτομαι,) ἰαπιδη- 
ἑαξέοῃ,, τοαϊίέῃρ, ἱ. Θ. 88 δοσοιηραηϊοά ἰὰ 
Ὀθαίϊηρ {Π6 Ὀγελβί, ὅο. Αοἱβ υἱὴξ. 2. ϑορί. Ὁ 
ἄκρη. 1. 10. Ἀίοη. ΗΔ]. Αηϊ. χὶ. 81. 
Κοπὴ, ἢς, ἡ, (κόπτω,) Ῥγορ. ἐδ6 αοὲ οΥἡ 

φαθησι οτ 118 οἤοοῖ, α σμᾷ οὐ ὀΐοιο;; 8180 
" σαγπαρθ, ἨοὉ. υἱὶ. 1. ἴῃ 41] υϑἱοι 

ἴο ὕη, χὶν. Ἱ7. ϑορῖ, ἴῃ “}08}}. χ. 20. 
Ψυά τ } χν. 7. , 
Κοπιάω, ἴἔ, άσω, (κοπία ΞΞ κόπος,) 

ῬΙῸΡ. ἱπ ΟἾδββ. ἐο ἑαδοι ὠπίο τοθαγίῃοδδ, 
ἰπίγβηβ ἴ. ὑσορ. ἐο δὲ ιὐϑανῳ ἔο δὲ ὑρθανν, 

,ουα δοαΐῳ ἰαδοων. Φοδῃ ἷν. 6, κ᾿ ἐκ τῆς 
ὁδοιπορίας. 408. Αηὶ. ἰΐ. 1δ, ὃ, κι ὑπὸ 
τῆς ὁδοιπορίας. ϑορῖ. ἴῃ 18. Χ]. 8], δρα- 
μοῦνται καὶ οὐ κοπιάσουσι. Ὠδαῖ. χχν. 
18, οἱ 4]. ἴπ ϑορί. ΑἾβο ὮὉΥ ἴτρ]. ἐο “αΐπέ 
ΟΥ ἐΐγα «ἱ1ἢ Ἰαθουγ, ὈοΟῚΒ Ῥγορ. 88 Βδν. ἰϊ. 
ὃ, ἐβάστασας, καὶ οὐκ ἐκοπίασας. Ατῖδ- 
ἴορἢ. ΤΊ οδαι. 795, Αἴδθῃ. Ρ. 416, ἀπὰ ἢρ: 

δι. χὶ. 28, δεῦτε πρός με πάντες ᾿οἱ 
κοπιῶντες, ἷ. 6. “ΔΥῸ ὙΘΑΙΥ οὗὨἨ [Πη6 Ὀυγάθδη 
οὗ εἶπ, (θ00 8. χχχυ. 4. ΗδθΌ. χί!. 1.) 
δηὰ (6 γοῖζο οὗ [ἢ 6 οφατοιηομΐαὶ αν. 8.66 
6κ!. ν. 1.---π, ἴῃ Ν Τ᾿ ἐο τϑαγὰ ομαβοὶῦ 
στ Ἰαθουτ, ἐο ζαδουν, ἐο {οὶϊ, ἀὔρο]. Ιλι. 
ν. ὃ, κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν. Μαῖι.. 
νἱ, 28. 1μυ. χὶ!. 27, τὰ κρίνα---οὗὐ κσπιᾷ 
οὐδὲ νήθει. Αεἰβ χχ, 85. 1 Οογ. ἰν. 12. 
ΑΝ ἷν. 28, 2 Τίπ. ἰΐ. 6. ΕἾ. οΥἉ βρίτἰτυδὶ 
Ἰαῦουν (866 Ῥβ. Ἴχχυΐ. 1) οἶα ψ8ο 
“Ἰδθουσβ ἴῃ ἴῃ6 Οἴο8ρ6)," ΦΖοη ἱν. 38, ὃ 
οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε. 408}. χχίν. 13, 
ἔδωκεν ὑμῖν γῆν ἐφ᾽ ἣν οὐκ ἑποκιάσατε. 
1 σον. χν. 10, χυὶ. 16. ἘῸ]]. ὃγ ἐν, ἐο ἴα- 
δοι ἴῃ, ἐν λόγῳ, 1 Τίπι. ν. 17. ἐν Κυρίῳ, 
ἷ, 6. “ἴπ 6 σου οὗ 1η6 Τιοτά,᾽ Βοπι. χνὶ. 
12. ἐν ὑμῖν, “ ἀπιοηρ γοιι,)] Τῇ. ν. 15. ΌΥ 
εἰς Μ᾿ 86. οὗ Ρ61Β. ὠβοπ ΟΥ ὉΓ ὙἬΟΙΩ, 
εἰς ἡμᾶς, Βοτῃ. ἘΠ ̓  εἰς ὑμᾶς, 614]. ἱν. 



ΚΟΠ 
1]. υἱῖ εἰς ἔῃ], 48 εἰς τοῦτο ὅτι, 1 Τίπ). 
ἦν. 10. εἰς δ, Οο].1, 29, εἰς κενὸν, ἐπ υαΐῃ, 
ῬΆὨ]]. 1... 16. ᾿Βερι. 15. Ιχν. 28. 761. 1ὶ. 58. 
Κόπος, Ὅν ὁ, (κόπτω,) ἘΠΕ Ὀοδὶ- 

ηρ, 28 }}}] 119: δ͵80 δεΐησ 
ὁεαίον οοΐ “" ἘΔ ἢ χρ άν θλι ἱερὰ τμεῖ Χοῦ. 
Αη. τ. δι 8, Ηοποθίῃ Ν. Τ. δ βϑῃοσ, ἴπ 
ΟἸ6δ8. ἐοΐ, ἰαδοιν, ἱτορὶ γίηβ Ὑγθατίβοιηθ 
οἴοτί, φεπεν. Φοδη ἦν. ὅδ, ὑμεῖς εἰς τὸν 
κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε, ἱ. 6. ἴμ6 πάν τ 
οὗ ἰτ; αἷδοὸ οὗὨ ἰαῦουγ ἴῃ Ῥγθασβίῃρ [86 
Αοερεὶ, 1 Οον. ἰδ, 8. χν. ὅ8, ὁ κόπος 
ὑμῶν ἐν Κυρίῳ. 2 τὰ νἱ. ὅ. χ. 18. 
χὶ. 28, 27. 1 Τῇοθβ. ἱ. 8, ὁ κόπος τῆς 
ἀγάπης, ἰαδουν οΥ ἷουε, Ἰ. νι σουῖς οὗ θ6πο- 
ἤσοηςθ, 88 ἰπ Ηοῦ. νἱ. ̓ 1ῦ. 866 ΤΑΥ͂ ὨΟίθ. 
τ ἴδ δθῆβο οὗ ἔρον, οοραξίοπ, ἴὰ [86 
δὰ κόπους παρέχειν τινὶ, 3Ξ ἰο ἐγοῖν- 

ἴο ὕδὰ ΔΗΥ οπ6, εἰ χχνυὶ. 10. ΜΚ. 
χὶν. 6. [κι. χὶ. 7. χυἹ. ὅ. 64]. νἱ. 17, δῃὰ 
Ἰαίον ατθεὶς τί τετβ. ΤΗὸ ΘΑΓΙ ΘΓ ὁη68 δαϊὰ 
“νον παρέχειν, Ηὰδοί. ἱ, 177, οὐ. πράγ- 
ματα παρέχειν, Ηάἀοί. ἱ. 168, Ἰ75. 
᾿ Κοπρΐίᾳα, ας, ἡ, κω ἀυηρ,) μτὸ ΡΙῸ 
α ἀωυπρήϊἑ. Τη Ν. Ὑ. μυ. χῖν. δ, 
βορῖ. δηὰ ἰαϊ. (688. 
Κόπριον, ον, τὸ, (πουΐ. οὗ 4}. κό- 

πριος,) ἄμ, πιαπωγα, ΡΊατ. κόπρια, 1.. 
ΧΠΙ, 8, ἴῃ ἰδί, οάΐι. 1 Μαοο. ᾿ϊ. ἈΑῃ- 
18ο]. ἄν. τῇ. Ρ. 85. Αττ. Ἐρίςι, 1, 4 ὃ. 
Κόπτω, ἔ, ψω, ἰο δοαΐ οὐ οι, ὉΥ ἃ 
ἀν ἴῃ οι. : δ͵8ο ἕὸ οἷο». Ιῃ 

Ἄν ἤν ΩΡ χχὶ. 8. ΜΚ. χὶ. 8, ϑορί. 
Ν πὶ. χἱϊ!, 24. Τυάρ. ἰχ. 48. Χοι. Απι. ἵν. 
8,2. 2) πιὶ!]. κόπτομαι, ἐο δεοαΐ οἵ ομέ 
οποϑεῖ ἢ ἷ. 6. 16 Ὀγοδδί, ἄς. ἰῃ Ἰουιὰ τναὶ ἰπρ: 
ἢθηο6 ἔο ἑαηιοπί, τσαΐ!, δεισαΐΐ, αὐθο]. Μαίι. 
ΧΙ. 17. 2708. Απί. νἱϊ. 1, 6, δηὰ ΟἿ6β.. : 
ἢ δος. 1κι. νἱ]}}. δ2. 
᾿ Κόραξ, ακος, ὃ, α ταυοη, ἴκι. χὶϊ, 24. 
ϑορί. δπὰ ΟἿ888. 
Κοράσιον, ίον, τὸ, (ἀϊιΐη. ἦν. κόρη.) 

φίγὶ, πιαίάοπ, αἀαηιϑοὶ, Μαῖι. ἰχ. 24, 25, οἱ 
8]. βορί. 
Κορβᾶν, ὁ, ἱπάθο. 4150 Ὄρβοῤεν ἃ, ὁ, 

Ἡοῦν. , οογόαη, ἷ. 6 
οὐδαίίον ἐν ἀοὰ, Των. ἢ, Ἢ ̓ 12, {π ἴ 
Ν,. Τ. }} ῬΓΟΡ. ΚόρβαΡΊ βοιηθιμίης ἀε- 
γοίοὰ ἰο σὰν ΜΚ. νἱϊ. 11, κορβᾶν, ὅ ἐστι 
δῶρον, κιτλι 866 708. πὲ, ἦν. 4, 4. 2) 
κορβανᾶς, βεὰ οὗ ΤΠ. Ὁ οβενοὰ ἴῃ (86 
ΤοΩρΪο, ἐδδ ἡρλῷ ἐγεαϑεγα, πὰ ὉΥ͂ τηείοη. 
ἐδ ἐΐ᾿ :Ξ γαζοφυλέκιος, Μαῖι. 
χχνυῖϊ. 6. ὅο “. ἢ. 9, 4, τὸν 
ἱερὸν ϑησαυρὸν, καλεῖται δὲ κορβανᾶς. 
Κορέννῦμι, (. κορέσω, φετί. Ρ888 

κεκόρεσμαι. δ0γ. 1. 888. ἐκορίαθην!}) κ [ο 
βαξίαίο, ϑαΐ δῦ, ἢ ἴροά ἀπά ἀτηκ, Ρ888. 
Ὃν πιά, ἐο δ ϑαξἑαἑοά οὐ Με ; [01]. Ὁ (θη. 
οὗ τπΐηρ, Ῥα88. Αοἰβ ΧΧΥΙ. 88, κορεσθέντες 
δὲ τροφῆς, δηἀ ΟἾδ88, ΕἸρ: 8.080]. 1 Οον. 
ἦν. 8, αηὰ Ἠάϊδη. ἱ. 1ὅ, 10, 
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ΚΟΣ 
Εύρος ον, ὁ, οὐγκμβ, Ἠοῦν. δον, {ἴα 

Ἰαιχοεὶ ΗἨοῦτον ἀτγ τηθαδβυγο, δα υδὶ ἴὸ ἰδ0 
ΒΟΙΔΟΣ, ἱ. 6. ἴο ἴθ δαί ἢ 8, οΥὁἨ Θρδῃ5. δῃὰ 
Αἶδο ἰο ἴθι Αἰΐο μέδιμνοι, 08. Δπῖ, ΧΥ. 
9,2. ἴμι. χυΐ. 7, ἑκατὸν κόρους σίτον. 
ϑορί. 2 ΟἿν. ἅ. 10. χχνὶ!. δ. Ἐξ. χῖν. 18. 
Κοσμέω, ἴ. τσ, (κόσμος,) ἐο ογάξετ, 

ἷ. 6. ἐο ριι ἐπ ογδν δ Ὡδ αν κβας 
κ», Ἡοι. 1]. χίν. δῃὰ οἵϊ. ; ἐο τγὸ- 

Ηδο66. Ορρ.᾿ 808 ἰο αὐούη, Ηοι. 
Ῥ. 72. Τπυς. 5πὰ ΠΧΌῚ ἴῃ Ν. Τ. 
Ὁ ἴδτηρδβ, {0 ἐγίηι, Μαῖί. 
Χχνυ. 7, ἐκόσμησαν τ ς λαμπάδας αὖ. 
8) ἰο ἀδοογαίο, αὐοτγΉ, 6. μ᾿ τὸν οἶκον, 85 Ἰΐ 
ἴῸΓ 8 ΠΟῪ ἀψοῖϊον, Μαῖι. χίὶ. 44. Τλι. χὶ. 
25, ἀπὰ 5ο ΟἾ828. ; ἃ ὑγἀϑ, νύμφην, ον. 
χχὶ, 2: θοῦ, [μι. χὶ. 25. 1 . ἰἰ, 9. 
Βον. χχί. 19. Βορῖ. δηὰά ΟἸδεβ. 8ὅο Μαῖι. 
χχὶϊ. 29, κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα, τῶ δα ἀο- 
φογαΐθ ἐῃ6 86 ῬΌΪΟΝ το, τς. ἣΝ 6. νὶ 
Ἰαπάϑ δῃὰ βοδθις, οΥ Ὀγ δαάϊη ΑῊ βρῶ τὐκὰα οἵ 
ΟἴὮΟΥ ΟΥ̓Δ, ΘηΪΆ. ΤΥ ἤθο. ϑγη. ἴῃ 
Ιοο. ΕἾ. ἐο λοπουν, πιαΐα λοποωιγαδίδ, οἵ 
γερο, Τὰς. ἢ. κὐ, τὴν διδασκαλίαν. 
1 Ῥεῖ, 1]. ὄὅ, αἱ ἁγίαι γυναῖκες--ἐκόσ- 
μουν ἑαυτάς. Τδοορη. ν. 94]. Ηάϊδη, νἱ. 
8, δ. Χοη. Οοην. νἱ}}. 88. 
Κοσμικὸς, ἡ, ὁν, δὰ]. (κόσμος, τοτ]ὰ,) 

ἶν, τίαὶ, ορρ. ἴο ἐπονράνιος. 
Ηεῦ. ἰχ. 1, ἅγιον κοσμικόν᾽ οοτηρ. νετ. 28, 
δῃά 869 ΤῊ Ὠοῖθ. Ρ]αΐ. νἱ. 455, κοσμικὴ 
διάταξις. ΑΚ δΕῸ Υ͂ Ἡ]υδιταῖἶνο » [5ο 
δῦονο ρϑββᾶρο οὗ Ηδθδ. δΟΙΏρΡΔΓΘ 
Β6]!. ἱν. ΜΕ » οὗ 180 ἈΓ.2,}0 αὐ οἱ δὲ 
πρὸ ὀλίγον τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα περικείμε- 
νοι, καὶ τῆς κοσμικῆς ϑρησκείας κατάρ- 
χοντεν---ἐῤῥιμμένοι γυμνοὶ, βορὰ κυνῶν 
καὶ ϑηρίων, ἐβλέποντο. Εΐᾳ. 
88 σοῃίουηοδ ἰο {Π|8 ψνουτ]ὰ, ἐν ρυραν ἴο 
189 τηθη οὗἉὨ (8 ποτὶ, Τίϊ. 11. 12, ἐπιθυ- 
μίαι κοσμικαὶ, τρογίαϊν ζωϑέ8. 

Κόσμιος, ον, ὁ, ἡ, κ5ἀ)]. (κόσμος,) 
τοοἰ -οτάστεά ; οὗ ἐπΐπρβ, ἀδοογοίϑ, 
ἴῃ ἃ τηουαὶ τοβρεοῖ, 1 Τίπι. ᾿ϊ. 3, ἐν κατα- 
στολῇ κοσμίῳ. 8. Χοη. Μϑῃι. ἐΐ. 1], 
14, τοὺς δεομένους ὑπομιμνήσκοις ὡς 
κοσμιωτάτῃ ὁμιλίᾳ : δηὰ Ἡάὰοι. Υῖίε. 
Ηοπι. 4, ἡ δὲ παρ αὐτῷ εἰργάζετο, 
πολλῷ κοσμίῳ χρωμένη. ΤῆιΘ ἴοττα ἰδ, 
Βονανοῦ, ρτῸρ. υἀδοὰ οὗ ὙΠῸ 8.6 
οὐδέ ϊεπί ἰο ἰανγίι} δι πογγ, Χοη. ΑἸ. νἱ. 
6, 17: ὕὈυϊ ἷπ 1 Τί. ἴϊ. 2, νηφάλιον, 
σώφρονα, κόσμιον, ἰξ τηρδπθ οἵ ν}}- 
ογάογθὰ ΤΩΟΓᾺ]8 δηθὰ ἼΘΙ ΗΝ δ6 ΥΟΥΥ οἴκῃ 
ἰη Ρ]αῖο, σεμνοπρεπῆ, 88 ΤΉ ΘΟΡὮΥ]. εχ- 
ῬΪαἰηβ. ᾿Αηὰ εο ρἷει, Επολ. ὃ 62, κ. καὶ 
αἰδήμονες ἐν σωφροσύνῃ. 
Κοσ ὑΚΡΟ Τα ΟΥΘΡΟεΊσΊΑΕΙ (κόσμον, κρα- 

τέω,) Ἔν  βομοῖ. ἴπ 
Ατίβιορῆ. ὐδοι ἂν ὁ ῥα βασιλεὺς τῶν 
Αἰγυπτίων, σμοκράτωρ γεγονὼς 
κτλ. Οτρὴ ἕν ὑοὰὰ οἡ {9 ϑυπ, 1], 
οη Ῥᾳη, 11. ἴω Ν. Τ. οἵ ϑαίλῃ δ5 ἐδ 
»γίποδ οὐ ἰδὲ ιυοτία, ἱ. 6. οὗ νου] γ τοθα, 
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μίαν. ἘρΒ. νἱ. 12, πρὸς τοὺς κοσμοκρά- 
τορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, 
᾿, 6. βαίδηῃ δηὰ ἷβ. δῆσοὶβ. Οορ, Φομη 
χὶ!, 81. 2 Οον. ἰν. 4. κεῖ, ϊ. ], διαβο- 
λον, ὃν καὶ κοσμοκράτορα καλοῦσιν. ᾿] 

Κόσμον, οἔυ, ὁ, ογεγ, ἱταρ] γἱπρ τά. 
ἀἰδροβίοη, διτδηροιηθηί, οι, Οἀ. χίὶϊ!. 
7], κόσμῳ καθίζειν. Τμαο. 1. 77; «180 
ἔοποῖ. γοσωζαγίῳ, ΤὨαο. νἱῖ. 40. ἃ 88 
ΟΥΔΟΥΪῪ διτδηροιηθηῖΐ 18 ἢ ΠΟΙ ΤΏΟΤΟ 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [Δ ἰὴ ἀγαθδδ, (80 ΟἿἿΓ ψοσγὰ ἰὼ 
ἄγεβα οοηθδ ἔγοιῃ 118]. ἀγίϑϑαγο, τ. 1αἱ. 
αϊγίρεγα, ἴο Ῥὰΐ ἴῃ ΟΥ6Γ,} 80 κ. σδθ ἴο 
Ἰρθδῃ ῬΘΙΒΟΙΒΙ δι τ γο, 68ρ66. [Πα οὗ ΟΤΏΘΏ, 
οι. 1]. χίν. 187: δῃὰ {ῃθη, ἤτοι [86 
δά͵υηςοί, ἀδοοναξΐυε αἰξέγε, ἀδοοταζίοῃ, 88 ἴῃ 
Ν. Τ. αἱ 1 Ῥεῖ. 11. 8. [πῃ Ν. Τὸ 16 [88 
ὑπο 5᾽χηϊβοδίϊοηβ: 1) ἀδοογαζίομ, 1 Ῥεῖ. 
ἰὰ, 8, οὐχ ὁ ἔξωθεν κόσμος. ϑορί. Εἰχ. 
ΧΧΧΙΙ, 4, ὅ, 6. 
19, Χεοη. Ογτγ. υἱῖϊ. 4, 24: δῃὰ 2) ἔτοι 
διτδησοτηθηΐ δοίη ᾿πρ]1εἀ, [Π6 ογάδν οἵ 
ἴδ6 απίνοτβο, ΤῊΒ ΨΌΒΕΡ, [,81. πιμηάωϑ, 
βγεῖ δὸ υβοά ὉΥ Ῥυγίμαρογαβ, δηὰ ἰῃθὴ 
δὐορίεἀ 88 ἃ ἐϑοϊμιοι ἰογτὰ οὗὨ ΡΒ ]]ΟΒΟΡὮΥ. 
ΙΝ, Τὶς 18 δοὰ 1. ζϑηογ, ἴοσ ἐΐθ ΨΟΒῚΡ, 
[80 ππίνοσβα, [89 ἤδᾶνθηδ δηα θατί, ὅσο. 
Μαίι!, χὶ, 856, ἀπὸ καταβολῆς κόσμον. 
Χχὶν. 2]. οἱ αἱ. δπὰ ΟἾδδββ, Μοίοῃ. ἴοσ [ἢ 6 
ἰηλαδὴ ΟΥ̓ 1Π6 υηΐνοτβο, 1 Οογ. ἷν. 9 
ϑέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ 
ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. ΕἾζΖ. ἀπὰ ϑγτωῃ- 
Ὁ0]. 88 ἴη ἘπΩ], α τοογϊὰ οἵ Δ μην, ἴοῦ ὦ 

68. 4, 111. 6, ἡ γλῶσσα πῦρ, ὁ κόσ- 
τῆν τῆς ἀδικίας, α τυογία ΟἹ ἐπὲγωϊέῃ--τοῖτ. 
Υ βγπδοά. ἐδ6 ἘΛΔΆΤΗ, {}}8 Ιονναῦ τοογα ἃ8 

186 δϑοὰδ οὗἩ τιδῆ. 1) ργορ. ΜΙκ. χνΐ. 16, 
πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα. 

ἔρχεσθαι εἰς τὸν κόσμον, " ἴο σΟΠη6 ΟΥ̓ 
Ὀθ βοηῖ ἰηῖο [86 τοῦ], ἴο ὃ6 ὕοτῃ, Φο λα 
Ὡς, θὲ ΟΥ “ἴο 5ὸὺ ΤΡ ἱπίο {π6 ψον]ά,᾽ ἴο 

ῬΘΑΡ Ὀοΐογα τηθη, Φόδα 1], 19. νἱ, 14, οἱ 
«ἢ ὨΥρογθΟ] ο8}}γ, Μαί. ἷν. 8, πάσας 

τὰς βασιλείας τοῦ κόσμον. Ἐσομῃι. 1. 8. 
Οὐτηρ. 1κιοίαπ ἀθ Αϑβίτοὶ], 12. 2) τηδίοῃ. 
(δ6 τοογϊά ἴον ἴϊ6 ἐπλαδίαπέθ, πιαπϊέπα. 
Μαῖι. ν, 14, ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ 
κόσμου. χὶ!. 88. ΦΖοῆη ἰ. 29. 1. 16, 
οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσ- 
μον, οἱ ἃ]. ὅ8ο Βγροτῦ. ἐΐ6 τυογίαὰ ἴον ἐδ 
"πμξ ἜΝ ἔσαν, Ετ. ἐοιξ ἴδ πιοπίε. 
φοιη υἱ, 4, ᾿φανέρωσον σεαντὸν τῷ 
κόσμῳ, ορρ. ἰο ἐν κρυπτῷ. Χὶϊ. 19. χὶν. 
22. χυὶ!, 20. 2 ον. ἱ. 12, 2 Ῥεῖ, ἢ ὅ, 
κόσμος ἀσεβῶν. Ῥαῖ 8180 ἴον ἐλα ἀϑαΐλοπ 
, , δαυΐν, ἴὸ τὰ ἔθνη, οπι. χὶ. 12, 
1δ.-πὶ 11. οὗτος, ἴῃ {16 ΠΗ ἀπε μι 
9 ἐρακίηρ, ργοβοηΐ τυογϊά, οΥ γ 
ᾧ πΐησε, 88 ορροθοὰ ἴἰο (6 ΚκἸπράοπι οἵ 

τιδί ; δῃἀ ΠΘΏΟΘ ΔΙΑ γ8 ἢ} [Π6 ἰάθα οὗἉ 
ἰταποϊθηζηοες, ΜΟΥ  Β]ΘΒβπθββ, πὰ ον]! θοῖ 
Ῥγείσα! δῃηὰ τωογαὶ, 86 βθδὲ οὗ οδγεβ, 
τοιῃρίδιίοηβ, ὅζο, ; δηὰ ἐπ8 ΠΟΑΡΪΥ δαυΐν. 
ἰο ὁ αἰὼν οὗτος, 1) ζοπεῖ. τ οὗτος, 
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Φοδη χίϊ!. 2δ, ὁ μισῶν τὴν Ψυχὴν αὗτοῦ 
ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ορρ. ἴο εἰς ζωὴν 
αἰώνιον. χνὶϊ!, 86, υἱ8, ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ 
οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτον κ. τ. λ. 
1 Οογ. ν. 10; νἱίδουϊ οὗτος, 1 Φοδη 1]. 
1δ, 17: βρθ6, 19 θα] ἢ) δηα φὨ]ογταθηῖδ 
οὗ (ἷ8. νον], {9 ψοΥ 5 ροοάθ, Μαῖί. 
χυὶ. 26, τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, 
ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, Νῖς. υἱϊϊ. 

. 6]. νἱ. 14. 94. ἵν. 4, οἱ 4]. 2) 
τηδίοῃ. ἴὉΓ ἐδ6 ΜῈΝ οὗ ἐδὼ τυογϊά, τυογὶά- 
ἰΐηρδ, ἃ8 Ορρ. ἴο ἴμοβθ ψοῸ βϑϑὶς 186 Κίηρ- 
ἀοτὶ οὗ αοά, 6. ζ. ψἱ 8 οὗτος, «ο[.η ΧΙ. 
81]. ἡ κρίσις τοὺ κ. τούτου. 1. Ὅοτ. 1. 
20, σοφία τοῦ κ. τούτου. ᾿ϊ. 19. Α5 
δι ]θοῖ ἰο ϑιαίδη, Φοιη χὶ! 8], ὁ ἄρχων 
τοῦ κ. τούτου. χὶν. 80. χνὶ. 1]. ΜΗΒομι 
οὗτος, Φοβη νἱὶ. 7, οὐ δύναται ὁ κόσμος 
μισεῖν ὑμᾶς. χίν. 17, οἵ ἃ]. δε ῖ88. 
το ὑμὶ . ϑ'γγο- Ομ], ᾿πιροσχαῖ. ἔθση. αγέϑε, 
.Ὑ. 4]. 
Κουστωδία, ας, ἡ, ἴ,δἱ. σμδίοαϊα ; ἴῃ 

Ν, Τ΄ πιοίοῃ., δοβιγ. Ὁ ΘΟΏΟΓ. τυαζοξ, 
συαγά, οἵ δο]άἀΐοτθ, Μαίϊ. χχνὶϊ. 6. 

Κου φίζω, ἢ. ίσω, (κοῦφος, Ἰὶσὶι!,) ἕο 
ἰἰρλέθη, ἃ8 ἃ 8}: Ὁγ εομαεαν Ἢ ; Ὁ, 
Αςἰβ χχυ]!. 88, ἐκούφιζον τὸ πλοῖον. 
Τῦυς. νἱ. 84: ΟΥ ργδρασῖης ἴον δαι|16, ΤΏυο. 
νἱ. 84. 8.0 20. 1. ὃ, (8 ραϑβαρθ ῬγΟΌΔΌΪΥ 
(Π6ὰ δδὰ ἴῃ νἱονν ὉῪ ὅϑι, [0Κ6,} ἐκβολὴν 
ἐποιήσαντο τῶν σκενῶν, τοῦ κουφισθῆ- 
ναι ἀπ᾽ αὐτῶν. ῬοΪ. ἱ. 89, 4, κι. τὰς 
ναῦς. 
Κόφινος, ουὅ, ὁ, οορλΐπιϑ, αὐ τυϊοίδογ- 

δαϑρίδέ, ταθδηΐϊηρ ἴπ6 «ΘΒ ἰγανο]]ἕηρ- 
ὈαΒΙκοῖβ ἴο ΘΔΥΤΥ ργονἰδίοβ, Μαίϊ. χίν. 20, 
δώδεκα κοφίνους πλήρεις, ΜὮ ΘΓ 866 ΤΩ 
ποῖο. Ῥβ. ἰχχχὶ, 6, Ψυάρ, νἱ. 19. Αὐβίορῃ. 
Αν. 1810. Χοη. Μοιι, ἰἰ, 8, 6. 
Κράββατον, ου, ὁ, 1,Δἱ. ᾿ϑρημετει Γ 

πΣῚ αἰ ἀϑεμ σου οἢ, Ὑἱ (ἢ ΟὨΪΥ ἃ 8 Κ[ἢ ΟΥ 
ΤΌΣ ϑργϑϑδά ΟΥ̓ΘΥ ; ΟΥ ἃ Κὶ πὰ οὗ βιγσϑίομον υδοὰ 
ἴον {ταν ] Πρ ΟΥ̓ ΘΟΠΨΟΥ Πρ δἱοἷς ῬΘΥΒΟΉΒ, 
ο6]1οὰ δγ [89 ΟἾ4858. σκίμπους, οὐ σκιμπό- 
διον, ΜΕ. 11. 4, 9. νἱ. δδ. “ον. 8. Αοίβ 
ν. 1δ, 8]. Αττ, Ερίοι, ᾿ϊ, 22, τῦβοὰ οὐ]Ὺ 
ΌΥ ὙΕΓῪ Ἰαΐθ ἩΓΙΟΓΒ. 
Κράζω, (ἴ. κεκράξομαι, Ὧογ. 1]. 

ἔκραξα, αὐ κέκραγα νἁϊ εἰατί, οὗ 
ῬΓ68.} 8 ᾿ογὰ βυρροδϑὰ ἴο ὃὉ6 ἔοττησά ἔγοσα 
ἴῃ βουῃά, δπα ἱτηϊδύπρ [Π6 ἤΟΔΙΒΟ ΟΥΥ͂ οὗὅὨ 
{1η90 τάγοϑῃ, τοοῖς, ὅζο. (Β66 Ατίβίορῃ. Νυῦ. 
2058, 388,) δΔηὰ εαἰκίη ἴοὸ κ ὦζω 8ηα κλάζω, 
᾿ἰθῆοθ ζ6Π6. δῃά ἴῃ Ν. . ἕο ΟΥ̓ οι, 
υοσὶ δγαΐδ, ᾿Ἰλίγαμ8. 1) 88 βαϊὰ οὗ ἐπαγέϊοι- 
ζαία ετῖεβ. οἴδταουτ, Θχοϊαπιδίίοῃ, 6. ρ. ἔγοϊω 
ἔραν, ἀπὸ τοῦ φόβον, Μαῖϊ. χὶν. 6: ἔτοσῃ 
Ραΐῃ, Μαίι. χχν. δ0. ΜΙ. χν. 89. δθῃον- 
ΤϑηΟΘ, Αοίϑ Υἱῖ., δ7. ΟΥ̓ ἀδπηοηίδοθ, ΜΙ. ἱ. 
26. ν. ὅ. Τὰ, ἰχ, 89, ϑερί. 8.0, ἴῃ 70γ, 
1λι. χὶχ. 40, οἱ λίθοι κεκράξονται, ἃ τχο- 
ψ Υδἰ8] ΟΧΡρυθββίοῃ, (0 ΟΧρΓΘθ8 (ῃδι ἃ [Πίη 
(Δ ΟΥ̓ ΠῸ Π]68η8 ὃ0δ οοπεθαὶοά, οὗ ψδὶρ 
860 ΕΧΔΙΏΡΪΘΒ ἱῃ ἊΤ τῶ Φορὰ. νυἱ. 16, 

- 



ἴῃ. 

Ρε χχνῖϊ. 1, πρός σε ἐκέ 
μον. 2 ϑδιι. χῖχ, 28. 7εῖ. χὶ. 1. 

Κραιπάλη, ης, ἡ, (.ο [«ἱ. Ἔγαραῖα, ] Ἐπ 
ἤτοαι οαραΐ, ἀτὐὰ πάλλω, υἱότο, ἴδε 

εν μὲ ᾿ ἀξ απ μεν, νΝ ὰ Ἔγτορίοιι,} ΡΓῸΡ. δοἕζεεγα [ 8ῃ 
Ἀφ μάν ἀθέρα ὉΣ ὝΠΟ οΥ ἐπίοσϊ.- 

ἰϊΣ οοποδαῦσδποοδ, 
μβορέδρμο, ὅς. [ωὰ. χχὶ. 84, ἐν κραιπάλῃ 
καὶ μέθη, ἷ. ὁ. "ἴῃ οΘοπείδληΐς τάνεϊγγ, 
εἜτουδίηρ.᾽ Αἰὐδίορα. Αοἰ. 277. Ηἀΐδη. 1. 
7, 1, Αἱ ἴῃ Οἴδεα. 
ἩΕΡΑΡΑΟΡ, ον, τὸ, ἐατηρο ΚρΕνν.) 

: χχυΐϊ!. 83. ΜΙ. χν. 22, αἱ 
οὶ. δυὰ 1δἱ. ΟἸδω. 
Κράσπεδον, ἸΝ τὸ, (πᾶν. 1} 

 ραταιδε, ἁ, ὃν, 1]. ̓ ἰρότως 
ἧ κ. χεὶρ τοὺ θεοῦ, 

Ῥαὶτ' 6. δ ΘοἾ Εὐΐς ὙΠ]. 47, τὴν κ. χεῖρα 
τοῦ Κυρίον ἡμῶν, δπὰ 5κοτηεῦτηε8 ἴῃ ϑδερί. 
διὰ ΟἾχ58. εβρες. ἴῃς ροεὶδ, 46 οι. ΡΙπὰ. 
δοὰ (πὸ Τταροάίαπε. 
Κραταιόω, ἴ. σω, (κραταιόε,ἡ ἔο 

ἔγδῆβ. ἃ ἴοπη 
--Ν. Τ. δπὰ Ἰαῖεσ 
ἴεσ κρατύνω, δεῖ. ν 

ῃ 

ἰουπὰ ΟἹ ἴῃ 
γιῖογα, ἔοσ ἢ 6 
ϑερι. 1 ὅτι. χχὶϊ 16. 2 Κὶ. χν. 19. 
Ν. ΤΟ ΘὈ]Υ ἴῃ μδεβ. ἐο ὅδ εἰγοπς, ἴο στοῖῦ 
Νίνον, ἴκα. 1. 80. 11. 40, ἐκραταιοῦτο 
πνεύματι. εὐ, ἴ!. 16, δυνάμει κρα- 
τ ἤναι. Ρ855. ἴῃ πηϊά. δεῆβα, {{|. 
"[ο δ ΚΞ ΠΡ οποΒ ΠΕγνεβ,᾽ [0Γ ΔΠΥ ἰαδο- 
τίουβ ππάἀεγίακίηρ, 1 (ον. χυΐ. 18, ἀνδρί- 
εσθε, κραταιοῦσθε, 45 Ῥκ. χχχί. 24. ἀν- 

ἐσθε, καὶ τρδταιόνονα ἡ καρδία 
ὑμῶν. 1 9, κραταιοῦσθε καὶ 
γίνεσθε εἰς ἀνόρας. 
Κρατέω, ἴ. ήσω, (κράτος,) ἰπ (]Δ:5. 

ἐο δὲ αἰγοασ, αἱ. εἸΤΠ εν δῦβοὶ. 
88 οἴῃ ἴῃ ἐρβιῳ τνς ᾽ογ πῖϊ ἔεῃ. οὔ ρετβ. ἰὸ 
λαῦε ἈῬοιοεν. οὔεν ; οἵ νὰ σεῦ. οἵὗ 
ἀῖος το ρα (1 κίεν οἱ Βο]4 ἐδ τοδδίειγ 
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ονεσ. ἴη Ν. Τ. εἰἴδεν τ ρεῦ. οὗ [πΐρ. 
οὗ δες. οὗ ρεῖβ. οἵ τπϊπρ, τ ὯΝ. ὃγ κεῖ. 
οἵ {μΐπρ, ἐο ὅστε βοιϑεῦ οὔεν, ἔο ὅε οε 
δοοοιβα πεαείεν Οὐ, 1. ε ἰο σαΐπ, ἕο αἴατα 
ἐο. ἴπ ΟἸδββ. ξεΏετ. ῬΤΌΡ. ἃς ̓ϑεταοεῖδ. 
κρατεῖν τῶν χρημάτων, οὐ τῶν πραγ- 
μάτων. ΤΒυς. "]. 47, κρατεῖν τῶν 
ὅπλων: θυϊ ἴῃ Ν. Τ. σὩ]γ ἢρ. ἂς ἴπ Αςῖ 
Χχυῖ, 18, τῆς προθέσεως. Τα κλσοθ 
ΡὮ Σαβα οσσῦτ ἰῃ Ὠ]ϊοά. ϑίο. χνὶ. 20. 31. 
εἰἰοὰ Ὁ ἀβουν δηὰ κατακρατεῖν «-. 
Ρο].ν. 88,9: τοῦ ἐγχειμήμα- 
τος, Το. ΗΙΙ. ἐπ τες εἰ ἶν.]4, κρατω- 

γοι κρατήσουσιν α 
ξεῦετ. κρατεῖν τῆς χειρός τινος, ἕο ἐαὰς 
ἔλε δαπά οἵ δὴγ σπο, Μαῖς. ἰχ. 25, Μκ' τ 
8]. ν. 41. ἴκι. υἱϊ. δ, πὰ δο οἷ. Σὲ 
ϑερῖ. Ὀυϊ ποῖ ἴῃ ΟἾδια.- -ἢΠ. [01]. ὈῪ δες. 
ΒΕ Ὁ 1) ἐο λατε ΟνΕΥ͂, 

φεί ἑμίο οπε᾽ξ Ῥοισον μαῖα. ἀ δ ατνν : ἐ 
ἡς κρατήσας 

αὐτὸν, ΜΚ. 1. 2]. διὰ οι. : 
. 7, 9. χχχῆῇ. δ Αεν 
ἐπεχείρει με κρατεῖν. 80 
Μαεῖ. χῖὶ. 1]. δπἀά 

τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιξ 
ΟὐομαΡ. ἱ. 16, «βεγε ἔχων. ΠΑ 
“- ἐπρατει: ξ απ 

ὕπ᾽ αὐτοῦ, θανάτου. Αὐοιορῖς ἡμὴ 
419. Χεη. Αἡ. νυ. 6. 7. ὅο ὦ Ἀοία οἷς 

ΤΟ ἀξαι, εἴδατα ἕο ἀπε, 

μὴ κρατήσ 
ΟἸἴδεῖ ἐχρίδιη, ἐμείὰ ἔλει ἴπ τηϊνὰ -" διὰ 
80 Αἴδιϑη. 8Ρ. ὙπΡῚ ΤΒεδβα. ἴῃ νυ. κρατεῖν 
οἶμαι τῆς λέξεως, πεοικοτιᾶ ἕεπετε. Οοτον. 
ΖΕ ποι. ΟΒοῦρ “Τὰ. Οεπεγσ. ἐο ἀοἐα Μππ ἴα 
πηϊπά, μήν δα ΜΙ. υἷι. 8. κρατοῦντεε 
τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων. γει. 
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4͵ 8, 2 ΤΊΠο88. ''. 156. Βον. ἴϊ. 18, 8δᾳᾳ. 11]. 
11. Τοοῖ. ΧΙ. Ῥαῖγ. ῥ. 668, κρατεῖν τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Κράτιστος, ἡ, ον, (ΡΓῸΡ. Βρεη. οὗἁ 

Ροοῖς κρατὺς, (κράτος,) υϑοὰ 480 88 
αϑὲ οὗ ἀγαθὸς,) πιοβέ δχοοίϊοπέ, πιοεὶ 

, δοὰ ἴῃ δ ἀγεβδίηρ ῬΘΓΒΟῺΒ οὗὨ τϑηκ 
ΟΥ δ (που γ, ἴω. ἱ, 8, κράτιστε Θεόφιλε. 
Αείβ χχίὶ. 26, οἱ ὁ]. .08. δηά (458. 

Κράτος, εος ους, τὸ, ϑἰγεμπσίδ, ῬτῸΡ. 
μια τα, ΠῚ Ἀν 94. ἀαίν. 98: 

ὁ οἷν. ἴῃ Ο]488., δὰ δἷβο ἱἰῃ Ν. Τ'., βαϊά 
οὗ πιογαΐ εἰγοησίῃ, πεὶσλέ, ροισεν, ἄς. 1. 
ἤδῃοσ, Αοἰβ χίχ. 20, κατὰ κράτος, 
πυμεῖν, ἀφεμμαρημν υ δηὰ βο Ο]858. οἵϊι. Ερἢ. 
1.19. κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους 
τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ἰ. 6. " οὗὁἨἁ δἷδ πιΐριὶ 

ποῦ. (Οορ. Ἰ ἐδ Ἐν. νἱ. 10.Ψ 
Ἰ. 1.11, Βορι. 18. τ᾿ , ἀπὸ πολλῆς 

δόξης, καὶ ἐν κράτει ἰσχύος αὐτοῦ. 
Μοίοη. πρέρλέ, οο]1]6οῖ. ἔοτ πεέρλέψ ἀθθά8, 
ἴῃ [86 ΡΆγαβο ποιεῖν κράτος, ἴο οαογέ 

, Ρογίοστῃ τοῖν ἀδεάβ, [,ὰ. 1. δ], 
ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι, ὅς. Απὰ 
80 ΡΒ. οχίὶχ. 16, ποιεῖν δύναμιν.---1. 
Ῥοιοόν, ἷἱ. 6. ἀοταϊπίοῃ, ᾿τη] γα αἰ ρτ Υ., οὐ 
ἴ80 δ ΒΟΥ Υ αἰϊδοποά τμογοῖο, δηὰ οἴϊθη 
οδοττίηρ ἴῃ ἀοχο]ορίοθ, 88 1 Τίμ. υἱ. 16, 
ἀμίαι καὶ κρώτος αἰώνιον. 1 Ῥεῖ. ἱν. 
Υ͂, 

τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ ϑανάτου, " τ} 
Ἰμογὰ οὗ ἀρεῖ." Απὰ β0 ἴῃ ΟἾδ888., 88 
Ηάοί. ἢϊ. 86, τὸ Περσέων κράτος ἔχον- 
τα. Ἠομ. Οἀ. ἱ, 889, τοῦ γὰρ κράτος 
ἐστ᾽ ἐνὶ οἴκῳ, εἰ 4]. Ἠάοι. νυἱϊ. 187. ἰχ. 

Κρανγάζω, ἴ. άσω, (κρανγὴ..) ἐο ογῪ 
ομέ, ϑοοϊεταία, Ἰμίταπθ. θαιν. ἰο κράζω, 
Μαιὶ. χί!. 19, οὐκ ἐρίσει, οὐδὲ κραυγάσει. 
χν, 22. Ζομη χὶ. 48, ἥορὶ, δπὰ ]αΐον 
ΟἸκμα. 

Κρανγὴ, ἢς, ἡ, (κράζω,) οΥν, ομἔογν, 
6, ὅτ, [0 ἀν εοτλαιέ Ἄρες ΟἿ 6 ἄἀοῃθ, 
Με, χχνυ. 6. Εδν. χὶν. 18, δῃηα ΟἾδββ. 88 
Χρῃ, ΑἸ. ἢ. 2, 17. ΤΈυο. νἱ. 44: οὔαπιυ]ὲ, 
οἰαπιοιν, Αοἰδ ΧχΙΐ. 9, ΕΡἢ. ἵν. 8]. Ῥο]. 
Ἷ:, 70, 6; οὗἨ βοστον, υυαΐέπρ, Εν. χχὶ. 4. 

ἢ, δηἀ ΟἸ688.; οὗ βυρρ]ϊοδίίου, Ηοῦ. 
Υ, {9 δῃὰ βερί, οἴϊοῃ. 
Κρέας, ατὸος αος, τὸ, Ριὴν τὰ 

κρέατα, ςοηίΓ. κρέα.) πιθαΐ, , Βοῃ. 
χν, 2]. 1 Οον. υἱϊϊ. ἰὰ δορί. ἀπά οδια 

Κρείσσων, οὗ ττων, ονορ, ὁ, ἧ, (ῬΤῸΡ. 
Κραίσσων,) ΘΟΙΡΑΓ. οὗ ροεῖΐσ κρατὺς, 
δοὰ 4150 88 δοτηραγαῖ. οὔ ἀγαθὸς, ὀοίίον. 
Τθο ΟΣ ῬΓΟΡΟΥΪΥ 8 χη} ῆἔο8 5 γΌΠΟΘΥ, 88 
οἴσῃ ἰπ Ηοπηοῦ ἀπὰ Ηδοί. : δυΐ ψεπογΆ}]} 
ὃγ ἴπ}}, δείίογ, ὙΠΘΙ ΠΟΥ ἐπΈΓ ΠΒΙΟΔ]]Ὺ ΟΣ 
ΕΧΙΠΠΔΙ04}}γ, δηὰ αἰ γί ηρ ἴῃ ΒθΏ86, 88 ἃ 
Ῥ᾽ἰοὰ ἴο ρρίβοπϑ, οὐ ἰὸ ἰμίηρβ, οὨ ἸΘῪ ΚΗ 
68, Ιη [ἢ ΦΟΥΠΊΘΙ 6886 ἰΐ ἀδποῖοθϑ σαί ἴ8 
δεῖϊον ἴῃ ἀϊσπϊέψ οὐ γωαϊεῳ ; ἴῃ 16 Ἰαϊίογ, 
ΜῊ 5 θοιίος ἴῃ σαΐμο. ἴῃ Ν, Τὶ ἴξ εἰφηΐ- 
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βε5, 1. δοιίον, ἰπ σαΐμδ, τοτὸ πβοῦιϊ ΟἹ 
τοῆ 4016, δηθὰ {ΠΟΤ οτο ΡΥ τ  Ὁ]6 : (που ρἢ 
Ὁ πἀ ΟἸΪΥ. ἱπ τἰῃ6 πειΐ, τὸ κρεῖσσον, 
1 Οὐον. νἱΐῖ. 9, χὶ. 17. χὶὶ, 8]. Ῥ.1], 1, 28, 
δἰ α]Ϊ. 8.0. 4190 δορί. ἀπά Ο]488.; δ Χϑῃ. 
Εἴκοη. χχ. 9: 4.0 κρατεῖ ἴο" κρεῖσσόν 
ἐστι. ΕἘυτρ. Ηρ. 248.---11. Ὀειΐεν ἴπ 

ἐν, 85 8814 ΑΝ οὗἩ πίη, πίονα ὁχοθῖ» 
ἔ, δὰ οὗὁὨ Ῥδύβοῃϑθ, διὲ ,. Ἠοῦ. Ἱ. 4, 

τοσούτῳ κρείττων γενόμενος : ἀπὰ νἱ], 9, 
τῇ. 7, 19, 22. ἰχ. 95. χ, 84. χὶ, 16, 86. 
1 Ῥοι. 1. 17, δῃά Ο]888. : 85 Ηοῃ. 1]. 1". 
71]. ὁπότερος δὲ κ. νικήσῃ, κρείσσων τε 
γένηται. ἴῃ [86 ραβδᾶρο οἵ Ηδθῦ. νἱ!. Υ,, 
τοσούτω κ. ἴδ 5686 ἷδ, “ Βίρι ον ἴῃ αἐρ- 
πἰΐν,᾽ 28 ἵπ ΟἾγγβ. ἀ6 δαρογὰ. ἢ, θ, ἐπὶ “τὸ 
κρεῖττον ἐκοσμήθη, ᾿ν88 ἱπνοοίοα πῈᾺ 
Βίγιεν ἀϊχηλιγ.᾽ ᾿ 
Κρεμάννῦμι, ἔ. κρεμάσω, δοτ."]. 

Ῥ888. ἐκρεμάσθην, ἐο δαπρ, δμδροηά, ἰΥὙ8}8. 
τοϊά. κρέμαμαι. αἴοτ ἰδ ἔοτῃλ ἵσταμαι, 
ο λαησ, ἴο δὲ Ἰηΐγαη8. 1) βοί. 
ὙΠ] δος. ἰηρ]. δηὰ [0]]. ὉΥ ἐπὶ ψ1Ὴ σθα. 
Αεἰβ ν. 80, ἃ χ. 89, κρεμάσαντες (αὐτὸν) 
ἐπὶ ξύλου. αεηῃ. χ]. 19, 22, Ῥαδβ8. [0]]. 
Ὁγν εἰς, Μαῖι. χυ]. 6 ; 4080]. μι. χχὶϊὶ. 
80, δηὰ ἘΝῚ 2) τηϊά. ἔων ΧΧΥΪ;, 4, 
κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὰς 
δ οἷ, ποίησ πηι λὰξ λαπά. βᾳ μην 
ἐκ, Χο. Μοιι. 11], 10, 18, ἘῸ]]. Ὁγ ἐπὶ 
ξύλου, 6]. ἰ), 15, ΕἾ. πὶ ἐν, Μαίϊ, 
χχὶϊ, 40, ἐν ταύται----κρέμανται. 
ἔξ. ψῖ! ἐκ, ῬΏΪΟ 1. 1ἷ, ρ. 420, ὧν αἱ τοῦ 
ἔθνονς ἐλπίδες ἐκρέμαντο. Μιὰ. οἷι. ἴῃ 
ϑερῖί. ἀῃα Ο]α88. 

Κρηκμνὸς, οὔ, ὁ, ὑκρεμανννβε) α »γΘ 

Νὰ, οἷρίοδ, Ῥῖορ. 84η ονουπδηρίηρ ΟἸΠΝ 
τ 82. ΜΚ. ν. 18. 1... νὴ. 88. δορί. κπά 

8.88. 

Κριεθὴ, ῆς, ἡ, δαγίον, λον. νἱ. 6, Βερξ, 
δῃὰ ΟἾδ88. ᾿ 

Κρίθινος, ἡ, ον, (κριθὴ.}) οΥ᾽ δανῖίον, α΄ 
ἄ τοὶ κρίθινοι, τον ον; ἀέμεν ϑ, 
Ἢ Βορί. 2 Κ' ἰν. 42, ἄρτοι κρ. οῃ. Ἴ0: 
ἷν. ὅ, 26, ἄρτοις κρ. Ατἱεηά. 1. 69, 
ἄρτοι κρ. 
Κρίμα, ατος, τὸ, (κρίνω,) )μασηιδηΐ, 

ἷ. 6. 1. 180 ΑΟΤ' ΟΡ σύ 0 ΙΝΟ, φἰνίης 7υᾳ- 
ταοηΐ, ρᾳυΐν. ἰο κρίσις. ἴῃ Ν, Τ' ΟῊΪῪ ἴῃ 
ΓΘίδυθμοθ ἴο διϊτο ΓΟ Γἃ ΟΥἨ ΡΟΠΙΒΏταδΩϊ, 
Ψονιη χ. 89, εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον 
τοῦτον ἦλθον, γῶν 7 πὲ απὶ ἴ σοηια. 
ἑηίο ἰλὴδ τυογία, 1. 6. ἴῃ οΥ̓ΔδΟΓ ἰἢδὲ {16 
τἰ θοῦ τδῪ 06 ἀρρτγονοὰ δηά {16 ν͵ἱοκοά 
οοπάεοτηπθᾶ. Οὐοηρ. 1 Ροϊ. ἰν. 17. 8.0, οὗ 
{6 ἡπάρτηθπι οἵ {Π6 ᾿αδί ἀᾶγ, Αοἴϑ χχὶν, 
25. δῦ. νἱ. 2. Μείοῃ. ἔογῦ 180 ροῦν οὗ 
)υσστηοιῖ, ον. χχ. 4.--- 1. 16 ΟΡΟΜΕΝΈ 
αἰνθη, αδοϊβίοη, ατυαγὰ, ΒΕΝΤΈΝΟΕ. ]) 
ϑοποῦ. Μαῖι, νἱῖ. 2, ἐν ᾧ γὰρ κρίματι 
κρίνετε, κριθήσεσθε. Βοπι. ν. 16. Ῥ]ν. 
ἔοπι. χὶ. 88, τὰ κρίματα αὐτοῦ, ἔδιέ. 
ἡμάρσηιοηΐβ οὔ αοἄ, " Ηἷ8 ἀφοτδδβ,᾽ δερὶ. ἀπά 
ΟἸα88. 88. “Ἔβε}). ϑιρρ). 892. 2) οἴθμεσ, 
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ϑοηΐοποσ, ἱ. 6. οἵ Ρυηϊδητηδηΐ, οοπαϊδηιπαξίοη, 
ἐπιρὶ γί ς {Π6 εὐ πιεπὲ ἰἰδοὶ ἢ 88. ἃ 
εογίδίη οοπδϑαῖθηςα, Μαίϊ. χχὶϊ. 14, διὰ 
τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα. 
ΜΙ. χίϊ!. 40, εἰ ἃ]. δορί. Ὠϑαϊ. χχὶ. 
22, 2ογ. ἱν. 12. 1υ8. χχί. ὅ, ποῖ ἰῃ 
ΟἸ62.---11Π1. ἔοι ἴῃ6 Ηδῦτονς ἐαιοδιρξξ, 
ΟΑὔΒΕ, δοιῃοιηρ ἴο ὃ ἰυάροά, 6. 57. 
κρίματα ἔχειν, ἰο ἦαῦσο ἰαιυεμέία, ἐο σὸ 10 
ἰαιο, 1 ον. νἱ. 7ζ. 80 δορί. Φοὺῦ χχίϊ!. 4. 
χχχὶ. 18, οὶ]. χχίν. 1, 12. 

Κρίνον, ουὅ, τὸ, α ἰἰΐγ, Μαῖι. νἱ, 28. 
1κι. Χὶϊ. 27. ϑερί. δπὰ ΟἾ888. 

Κρίνω, ἴ, Ἱνῶ, δοτ. ]. ἔκρινα, [ππ 
κέκρίκα, δοῖ. 1]. ἐκρίθην, ΞΞ ἴκι. 
ΟΕΥΗΟ, ΟΥ̓ ἰΓλΏΒροΒ. οὗὁὨ [6 υον6], ῬΓῸΡ. ἕο 
δεραγαίε, μὲ ἀδωπαδγ, θδρβο. (Β10}} νγᾶϑ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ [6 ὈΓΪΏΔΥΥ ΔΡΡΪἰοδίοη οὗ [ἢ 
πογὰ) σταίη ἔτοιῃ (Π6 οΒδῆϊ, ἰπ (Π6 δοί οὗ 
ππηονίη. 80 Ηοῃ. 1]. ν. 499.---50]. 
Ὥς δ᾽ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ᾽ 
ἀλωὰς, ᾿Ανδρῶν λικμώντων, ὅτε τε 
ξανθὴ Δημήτηρ Κρίνῃ, ἐπειγομένων 
ἀνέμων, καρπόν τε καὶ ἄχνας. ΑἾΒο, ἐο 
δὺ τπ6 ἤοννοῦ ἤγουν (Π6 Ὀγάᾶπ, οὐ δίνας 189 
Ἰδϊίοῦ, ἰπ δ᾽] υδίοη ἰο τι Αὐϑίοῖ. ἀθ 
ῬγΟΙ. 1188 κρίνει τὴν περίττωσιν, " εἷδδ 
ΟΥ̓ τἈΠ6 βιιρεγῆαϊγ.᾽ ΤῊ πογὰ ναβ, μον- 
Ἔνοῦ, υϑοὰ ποὶ οὗ ἐλέπσθα οἾγ, Ὀὺΐ 8180 οὗ 
ῬΟΙδοη8, 88 Ηοῃι. 1]. ἱϊ. 862, κρῖν᾽ ἄνδρας 
κατὰ φῦλα. ΑἾ8ο τηοίδρῃ. (ΠΠκὸ δἰγὲ ἴῃ 
ἘΠρ 8} ἴῃ [6 8686 ἕο “1 οὐ, αἰθογίηηϊ- 
μαΐα Ὀδοιτϑοη γα (ἢ δηὰ Ἰθϑομοοά, ΟΥ δυος 
δηὰ ον], (Χοη. Μοαι. ᾿ἰϊ. 1.9. ἱν. 8,11.) 
αἷδο, ἴο ἀἰδιεϊρυΐδιι (ἢ σοοὰ ἔγοτα [86 Ὀδά. 
Τηοπσο, ἔγοχ ἴπῸ δἀγαποὶ, ἰξ σϑηιθ ἰοὸ 
δ᾽ ση ν φεΐδοί, οδοοϑα οἱδ ἴῃ 6 γοοὰ, ἩάΔοί. 
νὶ. 129, Χοη. Αη. ἱ. 9, 20. Μειι. ἱν. 4, 16. 
ΖΕ δος. Εππι. 466. Ηομι. οἥθη. Ηδησθ 

ΠΟΥ. δά ἰη Ν, Τ᾿ τ εἰρη ῆοβ ἐο ἡιάρε, 
Ἢ 6. ἴο ἔοττῃ ΟΥἩ ψῖνο 8 ὁρι ἴῃ ΟΥ ἀ6ο βίῃ, 
δέον βοραγαϊηρ ἔγυτ ἔγουι ἰαἸϑοιιοοά, δηὰ 
β' ΠΙῺς 411 (Π6 Ῥαγιου]αγα οὗ 8 ο886,} δηὰ 
(δὲ ἴῃ ναγίουϑ δοοθρίδ0η8, 88 σ67η0, αἶτ8- 
ΘΕΥΊΟ, ϑΘΟΟΥΉΟ, ΘαΟ ΓΟ, ἀδοῦγηο, αἰμαάΐοο, 
οοσποϑοο, ἐχίϑηιο. ἴῃ ΝΟ. Τ, Ϊ, ἰο )μᾶάρο 
ἴῃ ομδβ οἵύπῃ πη 88 ἴο ψῇδῦ ἰ8 τὴ ρηῦ, 
Ῥτοροῦ, οχροάϊθηΐ, ἱ. 6. ἐρ ἄθεηι, ἀδοὶάθ, ἀ6- 
ἐογπιΐηθ, [01]. ὉῪ ἰηῆη. Αοἰβ χν. 19, διὸ 
ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς Κ. τ. λ. 
ὁ ΤΩΥ͂ ἀροϊδίοη ἷ5, ζο. Σἰΐ. 18, κρίναντος 
ἐκείνου ἀπολύειν. Χχ. Οοτ, ᾿. 2. 
νυ. 8. Τίς, 1. 12. ὮὉΥ τοῦ νι ἰπθῃ. Αοἰβ 
χχνυὶϊ. 1, ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν 
ἡμᾶς κ- τ. λ. ὃ Μδος. ἱ. 6. 406. Αηΐ. νἱῖ, 
1. δ. Χεη. Αη. 1.1, 7. ΒΥ δοο. ὃς ἰηῆη, 
Ἀοίβ χχὶ. 25, κρίναντες μηδὲν τοιοῦτον 
τηρεῖν αὐτοὺς, δηὰ ΟἾ488. : ἢ ἱπῆη. 
εἶναι ἱπιρί. Αοἰδ χὶΪ!. 46, καὶ οὐκ αἴρων 
κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἱ. ζωῆς, "γοὸ ἄδδηι 
ΟΌΤΒΟΪν 5. ὉΠ ΟΥΓὮΥ οὗὍὨ θίθυπ8] 116. χνὶ. 
ἶδ. ΧΧΥΪ, 8, δηά ΟἾαβ8. ἤσσηι. χὶν. ὅ, υἷ8, 
ὃς μὲν κρίνει ἡμέραν [εἶναι) παρ᾽ ἡμέ- 
ραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν, " ὁγθ πιδῃ 
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ἀοοιοιν οὴθ ἀδγΥ ἰο ὉὯΘ δῦονθ δῃοίδπου: 
ΔΠΟΙΠΟΥ ἡ οὶ ΘΥΟΓΥ ἀαγ᾽ ἱ. 6. ἐο δδ αἰέζε, 
88 ὍΘ τηῦϑδὶ δυρρὶ ἤοῦι (η6 ἴογοο οὗ {80 
δῆ. Οορ. [)]οἀ. βίο. χὶϊ. 18, τὴν 
γραμματικὴν παρὰ τὰς ἄλλας ἵβαθησειε 
προέκρινεν ὁ νομοθέτης. ἘΌ]1. ΌΥ δοο. 
οὔ (πΐηγ, ἐο ἀείεγηιίπα οπ, απ ὰ ὉΥ ἱπιρ]. ἐὸ 

, Βον. χνὶ. ὃ, ὅτι ταῦτα ἔκρινας. 
Αεῖϑ χνυὶ. 4, τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα. 
Ρο]. 1). 6, 7. ἘΡ]]. ὉΥ δοὺ. τοῦτο 8ἃ8 ἴη- 
(τοἀυοίϊηρς [Π6 ἰπβη. ὙΠῈῊ δτὶ, τὸ, Βοαι. 
χίν. 18, ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, 
τὸ μὴ τιθέναι, ἄς. 1 Οὐον. νἱΐ. 37, «τοῦτο 
κέκρικεν, τοῦ τηρεῖν κι τι λ, 85,0, τοῦτο 
ὅτι, 2 Οον. ',. 1. ν. 14..--11. ἐὸ ἡμάρε, ἱ. 6. 
ἴο ἔοστη δηὰ δῶ: 8 ᾿υἀρπιθηϊ ΟΥ ορ ἴοι, 
νου γδ Ὁ] ΟΥ ἀπίδυουτγαῦο, Ὀὰϊ σΘΠΕΓ, 
[8:0 Ἰαϊ(οΥ, 88 ἴο ΔΩΥ ρθύϑοῃ ΟΥ ἰμἰηρ ; [0]]. 
ὉΥ 866. οὗἁὨ Ρ6Γ8. ἢ η νἱϊ. 15, ἐγὼ οὐ 
κρίνω οὐδένα. οι. ἰϊ. 1, 8. 11}. 7, 8]. : οὗὨ 
(πη, 1 ον, χ. 1δ. Χοη. γοοῖ. νυ. 11: 
αὐθοϊ. Μαίὶ. υἱῖ. 1, 2. 1λι. νἱ. 87, οἱ ]. : 
[01]. ὉΥ ἱπίοσγγοᾳ. τὶ εἰ, Αοἰδ ἷν. 19: 
βοπου, 1 ον. χὶ. 13. 8.0, στε δὴ δάαποὶ 
οὗ τηδπποῦ, 6. ἐν. κρίνειν κρίσιν, Φοῖιη γἱϊ. 

τὸ δίκαιον, ἴλι. χὶ!. δ7. ὀρθῶς, νἱῖ. 48. 
κατ᾽ ὄψιν, Φοἢη νἱ!.24, κατὰ τὴν σάρκα, 
νἱ!. 16. ΒῪ ἰρ]. ἐο οοπάεπεπ, [01]. ὈῪ δος. 
Βουι. 1]. οἿ, κρινεῖ σε. χὶν. 22. ζ8. ἴν. 1]. 
12. δορί. “οὺ χ. 2.---Π|Ι. 0 ἡκάφε, ἴῃ ἃ 
)υἀἰείαὶ δϑῆβο, νἷζ. 1])ὴ ἴο δίξ ἔπ 
ΟἿ ΔΏΥ Ῥογδοῦ, ἴο ἐγὼν Ὠΐαι, ΦοΠ πη χν]ϊ!. 81, 
κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὑτόν. 
τᾺΣ ἀν 8. ἜΥ 6. νὰ υ. 12, "Ἑ 

888. Ῥακδ. κρίνομαι, ἰο δὲ ἡιαρφοά, 
ἐγίοα, δα ΟἈ ἐγταὶ, Αοίδ χχν. 10, οὗ με δεῖ 
κρίνεσθαι. Ἄσοαι. 11. 4. ϑερῖ. Ῥδ. 11. 6: 
[0]}. ὉῪ περί τινος, ΤΥ ΔῸΥ ἴῆΐηρ, Αςἰδ 
ΧΧΙΝ. 6. χχὶν. 2]. ἐπί τινι, ῶγν, χχυὶϊ. 6. 
ἐπί τινος, δοΌΥ6 ΔΌΥ οῃ6, χχγΥ. 9, 20, δηὰ 
80 Ο]488. ϑαίὰ ἴῃ τϑέθγθῃοο ἴο ἐπ αἴοδρεὶ 
ἀἰϊερθηδδίίοῃ, ἰο πὸ ᾿μάρτηοηϊ οἵ {86 στοαῖς 
ἀΔΥ, 6. ατ. οὗ αοἀὰ 88 }εθεῖπε 186 νον] ὰ 
ἐπιοῦαῃ ΘΟ τεῖ, Φοῖῃ νυ, 22. υἱῖ]. δ0. Αος 
χνὶϊ, 81, κρίνειν τὴν οἰκουμένην. Βοιι. 
1. 6, πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τὸν κόσμον ; ἰϊ. 
16, τὰ κρυπτὰ, οἵ 4]. ΟΥ̓ 96δ118, 88 180 
Μορββίδῃ δηὰ Ψυάρο, Φοδη ν. 80. χνΐ. 1]. 
2 Τίμι. ἱν. 1, Ἷ. Χρ. τοῦ μέλλοντος κρί- 
νειν ζῶντας καὶ νεκρούς. 1 Ῥοῖ. ἰν. ὅ. 
Βον. χίχ. 11. ΕἾ. οὗ {πὸ δροβίῖοβ, Μαεῖ. 
χῖχ. 28. ἴλι. χχὶϊ. 80. 1 ον. νυἱ. 2, 8. ἐν 
ὑμῖψ κρίνεται ὁ κόσμος, 1 Ὅον. νἱ. 2, δοὰ 
80 ἰῃ ΟἾδβδ8. 2) ἰῃ {6 βθη86 οὗ ἐὸ 
ἡμαάσηιοηξ προρ, οομάδηιη, σπὶϊὶι ὅσο. ζδθα 
υἱὶ. 8]. μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρ. 
μὰ. χίχ. 22. Αοἰδ χἰϊὶ. 27. δὰ (]386. 
ἱπαρὶ γίπρ αἷβὸ ῬΘΛΑΤΙΘΗΙ , 1 Ὅον. χίὶ. δὶ, 
ΕΝ ἴῬξι ἵν. 6, 8.0 οὗ ἐδε οοπαδηιπαξίον 
οὗὨ {πΠ6 νἱοϊκοά, δη πους {Π6 ἰάοα οὗ 
»ιιπιίοἠπιθηέ 5 ἃ σου ΠΟ ΒΘΑΊΊΘΠΟΒ, ΞΞ ἕο 
ρωπίϑβη, ἐο ἑαΐδ ὑδησόαποδ οη, 6. στ. οὗ αοὰ 
85 Ἰυάσο, Αςἰδ νἱΐ. 7, καὶ τὸ ἔθνος---κρενῶ 
ἐγώ. λοι. ᾿,. 12. Ηοῦ. χ ϊ!. 4, οἱ αἱ. ΟΥ̓ 
“οθυβ, ΦΖολη ἰἱ, 17, οὐ---ἶνα κρίνῃ τὸν 
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8) Οποο, ὕτοπι ἐδο Ἡδεῦ., 
,. αὐέπρο, Ἠεῦ. χ. 80, Κύ- 

ριοᾳ κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ, {δ 
ινὰῶἱ λὼ , ἦν 6. ὉΥ Ρυπίδι πα 
(ΠΟΥ ΦΏΘΏ168, δπὰ 80 ϑερί. ἰῃ ὕὐθη. χχχ. 
θ, εἱ δ].---ἰ . τοϊά, κρίνομαι, ων ίο 
ἰεὲ ομδϑοὶγ δὲ ἡμαάρεί, ἱ. 6. ἐο λαῦε α ἰαιυεωΐί, 
ἰο 9οὸ ο ἴαιυ, ἴ0]]. ὉΥ ἀαί. εοὐξᾷ ΔΥ οη6, 
Μαῖῖ. νυ. 40: (011. Ὁ μετά τινος, ιυἱῇ, 
] Ὅον. νἱ. 6; Ὁγ ἐπί τινος, δέου δ ΔΠῪ ΟὨΟ, 
ν]. 1. 6. βορῖ. δηὰ Ο]4852. 

Κρέσις, εως, ἡ, (κρίνω,) Ῥτορ. ϑερα- 
; 88 

κόσμον, οἱ α]. 
ΞΞ ἐὸ υὐιαϊοαίο 

γαξίοη, απὰ ἤᾳ. αἰδογέηιϊπαζίοη, οδρθς. 
δβόνῃ ἴῃ ἰυὐρταοηΐ οὐ ἀδοϊδίοη, δῃὰ οποίςθ. 
Ιω Ν. Τ. οἾ, 6. 1 ζόπον. Ὑπον 
ξοσιηϑα δηὰ οχργεβϑοᾶ, Ψ908η Υἱῖ. 24, τὴν 
δικαίαν κρίσιν κρίνατε. ΥἹἹϊ. 16. .108. 6. 
ΑΔΑΡ. ἱ. οἱ ὑγιαίνοντες τῇ κρίσει. 
Ἐπ νυ 14, 10. Ἔτη. σα ι. ὅ, πα 

. δεωϊσπιεκπέ ἴῃ ἃ Ἰυάϊοΐα] βϑηβο, ἷ. 6. 
ἐλα αοἰ ο7 ἡμασίπρ, ἢ Τοΐδγθμοο ἴὸ [89 ἢ 
ἡυάρστηεηΐ, ὁ. στ. ἡμέρα κρίσεως, αν οἵ 

, Μαῖί. χ. Τὴ χὶ. 22. ἡ ὥρα τῆς 
κρίσεως, ον. χἶν. 7. κρίσις μεγάλης ἡμέ- 
ρας, Φυάο 6, ἀπά εἰτρὶν κρίσις ἴογ κρίσις 
μεγ. ἡμ. Μαῖι. χίὶ!. 4], 42, οἱ 4]. 80 
ἴον χὶὶ. 81, νῦν κρ.ἐστὶ τοῦ κόσμον τού- 
τον," ὩΟῪ ἷ8 118 ποῦ] υάχοα,᾽ Τόἢη νυ. 27. 
Ψυάο 15, κρίσιν ποιεῖν ΞΞ κρίνειν : ταϑΐοῃ. 
ἴοῦ (86 φῬοόνοσ οὗ Ἰυάρτηρηί, Φοδη υ. 22. 
δορί. δηὰ ΟἾδ88. ὃ ἥδ ἡμάσνιεπέ ρίνει, 
ΟΥ̓ ϑογιΐοποῦ ὑτοηουηῃοοδά, σοηογ. Φο η ν. 80. 
2 Ῥεῖ. 1.1]. βλάσφημον κρίσιν. Φυὰο 9, 
κρίσις βλασφημίας, δηά ΟἸε88. ἐγ 
ϑοπέδηοα οὗ ρα ΠἸΒῃτηδηῖ, σομαδηιπαζίοης, Αοὶβ 
νὴ. 88. βορὶ. δῃὰ ΟἾδ88. ; υβι}}}}γ ἱτρ]γ- 
ἵπῷ 8180 ρεπίϑηηιθηΐ, 88. ἃ οογίδί ῃ σ0η86- 
4ιθποθ, 6. χτ, ἔγοιῃ αοἄ, δίκαιαι αἱ κρί- 
σεις σου. Ἀδν. χνὶ. 7. χίχ. 2. ϑορί. 
δον. 1. 16, Οἱ ΘΟ τῖβθ, 826 δυάσο οὗ (86 
νον] ά, σοηἀοτηηίηρ ἴ[η6 ψίοκοά, ἡ 
οοπαφηιπαξὴ παΐίοη, 6. χτ. Ναιι, χχ᾿!. Ἢ ἡ κρῖ 7 
σις τῆς γεέννης. ΜΙκ. 11). 29. ΖόοΒὴ ν΄. 
ἀνάστασις κρίσεως. 8)} ταοείοῃ. οοωγέ οὗ 
Ἰυδεῖςο, ἐγίδωπαϊ, βαϊὰ οὗἩἨ [6 δια Ποῦ ἰτὶ- 
ὍΠ419 ΘΡΙΔΌ]Ποὦ ἴῃ ἰἢ6 οἰτίοθ οὐὗἩ Ῥὰ- 

Ἰοϑιῖηθ, ϑβυδογάϊπαῖϊο ἰοὸ 6 ϑαπηράτνίη, 
Μαῖϊ. νυν. 21, 22, ἔνοχος ἔσται τῇ κρ. 
--: Ἰ]. ἔοι ἴπὸ Ηθῦ. γύρλέ, μιδίϊοο, ὀχμΐν, 
Μαῖι. χχὶϊὶ, 28. ἴκι. χί. 42, παρέρ ἐσὲ 
τὴν κρίσιν. ϑερῖ. αεη. χν]ϊ!. 26, [)θν. 
ΧΧΧΙΪ. 4. 76ὙὉ. χχὶὶ. 156. ΑΪ8ὸ ἴογ ἕαιυ, 
δἰαζειΐίδθ, ἱ. 6. 116 ἀἰνίηο ᾿ανν, 88 ἀονϑ]ορεὰ 
ἴῃ {6 αοβροὶ, Μαίί. χί!, 18, 20. 

Κριτήριον, ου, τὸ, (κριτὴς.) ῬτῸΡ. 
ΔΩΥ ἰπδίγυτηθπὶ ὈΥ ὙΔΙΟὮ ὁπ )υΐμεδ οἵ 
ΔΗΥ͂ (δΐηρ,, ἃ8 ἃ θ4Π8Γ6, Ρ]υτητηοῖ, οΥ ἐομοῖ- 
ΔίοηΘ; αἷδο ἢγρ. ἐδ ογφραπ οὐ "ισμϊίῳ οὗ 
ἡκασηιοηί, (οοταρ. αἰσθητήριον, ἰΠ6 ΟΥζδῃ 
οὗ πρυλμνμν , Πρ μκάλη μὰ εὐ α ἊΗ 
ἐδγίοη ΟΥ οὐ γιαρσίπσ, Αττ. ἙἘρίοεῖ. 1. 1]. 
9, 54.; πρῶ μάν ἐγ νωπαΐ, ὅερι. καθ- 
ήμενοι ἐπὶ κριτηρίον, Φυάᾳ. ν. 10. ἴῃ 
Ν. Τ΄ Βγχ. οουγί οἵ )υδίίοο, ἐγίδωπαὶ, 44. ἰὶ. 
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θ, ἕλκουσιν ὑμὰς εἰς κριτήρια. 1 Οὐ». νἱ. 
2, 4, σβθγθ, μόνγανοτ, ἰΐ ΤΩΔΥ͂ Τηεϑῃ σαμϑᾶδ. 

Ζονὰ Ϊ ϑυαβδηῃ. 49. Ῥο]. ἰχ. 88, 12. χνὶ, 27, 2. 
510}}}. Οὐ. ἱ. 

Κριτῆὴς, οὔ, ὁ, (κρίνω,) α )μάσα, Ἰ. 6. 
0η6 80 ἀφδείάἀ65,᾽ ΟΥ χίνϑβ δὴ οριπίοη ἰῃ 
τεϑδρθοῖ ἴο ΔΩΥ͂ ῬΡΘΙΒΟῚ ΟΥ {Π|π0. [1 σΟΝΘΡ. 
76.11.4, κριταὶ διαλογισμῶν πον. ἢ ᾿ 
(666 'ῃ Διαλογισμὸς 1) Μεαίί. χὶϊ. 27. ἴῃ 
δῆ εἰ μαι ώκο 8686, (4, ἰν. 1]. ϑορί. 
1 βδηι. χχὶν. 16. ὙΥἰβὰ. χν. 7. οἱ. ἰχ, 88, 
12, Χεη. ὅοην, τ. 1, 9,10. 2) 8}ό0. ἴῃ ἃ 
Τά! οἶδ)" δαπϑθ, οι) 0 δἰἐβ ἰο ἀΐβρϑῃβο 
7υδςο, Μαῖί. ν. 2δ, δι οι, ΟΥ̓ Οτίδι τ80 
βηὼ) Φυάρε, Αοἰδ χ. 42, οἱ α].; οὗ Θοά, 
κριτῇ Θεῷ πάντων, Ἠοῦ. χὶΐ. 28. ϑορί. 
δηὰ Ο(]6885. 8) ἴοιῃ ἴπ6 Ηοδ. α ἰφαάδν, 
γον, οΥίο; βαϊὰ οὗἩ [9 Ηοῦτενν 4ρω 
ἔτοτι οβίιυδ ἴο ϑαυιυοὶ, Αὐοίβ χὶϊ. 20, 
πρ τ κε ο τ ὁν, τ}: (κριτὴ,) ολιοὰ 

ἐπ ἡμασίπσ, φωϊοῖ ἰο αἀἴϑοεγη απα πρμῖρϑ 
δῇ ΠτβμΝ ΜΙΝ ὅεῃ. ΗδεὉ. ἰν. 12, κριτικ 
ἐνθυμήσεων, ἱ. 6. διακρίνων λογισμούς. 

Κρούω, ἴ. σω, ἰο ἐποοῖξ δἴ ἃ ἄἀοοῦ ἴον 
ΘὨίγθποο, ὙΠ τὴν θύραν, [,ὰ. χὶϊ!. 25. 
Αείϑδ χἰϊ. 18. αὔϑο]. 1.ὰ. χὶ. 9, εἰ 4]. δορί. 
συ} χὶν. 14, κ᾿ τὴν θύραν. Χεη. θην. 
..11, ΤῊ πιογὸ Αἰο ρῆγαβο νγὰβ κόπο 
τειν τὴν ϑύραν. 

Κρύππτη, ης, ἡ, (ΡῸΡ. ἴδῃ. οὗ κρνυπ- 
Εν ἐν ογγρέ οἵ ΤΝΝ ΟΥ ΤΑΙΠΟΡ 8 ἀαγᾷ 
μοῖο οὐ οοσηοσ, ἰπ τ οι ΓΒ ΏρΒ ἀγα βίονοα 
ΑΥΘΥ, [.ὰ. χὶ. 88, εἰς κρύπτην τίθησιν ἴῃ 
δοὴθ οἀὐά, ἴῃ ἰοχί. τεο. εἰς κρυπτὴν, 88 
1 Ὁγ Ηονταΐίϑια ἴοσ Ὡθιῖ. εἰς κρυπτόν. 

ἹΚρνπ τὸς, ἡ, ὁν, δα]. (κρύπτω.) ΡῬτΟΡ. 
δἰδάξη, οὐποθαϊραι, ἃ8 ΤΠ ΤΙ, ἂν 168 
κληΐδι κρυπτῇ, ἰ. 6. ἃ8 ΕυδίΔῖἢ. ΟΧραἰηβ, 
κρυπτομένῃ τοῖς ἔξωθεν, ἸΔΌΊΟΙΥ ὠπϑοθη, 
ἃ8 Ορροβεὰ ἴο φανερός. ὃο Ηάϊδη. ν. 6, 

, Κ- καὶ ἀόρατον. Χοι. Μαρ. Ἐχ. ὃ 12, 
κ. ΦΊΛΟΣ ΙΝ Ἠδρηοασ 8180, βοογοΐ, 8 Μεῖι. 
χ, 20, οὐδέν ἐστι---κρυπτὸν, ὃ οὐ γνω- 
σθήσεται. ἐν τῷ κρυπτώ. ἴῃ βεογαί," ΜΏετΘ 
Ὁ ὁδηποί ὃ6 56δῇ οὐ οἴδοτβ, Μαῖῖ. νἱ. 4, 
6. ἐν κρυπτῷ, ἐπ εοογαί, " Ῥυϊναῖο]γ,᾽ ΦοΒπ 
νἱϊ. 4,10. 1 ον. ἱν. δ, τὰ κρυπτὰ τοῦ 
σκότους, βοογοέ τοογὰϑ Ὁ. αα Ἢ 
ϑερέ. 76. ΧΙ͂Χ, 9. Ἰωποΐδῃ ἰϊ, 678, κ. πό- 
νος. ΕἾᾳ. τὰ κρυπτά τινος, ἐδ6 δεογοίδ οὗ 
οπδ δ δοατγί, ϑοογοῖ ἐπουσηΐθ, σαι. ἰ). 16, 
Ἐκοΐυβ. ἱ. 80. ἱν. 18. 1 ΟοΥ. χὶν. 25. 
Ἰ Ῥεῖ. 11}, 4, ὁ κρνπτὸς τῆς καρδίας ἄν- 
θρωπος, 1. 6. "1η6 ἱπίοτπαὶ τηδη,᾽ ἐδε πιϊπά 
απαὰ φαγί. Ἄλοτη. ἰϊ. 29, ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ 
158}: τῆς καρδίας) ᾿Ιουδαῖος, “ἃ 9} αἱ 
ϑασί.᾽ 

Κρύπτω, ἴ. ψω, ἰο λἀΐάξ, οοποραί͵ Ἶ 
ΟΡ ΤΣ 801. 2. ἐξα Μαῖι. ν. 14.  ΆΡὶ 
42, ἀπὰ υἱι πιά. εἰρη βοαιίοπ,, ἕο ΠΥ Ὶ 
οπϑβοί Μαῖι. ν. 14. χἣ!. 856. Ζοϊη νὴ]. δ9. 
χὶὶ. 86. 1 Τίαι. ν. 25. Ηδθῦ. χὶ. 28. [ὰ 
Βον. ἴ. 17, τ δρ᾽ πα] τωδηηδ ἷ5 οἱ] οὰ 
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κεκρυμμένον, δ Ὀοΐηρσ Ἰοϊά ὉΡ ἱπ Πποδυθῃ 
Ἦ [86 ΠΕΡδυΝΝ, ΩΣ ἷν. ᾿. ἄν ΤΣ 

,» “διοδί ἷ ι.688,᾽ ἧς ἔκρυψας 
τοῖς φοβ. σε. ΤΩᾺ 80 ἴ6 1,δΐη γϑοοπάο 
ΤθδῺΒ οί ἐοὸ ἀΐξάδ αὐνὰ ἐο δβίογε Ὡ, 88 
Ηοτγαὶ. υἱπιη τεοοπαϊεηι. ἘΠῚ]. Ὁγ ἔν 
τινι, Μαῖι. χῆ. 44, ϑησαυρῷ κεκρυμ- 
μένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ. Ἑὶᾳ. Οοἱ. ᾿ϊ, 8, ἡ ζωὴ 
ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ 
Θεῴ, σῆογο ἴΠῸ βΘΏ80 18, " ΥΟῸ [6] Οὐ Υ 
(εαἰναιίοη) ἰ8 ἰαϊὰ ὕρ, ἰδ ὙΠΟΙΥ δἱ {86 ἀϊ5- 

οὗ αοά, ἴῃ οὐ τπτουφσὴ ΟΠ γῖδι.᾽ Οοαιρ. 
Οον. ν. 19, Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον 

καταλλάσσων ἑαντῷ. Οομρ. Ηϑοῦ, νἱΐ. 
25: [01]. ὉγῚ ἀπό τινος, ἰο πϊάδ Φοδη 
χίϊ. 86, ᾿Ιησοῦς ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ 
αὐτῶν, λα ἀξϊηιδοῖ ἐΐδηι. ἴμλλ. χΥ]],. 

χίχ. 42. Βον. νἱ. 16, ἀπά 8δεο Ηοῃ. 
Οἀ. χχἰϊϊ. 110, δῃὰ οἵϊ. ἱπ ϑορί. στ 86 
ἀπό τινος ἀπάογεῖ, Φολη νἱῖ!, δ9, ᾿Ιησοῦς 
δὲ ἐκρύβη, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, 
ἷ. 6. εἴεδιιβ λα ἀὲπιδεί ἀπά [ἴον ΑΓ 8] 
«υεπί οἱξ ΟΥἹ ἐδ ἱεπιρίε ; ἀῃιὰ δὸ οἵϊ,, Θοδρθο. 
ἴη (18 ἴθη86, ἴῃ ἜτΡοι δηά κρύπτεσθαι ἴῃ, 
Χροι. Ογγ, ἱν. ὅ Ῥοτί. . κεκρυμ- 
ένοῦ, ἀνα λδκ, τὸ δὴν, βαλδη νὴ, Ἴζμη χίχ. 
38. δορί. 
Κρυσταλλίζω, ἔ. ίσω, (κρύσταλ- 

τα ἰο δὲ αϑ ογψδίαὶ, Ρο]]υοἱά. ἔὐον. χχί. 

Κρύσταλλον, ου, δν ΛπΡνοΥ δὶ κρυ- 
σταΐνω, ἴἰο ἔτοοζ6.) σγυϑέαί, ῬτῸρ. “ ΔΗΥ 
της σοηροα]οά᾽ δηὰ μοι 8. 51. ἰρθ, 
οι. 1]. χχὶϊ. 152, ΤΏις. 11. 23. Ἡάοι, 
ἷ, 22. Τῃ Ν. Τ΄. γοοϊογγεέαϊ, ἃ βοτὶ οὗ 
Ρύθοΐουδ δίοῃθ, οπ ΜΠ 866 ΡΒ] ηγ, ον. 
Ἰγ. 6. χχὶϊ. 1. Ποά, 8. ἰϊ. δ2, ἴῃ]. 

Κρυφῆ., δἂν. (κρύπτω,) ϑεογείζῳ, ποὶ 
δρδαῖγ, Ρἢ. νυ. 12. δερὶ. δηά Οἴκοο 
Κτάομαι, ἧ. κτήσομαι, ἄθροῃ. τηϊά. 

ἐο φοΐ 70, ομοβϑοῖ αοχιῖγο, »γοσωγθ, ὉΥ͂ 
Ῥυγοβδδο οὐ οἴου ῖθο, ρογῖ. κέκτημαι 88 
ῬΓ6Β. ἕο ; ὙΠ} δου. Ναί. χ. 9. 1μι. 
χυΐ. 12. πάντα ὅσα κτῶμαι. ἴῃ] ΤῊ. 
ἷν. 4, τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι, 1} 
8680, ὨΟΥΘΥΟΙ ἀϊδβρυϊοά, ἴδ ΠΡ ἴο 
᾿ᾶνθ ἰῃ ροεδβοδβίοῃ, λοία, ειϑ86, 8 γ᾽ 
ἴον [86 Ρυγροβὲ οὗ βαποβοδίίοῃ. ΝΟΥ ἰδ 
{Π}8 δβθη80 ΠΑΓΘὮ ; δ'ῃ06 ροββθδβίοῃ ἱπιρ 1168 
86. Αὐτά, ἱπάοοά, {ΠΡ 6 ἰδ δὴ αἰ υϑίοη ἰο 
[06 ὈΟΑΥ 88 ἃ Ῥγοοΐουβ ὠὐοηϑίἑ, ἴο Ὀ6 πδοὰ, 
Ὡοῖ δϑιυδοά, 1 Οὐογ. υἱὶ. 8]. ὙΨῊΠ δὴ οδὐ- 
)αηοῖ οὗ ῥτίοθ ἱπ ρθη. Αςίβ χχὶϊ. 28; διὰ 
δηά σοη. νἱ}. 20: ἐκ δπᾷ σεοῃ. ἱ. 18, οὗτος 
ἐκτήσατο χωρίον ἐκ τοὺ μισθοῦ κιτιλ. 
ἷ. 6. “ψγα8 ἴΠ6 οσοδβίοῃη οὗὅὨ 118 δοΐηρ Ρ0Γ- 
οἰ αδοά .᾽ (011. Ὀγ ἐν ψ ἢ ἢ ἀαι, κχ. χὰ. χχίὶ. 
19, ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς 
ψυχὰς ὑμῶν, " τπηγουρῇ γΟῸΓ ρβίίθηςθ ρυγ- 
οἴἰαδθ ψΟΌΥ Ἰἱνοβ.᾽ ᾿τασριὸς ΟἿΤ πϑίοίυ : 
τον αἰϊ, χ. 22, ἃ χχίν. 18. ϑδρι. δηὰ 

δι. 
Κὶ τῆμα, ατος, τὸ, (κέκτημαι. ῬτῸΡ. 

ἃ Ῥοεϑοβϑίο,, ῬΤΟΡΟΣΙΥ, " ΔΗΥ πη δοαυϊτοά 
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δηὰ δ Ὀυϊ οερος. απ ἐδίαίε ; απὰ 
ἴα ρίυν,, [86 ὅοπα ὑπηιοδιϊία, Ἰαπὰβ «πὰ 
μουδθθ, δὲ αἀἰδεϊηρσυϊδηοὰ ἔτοπι [86 ὄονα 
ΜΟΒΙΣΙΑ, ξυγηΐζυτο δπὰ ΟἿΠΟΡ ρϑυβοῃδὶ 
τοροΓΥ, ὑπάρξεις, Μαἰϊ. χίχ. διά 
ΜΝ, ΣΧ. δὺ ἣν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 
Αοἰϑ ἰϊ. 45, τὰ ΑΔ ιϑρεμοὶ καὶ τὰς ὑπάρ- 
ἕξεις. Αοἰϑ ν. 1. κτῆμα, νῖθ Ὠ]οἷι σοταρ. 
χωρίον αἵ γεν. ὃ. ϑαορῖ, δηὰ 6888. 

Καὶ τῆνος, εος ους, τὸ, (Ἑοη!Γ. ἔν. κτέ- 
ανος, ἀιὰ (παι ἔτοτη κτάομαι,) ῬΤῸΡ. Ξ 
κτῆμα, α ἱ α Ῥγορετίν τἰὐ ΟἿΪΥ 
ἐπ ῥὶιν. δο ΚΕ βοὮγ}. Αγ. 127, ἃ Οεῆ. 
χχυΐ. 14. Ιξ ἰβ, πονουοῦ, οβρθο. υδοᾶ οὗ 
ἤοοῖβ δηἃ μογάβ οὗ θυθγγ Κίπά, ἰη Ἠοιηοσ, 
Ηάοῖ. δηὰ Χϑη. ἴη Ν. Τ. διά [Π9 Ῥὑγοβθο 
Ἡτὶ[ΟΓ8 σΘΏΟΡ,, οὗ οδ͵οοίθ οὗ ρεγολαϑβὲ οὗ 

θη. 6. (τ. α δεοαδί, ἀυτασβιὶς δηϊμηδὶ, 
[που ρα ῖς θη, καὶ 
ταὶ τῆϑῖθοῦ [ον τίαϊτα οὐ Ὀυγάθδη, ἅτε. 
1μι. χ. 84. Αςίδ ΧχΙϊ!. 24, ϑερι. διὰ Ο]δρδ . 

Κτήτωρ, ορος, ὁ, (κτάομαι.) Ἀοϑ- 
965807., ΟἸΟΝΟΥ, Αοἰ ἷν. 84, κτήτορες χω- 
ρίων, "οἴ οἴ85 οὗἁ ἔδστωβ, ἱ. 6. ἰδπάϑά ὑῬγο- 
ῬΡΗΤ' Α ταῖὸ πογά, Ὀὰΐ οσουγτίηρ ἴῃ 

ἰἸοά, ϑβ'ς. χ, ῥ. 102, οἱ πλειστοὶὲ τῶν 
κτητόρων. ΔΑπρὶ. ἰακαϊονάϑ. 
Κτίζω, ἴ. ίσω, ἔτ. κτίω, οὗ νϑϊο ἢ ἐδ 6 

ΡΥΪΙΠΔΓΥ δ0η86 ῬῺ8 ἀοηιο, ὙὮΘπΟΘ κτίλον, 
ἑαηι, 88 Βαϊὰ οὗ ΡΕΓΒΟΠΒ, δῃὰ ἐαπερά, 88 εαἱὰ 
οὗ ρτουπά τοἀυοοὰ ἤτοι νὴ] ἀπ 688 ἴο συ}:- 
ψδίϊοη : 806 Ὑ ΓΖ. “πη. ἰχ. 608, Ἡρῦοθ 
κτίζω οῷτηθ ἰο τηθϑῃ, 0 ὀγίπο ἰαναὶ ἐπίο 
ουϊυαξίοη, ἐο ρίαπέ οὐ 966 ἃ ΘΟΛΏΓΓΥ, ἰὸ 
ἔουπὰ 4 οἷϊγ: νῇθποθ, ἐο )οιπαᾶ, ἴθ ἴδ 
Β6286 ἴο ογίσίπαίο, σίῦθ διγίδ ἰο, οοπάο: 
δηἀ 88 οομάο ἴῃ [Δη τηϑδηϊ ργτη. ἔο »κέ 
ἐορείδογ,, αἰταησα ψμδὶ ἰδ ουἱ οὗ ογάδσ, 80 
κτίζω οτηθ ἴο τλθδῃ ἕο ογδαΐδ, δὼ δβαϊὰ οἵ 
186 υπίνουβο τοἀυοσοά ἔγοτῃ οἢ 808 ἴο ἃ βῖδϊδ 
ΒΟἢ, 88 10 δπί 1}6 ἱϊ ἐν τ ΤΩΡ ὁ μόδς κόσ- 
μος, αγγαηπρεηιεπέ. σῆ, δὲ ἰϑδβδί. ψ88 
{6 ἰάθα οηἰογιδἰϑά οὗ (ἢ νου οὗ οσγεδϊίοη 
ΌΥ 1ῆ0 Βοδίβοηῃ ῬἘΣἸΟβορθοσα : σὑῆο, ἷΐ 
ψΟὉ]ἀ βοϑιι, οτἱρίηαίοὰ [Π6 ἰογτῃ κτίζω 85 
Μ011 86 κόσμος, ὙΠ ΘησΘ ἰΐ γὰ8 Ὀοττονοὲ 
ΌΥ τἴ00 Ὑτο18 οὗ ἴ[Π6 βορί. δπὰ Αρουγ., 
ἀηὰ ἔγοια ἰμθῖὶ δἀορίοα ὈὉΥ 156 Ν. Τὶ. 
ὙΓῚΘΙΒ : Ἰβου ἢ (Β6Ὺ πδοὰ ἰδ ἴῃ ἴπὸ Οζγέεί- 
χη δοσορίαϊίοη, "ἐο »γοάμοο οαϊ οὗἉ ποιπΐην, 
(ο ὑτίηρ ἰπῖο θοίηρ οὖ οὗ ποῃ-Θη γ.᾽ 
ΜΙ. χὶιν, 19. ἧς ἔκτισεν ὁ Θεός. Εοῃι. 1]. 
25. 1 ον. χὶ. 9. Ερῃ. [1]. 9, οἱ ἃ]. ΕἸζ. 
οὗ ἃ πιογαΐ οτοαϊΐοη, ὉΥ ΟΠ ΟΣ 
Βρ᾽ τι] τοπονδιίοη, Τίς, 1}, δ. Ἐρῆ. 1. 10, 
κτισθέντες ἐν Χ. ᾽. ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, 
αὰ ἱν, 24, κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ 
ὁσιότητι. 80 ϑερῖί. ΡΒ. 11. 10, καρδίαν 
καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί. ΤΉυδ Βριττυδὶ 
ΤΕΠΟΥΔΙΪΟΏ δηὰ ΤΟΘΠΘΓΑ ΟΠ 8.6 ΘΟΏΥΘΓ- 
{016 ΓΘΥΤᾺΒ. 

Κτίσις, εως, ἡ, (κτίζω,) ἴῃ ΟἸ 588. α 
γουπάϊδησ οἵ οἰκτί6β, οΥ΄᾽ σοπβιγιοιπρ 8ῊῪ 
Ἐκ. [Ιη Ν, Τ᾿ σγεαζξίοῃ, ἰ. 6. 1. ἐδε αεἰ 
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,. Βοη. ;. 20, ἀπὸ κτίσεως 
κόσμον. ἸρΒαὶι,. ϑα]οιη. υἱῖ!. 7.---Π1. χοποσ. 
ἴον κτίσμα, ογοαίοα ἐλέησ, Ἡ ΙΔΊΘΥΟΥ ΟΧὶβὶβ 
ἰὴ Τοσ τὰ πδιυγᾶ, δηὰ οΟ]] θεῖ. ογραΐοα ἐλέπρσε, 
Βοια. ;. 256, ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ 
τὸν κτίσαντα. νὶϊϊ. 89, ὙΥ 184. ἰ. 6. Εοο]υΒ. 
ΧΙ χ, 16. Ο]]θοὶ. 1) ογϑαξίοπ ἴῃ φεποταί, 
ἔδο ὠπέσογδο, ποιϊὰ, 6. στ. ἀπ᾽ ἀρχῆς κτί- 
σεως, ΜΙκ. χ. Θ. χΙϊὶ. Ἢ 2 Ῥεῖ, (ϊ. 4, Οο]. 
ἱ, 1, πρωτοτόκος πάσης κτίσεως. Ἐδν. 
1,14, ὙΜιϑά. ν. 17. χυϊ. 24. ὕὐϑεοά 9ρεο. 
οὗ τ 6 υἱθέδίδ οτοδύοη, Ηδὺ. ἰχ. 1]. οὐ 
ταύτης τῆς κτίσεως, “ποῖ οὗὨ {8 οΓα- 
δύοῃ,᾽ Ὀυϊ οὗὨ Ποδν η}Υ ἑαυτίο, (866 νὴ ϊῖ. 2,) 
ὨΔΙΛΟΪγ, [8:6 Υἱδὶ Ὁ]6 ογοδίίοη οὗ ἐλ νουὶὰ, 
οοπῃροθοά οὗ “ ἴΠ6 [ΐηρβ ἢ] ΟὮ ΔΓΘ 866ῃ,᾽ 
88 ΟΡΡ. ἰο ἐΐδ ποχί, “1π6 (Ὠΐημχβ ἢ] οἢ δ ΓΘ 
ποῖ δοϑῃ.᾽ ΨΦυάλι ἰχ, 12. χνὶ. 14. 2) Ὁγ 
ταθίομ, Ὁ ηιώῃ, πιαπλίπα, 41} ἰπ 6] σοηὶ 
ογθαΐυγοβ, ΜΚ. χνὶ. 1δὅ, κηρύξατε τὸ 
εὐαγΎ. πάσῃ τῇ κτίσει. Οὐ]. ἱ, 22 
Ἡεὺῦ. ἰν. 18. 80 Βοη!. νἱϊ!. 19 .-- 22, 
ογοαξέοη ἴοτ ἀμηιαη ογεαζωγεθ, αἰΐ πιαπκὶπα. 
2 Οον. νυ. 17, δηὰ Οἱ]. νἱ. 1δ, καινὴ κτίσις, 
α πόῖῦ ογδαΐξωτε ἴῃ ἃ τηογα] βθηβθ, δαυΐν. ἴὸ 
καινὸς ἄνθρωπος ἷπ Ερῇ. ἷν. 24 .---1ΤῚ, ὃν 
ἰρ]. οναίπαποε, ἐπϑόϊέμξίοπ, ΌΥ ἃ 186 ἔογτηθα 
οη (μδὲ οὗ σγϑο, ἕο αρροϊπί, 1 Ῥοί, 1!. 18, 
ὑποτάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει. 

Κτίσμα, ατος, τὸ, (κτίζω.) α 
ογεαίρα ἐξέπο, α ογοαΐωγε, 1 ΤΊ. ἵν. 4. 
Βον, ν. 18, νἱῇϊ. 9. ΥΥἰϑὰ, ἰχ. 2. Χἱ!. δ. 
Μοίαρβ. 34. ἱ. 18, ἀπαρχή τις τῶν αὐτοῦ 
κτισμάτων, Θηυΐν. ἴο καινὴ κτίσις, 566 
Κτίσις, ἰδ. δ, 
Κτισπτὴς, οὔ, ὁ, (κτίζω,) ἴῃ ΟἾΔδ8. 

α ζουπάον οὗ ἃ οἷἴγ, οὐ ἴῃ “90 ηι6᾽ οΥ ἰη- 
ΥρηῖΟΣ οὗ ΔηγΥ {μῖηρ. [πη Ν, Τὶ ἐδ:6 ΟΥϑαΐον, 
Βροκθη οὔ αοά, 1 Ῥοεί. ἱν. 19, Ἐκο]υβ. 
Χχῖν. 8, 2 Μδος, ἱ. 24. 
Κυβεία, ας, ἡ, (κύβος, οὐδο, ἀΐθ,) 

[ϑ . δηὰ ἴῃ ΟἾΔ88. ἃ ρίαγίησ αἱ αϊοδ; ἴῃ 
ΤΙ ἔρ, σαπιῖησ, σαπιδίέπο, πὶ δ] ]αδβίοη 

ἴο 18 ἀδεδριΐνθηθϑβ δηὰ ὙΠ ΟἸΚΟΓῪ ΟΥ̓ ἰοβοῖ- 
ἀθτηδίη, ΕΡΗ. ἱν. 14, ἐν τῇ κυβεΐᾳ τῶν ἀν- 
ρώπων, " ὮΥ ἴδ ἐγ οἰκο συ οὗ τιθῇ :) δῃὰ βὸ 

κυβεύειν ἴῃ Αττ. Ερίοῖ. 11. 19, 28, 
Κυβέρνησις, εως, ἡ, (κυβερνάω,) 

ῬΙῸΡ, ἴῃ Ο]468. ὅς βορί. ἃ γπΐησ, αἴτεο- 
ἤθη; ἴῃ Ν. Τ΄. 1 Οον. χὶϊ. ὅδ. μυὶ ΔὈδίΓ. [ῸΣ 
ΚΌΠΟ, [Ὁ γ. αγοϑοίον, ἷ. 6. ἴῃ (ἢ0 
ῬΠτ εἶν ἔφ 8360 ΤΥ Ὠοίθ. 

Κυβερνήπης, ου, ὁ, (κυβερνάω, Ἰ,Αὶ. 
ϑυδέγηο, Δ Βίθου. 8 βἢ]ρ.) ὦ ᾿ 
{ οί, 80 681164 ὈΥ͂ 1:6 δηοϊδηΐβ Ὀδοδ86 Π6 

[Ὧ6. 8016 ἀϊγοοίίοη οὗἩ [86 βῃΐρ, Αςείϑ 
ΧΧΥΠ, 11] ἩΠΘΓΘ 866 ΤῊΥ ποίθ, ΒΟΥ. χυ]ὶὶ. 
17, βορί. ἀπά Ο]6βε. 
Κυκλόθεν, κἄν. (κύκλον) “οι 

αγουπά, τοιπά αδοιΐ, ον. ἱν. 8, ὃ. ν. 1]. 
ϑορί, δηὰ αὶ, ΟἾ488. 
; Κύκλος, ου, ὁ, α οἵγοῖδ, ἴῃ Ν,, Τ΄. οἱ] 
ἸΏ ἀδί, κύκλῳ 88 δάν, αγοιπά, ΜΙ. 1]. 8ᾷ, 
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περιβλεψάμενος κύκλῳ. νἱ. 6, 86. λ΄. 
ἷχ. 12. Βοτῃ. χν. 19. βορί. δῃηὰ ΟἿαβα. 
ΕῸ]]. Ὀγ φοη. Βδν. ἱν. 6, κύκλῳ τοῦ ϑρό- 
νου. ν. 11. νἱϊ. 1]. δορί, ἀπὰ (858. ᾿ 

Κυκλόω, ἴ. ώσω, (κύκλος.) ἐο ἐποίγοίο, 
ἰο δεγγομπα, ἴτᾶῃβ. Φοδη χ, 24. Αςίϑ χίν. 
20, δηὰ Ο]αε8β. ΟΥ̓́ θεβίορεγθ, [κι. χχὶ. 20, 
κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων τὴν 1ε- 
δοῦν. οὗ. χὶ, 80. ον. χχ, 9. δορί. δῃὰ 

8.88. 

Κυλτίω, ἔ, τσω, (ἀπο Σ, δπὰ ἱπάοοὰ 
[86 ῥτίνο, ἔοσα ἴον κυλίνδω,) ἐο τοϊϊ, 
ο ἡιοῦθ ἀπν ἤδφαῦῃ δυάν, ὉΥ νοϊυϊαίίοῃ, 85 
ἃ δίοῃο, ΟΥΤορ οὗ γοοά, ἰσϑηβ. ἴῃ Ν. Τ᾿ υὐἱά. 
ἕο γοΐΐ οποβοῖζς ἰμῖταηβ. ΜΠς. ἰχ. 20, ἐκυ- 
λίετο ἀφρίζων, " το] ὦ ἢϊπ|561 δρουὶ,᾽ 
δηὰ ἰοαμηθά, ὄνθὴ ΤῸ) δρΌωγ. 800 ἰῃ 
Τμυς. ᾿ἰ, δὅ2, 8, ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐκυλιν- 
δοῦντο ἡμιθνῆτες. 

Κύλισμα, ατος, τὸ, (κνλίω,) ῥτορ. 
“ βοιηθιίπρ τοὐοα,, δ ἃ ἢ 66]. ϑγτητη. ΕΖ. 
Χ. 18. Ιη Ν, Τ΄. τυαϊοισίπρ- , ΞΞ κυ- 
λίστρα, “ὨΐοΒ οοο. ἰὼ Χεη, Εα. τ. 8. 
2 Ῥοϊ. 1. 22, ὗς---εἰς κύλισμα βορβόρου. 
Α ργονοσ 8] οχργοβϑίοη, 880 δ ]υὰἀδὰ ἴο ἴῃ 
Αὐν. Ερίοι. ἵν. 11, 29, ἄπελθε καὶ χοίρῳ 
διαλέγου ἵν᾽ ἐν βορβόρῳ μὴ κυλίηται. 
ιοά. 8ιὶς. 1. 1. . ἰχνεύμονας κυλιο- 
μένους ἐν τῷ πηλῷ. 

Κυλλὸς, ἡ, ὁν, δά). (Κίπάτ, τ κοῖ- 
λος, ἃ κόλος,) ργορ. δεπέ, ογοοϊοα, 6. ατ. οὗ " 
1Π6 Βαπά 88 μοϊά οαἱ ἰμ ϑορεῖπρ, ΑὐϊβίορἈ. 
Εη. 1088. Α]εο οἵ ἔἶο Ἰπηῦθ, ἀνάπηρος, 
ἰω Ηδεγοῖι. Ἔχρ] αἰ ἱϊ, κάμπυλος, οἰαν- 
οοἴ,) δηὰ ἤδθῆσα ρθῆθσ. δηὰ ἰη Ν, Τὶ. 
ογρρίοα, ἰαπιδ, θϑρθο. ἰῃ (Π6 δηάβ, Μαῖϊ. 
χν. 80, (᾿ΠΘΓΘ 866 ΠΥ ποία.) 81]. χνὶϊ!. 8. 
ΜΚ. ἰχ. 48. Απιμο]. ατ. . ν. 81. Ατὶ- 
δίορι. Αν. 1879. Ηΐρροοσ. ββὸρε. 

Κύμα, ατος, τὸ, (κύω,) α τυαῦϑ, ἱὲϊ- 
ἴοι, Μαιὶ. νἱϊ, δ4, ΜΙ. ἵν. 87, 8]. 8ορέ. 
δηα ΟἸΔ88. 

Κύμβαλον, ον, τὸ, (κύμβος, Ὀαδοη, 
α φόρα, 1 Οον. χἰδ, 1. ἐομμτὴ ΟἸμο᾽) 

Κύμϊῖνον, ου, τὸ, ομηκνΐπι {δ6 σωηείηηι 
ϑαξέυμηι οἵ Ἰηοάθγ Ὀοίδηγ, δὴ Ὁ1}6}]}- 
ἔσγοιιβ ρἰδηῖ, ἢ ἀγοπιδιὶς 866 48 οὗ 8 
ΔΓ δηἀ Ὁ ΘΥΪΒἢ ἰαβίθ, ΨΘΟΓῪ δ᾽ 1 8γ ἴο 
ΘδΓΑνναγ-δοθάβ, δηὰ υὑδϑὰ ὈΥ [6 δηοϊθηίθ 86 ᾽ 
ἃ σοπαϊπηθηί, Μαίί, χχῆϊ, 28. ϑορί. δηὰ 
δῖ, ΟἿ β8. 

Κυνάριον, ου, τὸ, (ἀϊπηίη. οὗ κύων,) α 
ἐεΐδ ἄορ, ἃ ἴοττα οὗ σοπιίοτωρί, 88 ΟἿΡ ων 
ἴον σωγίαϊ, (866. ΦοἢπΒ. μον Μαῖιὶ, χν. 
20, 27. ΜΚ. νἱϊ. 27, 28, δηὰ ΟἿαεδ. 

Κύπτω, ἔ. ψω, ἰο , ὑομα ὀμθϑοὶ 
ἄοιυπ, Ἰηίταπβ, ΜΚ. 1, 7: αὔβοὶ. 8δβ ΗἩομὶ. 
ΙΠ. ἐν. 468, ἀηὰ ον, ἰη Βερῖ, ΖοΒη νῇ!. 6, 8 - 
[0]]. ὉῪ κάτω, 88 ἴῃ Ατἱβίορὶι. Ὑ 6βρ. 279, 
ΤΒϑορηγ. Ἐπ}. ΟἿ. 24. ᾿ 
Κυρέα, ας, ἡ, (ἔδιι. οἵ κύριοι.) μεορ. 



ΚΥΡ 

ἐλο τιέοίγοδα οὗἨ ἃ ΤαχΑΪΥ, 85 ἐπ ϑορῖ., Ὀπὶ 
οἴϊθῃ υἰϑοὰ 88 δὴ ΒΟΠΟΙΆΓΥ {Π{16 οὗὨ δά ἄγθββ 
ἴο ἃ ἔδιμαϊθ, 88 ἰαάν ἴῃ Εξηρ Π 88, 2 Φόδη }. 
ἐκλεκτῇ κυρίᾳ, δηά ὅ, ἐρωτῶ σε, κυρία. 
Οομρ. ἴῃ Κύριος 1. 8. ρίοι. ΕποἈ. 40, 
αἱ γυναῖκες κυρίαι καλοῦνται ἀπὸ τεσ- 
σαρεσκαίδεκα ἐτῶν: φοποῖ. ϑορί. ἄδῃ. 
ΧΥ!. 4. 2 Κ. ν. ὃ. Χοη. Ἡ. 6. 11.1.12. 

Κυριακὸς, ἡ, ὃν, ἀ]. ἀκ ύΡΟΟΥΕ ΟἸα688. 
“ μογιδιηἰηρ ἴο ἃ τηδϑίογ 5 ὃυΐ ἰῃ Ν, Τ. δηά 

ὁ ΔΙ οΓΒ, “ τοις ἴἰο (δ6 1μογά,᾽ 1. 6. 
τὸ Τ,οτὰ 7688 ΟἸτίδι, 88 κυριακὸν δεῖπ- 
νον, ἐλε Ζονα δ ϑρρεν, ἴ Οοτ. χὶ, 20. ἡ 
κυρ. ἡμέρα, "τι6 [μοτὰΒ ἀδγ,᾽ Βον. ἱ. 10, 

Κυνυριεύω, ἔ. εύσω, (κύριος,) ἴῃ Ο]688. 
δ ΟΕ ΔΩΥ͂ ῬΘΥΒΟΉ, ΟΥ Ἰτηδδίεν οὗ 

ΔΩΥ {ΠῖΏρ,, 88 118 ῬΟΡΠΡΙῦΝ ἴο ἢδνο ἀοῃὶ- 
πίοῃ νοῦ, [01]. ὉΥ ρθη. ἴω Ν. Τ. υδοὰ 
1) ῥτορ. οἵ ρεύβοπβ, ἴυ. χχὶϊ. 25, οἱ βασι- 
λεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν. 
Βοηι. χῖν. 9. 2 Οὐοτ. '. 24. Ῥατγί. ὁ κυ- 
ριεύων, α ροίεπίαίε, 1 Τί. νἱ. 1ὅ, Κύριος 
«τῶν κυριενόντων, ογά ΟΥ̓ ἷονγάβ. 2) βᾷ. 
οὗ τηΐηρβ, ἐο λαῦε μοιῦσεν οὐον, οαι. νἱ. ϑ, 
14, ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει. νἱϊ. 
Ἰ, ὁ νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου: Απὰ 
80 ζαιὺῦ ἰδ βαϊὰ ἰοὸ Ὀ6 κύριος πάντων, ἀπὰ 
“ἄντων βασιλεύς. Οἵ {18 βριηγαίίνο 186 
οἴκυριεύειν πο ΘΧΔΙΏΡ]6 [88 Ὀθ6ῃ δἀἀμορά: 
ΒΟΥ Ὅμαι 1 Ὀδοη 40]6 ἰο ἢπὰ 8ΠΥ οχοορὶ 
το [0] οσΐηρ, κου. χχχυῖ!. 18, τέσσαρα 
μέρη ἀνατέλλει, ἀγαθὸν καὶ κακὸν, ζωὴ 
καὶ ϑάνατος᾽ καὶ (πὰ γε) κυριεύουσα 
ἐνδελεχῶς αὐτῶν γλῶσσά ἐστιν, “ Βο] 48 
[86 ταδδύουυ νὸς ἰπθῆ, ΟΥ̓ ΔΥΡΑΓΟΙΏΡ 956 
οὗ [86 οἰιετ. Νον {ποτ ἀνατέλλει ᾿δδ 
11:0 86Π80 αγέβε5, ἱ. 6. ΟσσΌΓΒ, γένεται, 88 
ὁχογίον" ἰῃ Τογοπὶ. Ηοο. ἱν. 4.11.5 ἃ Μγει- 
τῆθηδ ἢῶς δϑιιηΐ τηθὰ ἸἸΧΟΙΘ δλογία ΟΠ ΪΔ." 
Απὰ δύο ἴδ [86 τοῦ ταεδηΐπρ ({βουρῃ 
ὙἿἢ δη Θ᾽ οραπὶ 8]]υδίοῃ, 88 δὲ μὰ, 1. 78, ἴο 
1.0 ἀανγηίηρ οὗ ἀ4γ) ἴῃ Ῥ5. χον!!. 1], ϑ'ερί, 
φῶς ἀνέτειλε τῷ δικαίῳ, "Ἰίφιῖ (1. ὁ. 
ἦ0Υ, 88 ἴω Εδβι}. ν]}}. 17) αὐῖβϑβ, ἰϑ ργοἀυοοά 
ἴο ἐδ τἱρ ἰδου.᾽ 
Κύριος, ον, ὁ, (κῦρος, ρονεῦ, διῖδο- 

Εἶ1γ,} Ῥυΐμι. δῃ 84].,) δ᾽ σηἰ ἐγ ]η, 88 υδοὰ οὗ 
»εγϑοηϑ, " αν Ϊ ΠΩ ΡΟΥΘΓ ΟΥ δι που γ᾽ (κῦ- 
ρος ἔχωνῚ ἴο 40, ΟΥ̓ ποῖ ἴο ἀο, ΔΗΥ͂ δαίΐοῃ ; 
911, Ὁγ ροη. οὗ (μίηρ, οὐ ἱπῆῃ. 1 οΥ 
νἱτπουι [86 ἀγιὶς]ϊ6. ΟΥ̓ τἰθΐηρβ (885 Ἰανν, 
ΟΥϊπδποθθ, ἃ : 0 ἥ 
φαϊά͵ ἂς. ΑἸὰ 80 1 5 οἴϊθῃ υβεα 1η {Π6 
ΘΑΥΪΐΟΓ Ἡτίϊοβ: ὃυὲ οβρθο. ἴῃ 186 Ἰδαῖον 
ΟΏΘ68, 88 α δεὐεί, Απάὰ 80 ἴΐ 8 ᾿πνδγδῦ]Ὺ 
ὑἐδοὰ ἰη Ν. Τ, ψβοτθ 1 88 ὕνο δοοθρῖδ- 
τἴοηβ, ἴ, δὲ δα) οἵ ργέσαΐθ ρογβοηδ ἱπυθϑίθα 
ὙΠ} δυϊΠοΥγ, δὲ πανίησ ᾿γορεγίῳ ἸῺ ΔΎ 
ΤΕ σ ΟΥ Ῥογβοη: }} πη, [ῃ6 ΒΘ86 ΟἸΟΜΘΤ,, 

ἰοίογ, ΘΠ Θν οὗ ἐλύησδ, ἂΒ Νίαιϊ, ΧΧ, 
8, ο κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, ἀρὰ χχὶ. 40. 
661. ἱν. 1. (ντὶτἢ ὙΒιοῖι οοτηρατο Χο. ΕΡἢ. 
ΠῚ 18, ὁ κύριος τοῦ τόπον, ἰδ Ἰαηά- 

.) βερί. Εχοἀά. χχί. 28, οἱ ϑρηη. ὁ κύ- 

284 ΚΥΡ 

ριος τοῦ ταύρον, (88 6 8ΔΥ. 8 ΠΟΙΒΟ 
τηδϑδίεν,) Χοη. Ογτγ. 11, 8, 44. Ῥο]. ᾿ἱ], 98, 
10; οὗ »δγ80η8, 88 8]δν 68 ΟΥ βεγυδηίΐβ, Ναί. 
Σ. 24, χχὶν. 45, 544ᾳ., ΔΩΥ͂ ΟὨΘ᾽Β Ἰοτά οὕ 
τηδδβίοι, ϑαρῖ. δηά Ο]4886. ΑἾἶδβο, 88 μοϊ ἀϊηρ 
αἰἰλογεν ΟὟΘΥ ΔΏΥ ῬΟΙΒΟηΒ, ἩΒΘΙΠΟΥ 8 
ΤΩΒΙΘ οὗ ἃ ἔδυ γ, Μ]κ. χίϊ. 8δ, ὁ κ' τῆς 
οἰκίας, οΥ λιιδδαμπά, 1 Ῥεῖ. ᾿ἰϊΐ. 6, Ὑὑοτε 
ϑαγδἢ 15 ἀοβου δοα 88 κύριον αὑτὸν κα- 
λοῦσα, σπὶϊ τοΐογοπος ἴο αἰθῆ. χν]ϊ!, 12, 
ὁ δὲ κύριός μου τριτη Α υϑ6 οἴ ἰδο 
ὍΣ ὙΘΓῪ ΤΆΓΘ ἱπ (ἢ (Ἶ488.. Ὀαὺ ἕουπηὰ ἴα 
Αὐὐδίορ. Ἢ 9609, Σμικίθη καὶ ὁ κύριος, 
ἷ,. 6. “ '. δηὰ ον Ὠυδδαπά.᾽ ΡΊαι. νἱ. 82, 18, 
Απά 8ο ἀοπιέπμβ 18 ἀδεὰ ἴῃ 1ωδίϊῃ, 88 Ὑὴη;, 
ΖἘπ. ἵν. 218. ΕἸξ. Μαῖι, χἰὶ, 8. ΜΙ. υ, 
28, κ. τοῦ σαββάτου, " τααδίον ονοῦ ἴδ, ὃγ 
Βα Ωρ δυι ΠΟΥ 88 ἴο ἰ1ϊ8 ΟὈΒΟΓνδΠ0Ὸ οἵ 
Ὡοη-οὐθοῦνδηοο. Απὰ βο Ναίϊί. ἰχ, 88, ὁ 
κύριος τοῦ σερισμοῦ. 2) οὗ α βδωργειπέ 
ἰογα, γρδευβ τς 6. Ἢ {πΠ6 Βογηδῃ ΘΙΏΡΟΙΟΙ, 
Αοίθ χχυ. 26, ῬΏΣ]ο . δὰ Ομ. 1}. Ρ. 
δ87, 42. Αττ. Ἐρίοιϊ. ἱν. 1, 12. ῬΙυξ νι. 
Ρ. 678, 18. ΟΥ̓ (6 Βεοδίῃθῃ 8. 1 Οὐγ, 
ΥἹ. δ, ὥσπερ εἰσὶ ϑεοὶ πολλοὶ καὶ κύ- 
ριοι πολλοὶ, ταδδηΐηρ' Ργοῦ. σοΐβ ΒΌΡΟΙΟΓ 
Δηα ἰηΐοτίον. Ρί πὰ, ἔς γυ. 67, Ζεὺς ὁ 
πάντων κύριος. 8) 88 Δἢ ΒΟΠΟΓΙΑΙΥ {Π]Ὸ 
οὗὅἩἨ δάἀάγοββ, ϑδρθοὶδ!] ἰ0 ΒΌΡΟυ σα, 88 ἴῃ 
Ἐπὶ. ϑέν, Εν. Θέδω οὐ Μίοπδίδων, Οαπη. 
ονν, ὁ. ὅτ. ἴτοτῃ ἃ βδογυδηΐ ἴο [18 πηδδίεγ, 
Μαῖίι. χἰϊ!. 27. ἴμα. χί!. 8: ἃ 8οῃ ἰο δ 
ἔΔΊ μον, Μαῖιῖ. χχὶ. 80 : ἰο ἃ [δϑοβογ, τηδδίας, 
Μαῖι, νἱῖ!. 2ὅ, 1,ὰ. ἰχ. δ4:; ἴο 8 ρϑγβοῦ οἵ 
ἼΩΝ ΟΥ̓ ΔΙ Βοτγ, ΜΚ. νἱῖ. 28. 208 ἱν. 
1]; το [86 Βοσωδη ῥτοουταίον, Ναϊί. χχυῇ. 
68; α]8οὸ ἴῃ [86 σϑβρϑοῦ αὶ ἱπίθγοομσο οἵ 
οοιχτηοῦ Ἰ᾿ἰΐο, Φοδη χὶϊ. 21. χχ. 1δ. ᾿Αεἰβ 
χυΐ. 80. ϑερί. δῃά ]δἱ. (]888.---- "1, εαἱὰ οἵ 
ΟὧΡ δηὰ ΟΗΆΒΙΒΤ. 1. οἵ αοὰ 88 ἴδ δ." 
»γόπια ον διὰ ϑουογείσζῃ οὗἉ 6 υπίνοδο; 
νὴ τῃ [16 ατί. ὁ Κύριος, Μαῖί. 1. 22. ν. 83. 
ΝΚ. ν3]9. Γκὰ. ἱ, ὃ, 4]. βρο; εοὐλοιξ [86 
τὶ. ΜΙ. χὶϊὶ. 20. 1μὰ. 1. δ8, α]. βεερο, ἄ δορί. 
οἵϊ, νἡ(ἢ δῃὰ βοτηθάτηθα σἱϊπους [δ 4Π. 
ὙῚ δα͵υποῖθ, ψἰτποὰς [86 ἀτί. 6. ρτ. Κύ- 
ἰος ὁ Θεός σον, Μαίϊ. ἰν. 7. χχὶ, δί. 
α.ἷ. 16, 4]. Κ. σαβαὼθ, οι. ἰχ. 9. 

56. ν. 4. ϑορί. 1 ὅδιη. χν. 2. 15.1, 9. Κ. 
παντοκράτωρ, 2 Οὐον. νἱ. 18, αηὰ Κ. ὁ 
Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, Ἐεν. ἷν. 8. χί. 17, 
8]. ϑορί. 2 ϑΐδῃν υἱῖ. 8. ΝᾺ}. ἰϊ. 14. Κ' 
τῶν κυριευόντων, Ζογὰ (7 ἱονάε, 1 ΤΊ, 
νἱ. 1δ,.Κ. οὐρανοῦ καὶ γῆς, Αοἰβ χτί!. 24; 
δὰ 580, δρρ]οᾶὰ αἶβδο ἴο αοἀ 48 ἐἦ6 αἰδεν 
οὗ οὖν Τοτὰ 26βὺ5 ΟὨτίδὶ, Μαίί. χὶ. 25, 
Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ κ. τ. λ. ἷμι. 
χ. 2]. Οοτρ. ϑερι. Κύριος ὁ Θεὸν τὸν 
οὐρανοῦ, Ὡ ΟἾτ. χχχνὶ. 23.---ἰι. οὗ ἐδ 
Ζοτά 7εϑὰβ ΟἸτῖϑε, 1) ἴῃ τοίδθγεποο ἰο ΒΡ 
δθοὰθ οἡ ϑαγί ἢ 88 α ηιαϑέδυ δηὰ ἐδαδλθγ, 
ΠΟΤ ἰδ ἰδ οααΐν. ἴο ῥαββὲ, «πὰ ἐπιστά- 
της, οορ. Μαῖίῖ. χνὶϊ. 4 νῖτἢ Μιῖι. ἴχ. 
δηά [μι. ἰχ. 88: δογρ. αἷδο σοβη χίϊ!. 18, 
14, 8.0 οἰ ΟἿ ἱπ ἴλ6 δυδηροὶ δὶ ὑείοτο 

β 
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[86 τεβουιτεοοη οὗ ΟἸγίεὶ, δὰ πῖτἶ {(ἴπ6 
αιῖ. ὁ Κύριος, ΤΗκ ζΖονά ετιρίιαι. Μαῖι. 
χχί. 8, ὁ Κ. αὐτῶν χρείαν ἔχει. κι. νἱ!. 
13. “οδη ἰν. 1]. ἃ οἷ. ἢ δὰ υπεῖδ, 6. στ. 
ὁ Κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, οἶνη χΙϊ. 18, 
14. ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ἴ,ι. χχῖν. 8. ΑεοἴΣ 
ἱ. 21. ἵν. 38. αἱ. 2) :δὲ ἐδε δυργειεα ζοτνά 
οὗὨ {πο ροερεῖ ἀϊερεπεαιίοη, Πεαα ονοῖ ]} 
τοΐηκε ἴο τ86 οἰυῖοι, Ερὰ. 1. 22, ζοτά οἵ 
411, ὁ γὰρ αὑτὸς Κ. πάντων, Βοιη. χ. 12, 
σοΙΏΡ. ἷχ. ὅ. 1 Οος. χν. 25, "᾿ Ἡοῦ. [ἱ. 8. 
νἷ!. 1. ον. χνὶ]. 14. ὙΠ ἢ (μὰς ἃσῖ. ὁ 
Κ. ΜΙ. χνὶ. 19. Αείς νἱϊ. 25, ἃ οἷ. 8.0, 
στῇ οἵὗ γρεῖβ. ὁ Κὶ. μου, ἄς. Μεῖι. ἔ ΗΝ 

χχὶ!, 44. Ερὶι. νἱ. 9. Ηεν. νἱ!. 14. Βον. χὶ. 

Χριστὸς, οὐ Ἷ. Χρ. ὁ 

ῬῺΠ, ἰ. 19, 4]. Χριστὸς Κ, ἰ. α. 19 Μεε- 
εἴδη, [,.11.1]. Κύριος ᾿[ησοὺῦς Χριστὸς, 
ογ Ἷ. Χρ. Κύριος, οι. '. 7. 2 Οον. ἱ. 2. 
ἧν. ὃ. Κύριος ἡμῶν ᾽1. Χρ. 6]. ἱ. 8. 
Ἧγὸ μάνα γοὶ ἴο οοπειάον ἴΠ6 ἐγεαυσηί 

δοπιοιίπ)ε8 αἰ δΠς]Σ οὗὨ ἱπίογργείδ- 
οη, ἐν Κυρίῳ, νι ἢ νατῖθδ ἰῃ δεηδο δο- 
οογάϊηρς ἴο 186 ἴογοο δοοτ υϑὰ [ο {πὸ ἐν, 
(1) .«ο. ἀοποὔηρ ἡπέΐψ οἵ οοπίαοί, διὰ 
7οἱποὰ {ἢ ὧν, οἰ μοὺ ὀχρυῦ. οὐ ἱπιρὶ. (2) 
85 ἀδηοιϊην ΝΙΝ ΟΥἩ ἩΒΑΉΤΕΥ, δηὰ ΤΑΒΟΙΝΕ 
αἴοηθ. ἴη 80 ἥισί σδδε, ὁ ἐν Κυρίῳ 
ὧν, ἀσηοῖοα “ὁπ πηϊϊοὰ ἴο (6 ἴ,ογὰ ὉΥ͂ 
186 τογεῦοδὶ ππίοη ὙΠ ]οἢ δα θεῖδὶδ θα δ 
Οπείοι δοὰ δἰβ Οπασοῖ, ιΠ6 ππίοη, ὉῪ 
Καὶ, οἵ ΟἸ γίδάδπβ υἱοὶ ΟΝ τί, τερτὸ- 
βδεηἰοὶ ἴῃ 7οη χν. 2, 4, 7, δ .πδι οἵ [86 
Ὀγάθοῆοα οὗἉἩ ἃ νἱὸ υἱτ 86 ἰσαηΐς. Κ'ες 
ἦπ Ἔν», 1. πὶ. 1. Ἀροπποεσι ὉΥ ὁ ἐν 
Κυρίῳ ἰδ πιεδηῖ α Οἰτίρίδαπ, ἴΐουι. χνὶ, 
11], τοὺς ὄντας ἐν Κυρίῳ, ἃ 18. ΡῬΙ Θπι. 
16. [π δες δοοοπαὶ ο886, ἐν Ψ}} πηοδῃ 
εἰϊμονς ἑλγοωσὰ, ὃγ, 85 ἀσηοίίηρ 1.6 τη οδῃ8 
ΌΥ ποῖ ἰἢ6 δοϊΐϊοῃ ἰ8 ἀοης, ἰβτουρὶ ἃ 
εετιαΐη δὰ οὐ ἱπῆσσποο, 6. ρτ. 1 Οὐοτ. χν. 
838. 2 Ὅον. ἢ. 12. 62]. ν. 10. Ερϑ. 11. 2]. 
Οὐ]. ἱν. 17: οζσ,, ἰη νἱείυο οὗ δὴ δυιϊδποσγίγ, 
Ερϑ. ἰν. 17. 1 Ὑποβα. ἵν. 1: δἷδο, δον 
νογῦα οὗἩ ἰτυδίίηρ, ΡΒ]. ἢ. 19, οΥ Εἰοτγίημ, 
1 Οον. ἱ. 81, δἷδοο οὗ τολοὶκίηβ, {τ δεγὸ ἐν 
ἀσηοῖεδ δοῦγοο οἵ αὐ δε ῬὨΠ]. 111.1. ἱν. 4. 
10. 1 Τ εθ6. νυ. 16. ὕοτωρ. δε. χχχὶν,. ἊΣ 
δηὰ ρεγθδρθ οἵ εο]υϊκείοη, 26 ἤοπι. χνὶ. 22. 
1 ον. χν!. 19, ἀσπάϊζ. ὑμᾶς ἐν Κυρίω, 
δος ἰξ ἀσηοῖοδ πα 6’, 4. ἀ. “ἃ ἢΠΟΙΥ διά 
ΟἸιγοιΐδ κα]υϊδου,᾽ 25. ἴῃ 1 Οἴου. υἱῖ. 39, 
μόνον ἐν Κυρίῳ. ΑἸ 50, " ἴῃ ἀοίδγεποο ἴο 
18. δυιδοτΐίγ, ἱπ)ποςθου οὗ (᾿ς [,οτὰ,᾽ δηά 
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δηὰ ζεη. οὗ ἰδίπρ, Αεἰο 
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ὈΥ ἱπιρὶ. ὁ δὲ Ὀδοοιηοθ8 ἴποθο ἩΠῸ ἃ. ἴῃ [ἢ 
1μογὰ,᾽ Ἐρὶι. νἱ. 1. ῬΙ". 11. 29. Οο]. ᾽. 18, 
ὡς ἀνῆκεν ἐν Κυρίῳ. ἴα δοίμο ΟΙδΕεΣ 
Ραδεᾶρσεβ ἐν Κυρίω πιοδηδ "ἰπ ἴΠ9 πνοῖΐκ οἵ 
τς Ἰμοτὰ," ᾿. 6. 86 85 σι. χγΥὶ. 
12. Οον. ἰν. 17. 1χ. 2. Ἐρῃ. νἱ. 2]. ῬΒ)]. 
ἰν. 1. 
Κυριότης, τητος, ἡ, (κύριος, ῥτοῦ. 

ἴα δῦϑιν. ἑογυάελέρ, ἀοπείμίον, δὲ ΟΥΓ. 
ἶν. 1265, κυριότητα μίαν, οἵ ἴο6 ΗοΪγ 
τας ὐννο δ κωρη ΤΆ πΠγ. κι Ν ΕΝ 
ὋΓ ΘΌΠΟΥ. , Ῥγέποες, τ᾿ ]οτα, ϊ.2]. 
2 Ροϊ. 1]. 10. υάς 8. [π ρίυν, Οὐ]. ἱ. 16, 
ἡοϊποὰ νι} ϑρόνοι, 25. ἀεποιίἑηβ δυργεπια 

ἰοηϊαῖοδ, κὸ τὸ Βοιηδῆ ΟΙΡΟΓΟΣ, ΟΥ 
ηξ οὗ Ρεγεΐδ ; τ 8}]Ὲ ὉΥ ἀρχαὶ καὶ ἐξον- 

σίαι ᾶἃτὸ ἀεδηοίεά (πὲ δυδογαάϊπαῖο ομαδ: 
δΌΟΘΝ 88 [6 Ἐοτηδηῃ ργοοοῦβαϊδ, γυ] πρ οὐοῦ 
Ῥτονίμοοα. ; 
᾿ς υρόω, ἴ. πεῖς ΤᾺ ι ἴο ταδῖτο δίτουρ, ' ὅς 
ὁ τὸ σῖνο δαιπου γ᾽ {(κὺ [ο ΔΩΥ δεῖ, 

᾿ ΠΕΡ 88 γΔ]14.᾽ , ἀμ ἢ βεώβι 85 
πη Ρ]δῖο, εἰϊοὰ ὈγΥ Βυάτυδ, τ ΕΓ Π6 δαγ8 
ἐμδὲ δδίσοποιηγ, τμοιοτὶς, ἀπὰ ΟἿ ον οχδοί 
βεϊθηοθδ, Ο05 4}} υδίηρα ὈΥ τεδϑοι - 

ἀεοτεοά ᾿ 2) δρεο. οὗ πιδῖ 15 σοηβτιτηοάὰ δηὰ 

δηὰ οἤξη ἴῃ Ηάοι., ᾿ἴβοι., δὰ Ῥο]γῦ., 
812ὸ ϑερί. ἀπὰ Ψοδϑερῆ. Απά 80 ἰπ 

2 Οον. ἱϊ. 8, γὸ δτὸ κυρῶσαι εἰς αὐτὸν 
ἀγάπην, νἴνετο ἴδ {Ὁ}} δεῦῆδα ἷδ " ἴο 80 
ΡΌΒΙΙΟΪΥ οοπῆστη (ἰ. 6. ὉΥ δοιηθ ρυ]ς δηὰ 
δοϊδύγη δεῖ} γοὺγ ἴονὸ ἰο δῖτ, {πδὲ Ὁ ΤΩΔῪ 
ὑὕο δεουτοὰ οἵ ἰϊ.᾽ 866 ΤΩ7 ποῖο ἔποσο. 

Κύων, κυνὸς, ὁ, ἧ, α ἄοσ, 1) : 
Τακο χνΐ. 2]. 2 Ῥεῖ. ᾿1. 22. ϑερί. δι ἔα 
2) ὅσ. ἃ Ῥεγθοῃ 80 γεβου! Ὁ]68 ἴ86 ἀορ ἴῃ 
ἀϊεροδιὔοῃ, “δὴ ἱπρυάοηϊ, ει δίνας, 
ἔτεοαγ ρμεγθοη,᾽ ΡὨ]. 1]. 2, σβοτο ἰδ ἰδ 
δρόκεη οἵ υἀεδίχίηρ ἰδβομευβ, οοτηρ. 8. 
1νὶ. 11. (οι. 1]. νἱ. 344, 856. Οἀ. χχὶϊ. 
85.) Μαῖιι. νυἱῖ. 6, μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς 
κυσὶ, 11τ. ψέρε ποὲ οοπδεογαίδα περαΐ 0 ὥοσε, 
ἷ. 6. βεπον, “Ρτοῆεν ποῖ ροοὰ δπὰ δοὶν 
(Ὠΐηρ ἴο ἴποθ6 180 Ὑ7}}} βρύση δῃὰ ρετυεσὶ 

ΗΝ ῬυΒΠΙΟ ΔΒ οΥΥ, δὲ ΤΉ υς. ἱν. 125. νὴ]. 
3 

88 

8, (δε. ΑἸ50 ἰῃ ρων. ἴον οαέαιεέξει, Βον. 
χχὶϊ. 1δ6. 8. ϑερῖ. Πευϊ. χχιϊ!. 19. 

Κῶλον, ου, τὸ, ΡΙῸΡ. δὰ ἰη (255. ἃ 
ἐπιδ, ταενιδεν, πιεῖ μον οἵ τ Βυταδη Ὀοὰγ, 
ὀκρο: ,. Ῥῃαηίΐεα. 1192 ον 120). Αρο]]ο- 
ΟΓ. Ἐκ. λιι, 5.) οὐ. οὗ δὴ δοϊπιαὶ, Ὠϊοά. 

ϑιὶςο.  . 9. [Ιὴ Ν. Τ. μὲ τὰ ἀπὸ 
σαγοαϑ, » (85. ἰὼ Επρὶ. δοπος,) Ηεὗ. 
:, 17. 80 δερὶ. [“ν᾿ὸ χχνὶ. 80. Νυχη. χὶν. 
29, 82. 15. Ιχν]. 24. 

Κωλδϑω, ἔ. ὕσω, (κόλος, ἃ εἰἴθπιρ, 
δυὰ κίπάγ. νι κολάζω, ἰρλγδεκον Ῥτορ. 
“( ουαἵ οὔ ἀδἀηὰ Βεπος βεπον. ἕο ἀἑπάεγ, 

ΡΙορΡ. τὴ ἀςο. οὗἁὨ μετ. 
χχν]!, 43, ἐκώλν- 

σεν αὑτοὺς τοὺ βουλήματος. 8.0 ϑερί. 
δηὰ ΟἸαββ. ΕῸ]]. ὉῪ δος. οὔ ρμεῖβ. δπὰ 
ἱπῆη. Α-οἰδ Υῇϊϊ. 86, τί κωλύει με 
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τισθῆναι: χνὶ. 6. 85. Ρ]αίο, ΤἬΉΘδίι. Ῥ. } ταίθ ὑϑύτωβ ἴῸγ θϑοῖ. Απά ἰἐ 18 τϑιηδιϊαϑ]ο 
148, τὲ κωλύει ἡμᾶς διελθεῖν, 4]. βϑρα ; [ (μδ΄ ἴῃ 81} (ἢ ψογὰβ ἀθποίίπρ ἀοργιναου 
τί δος. ἐπιρί. Μαιϊ. χίχ. 14. [μι. χχὶϊ!, 2. ] οἵ βεῆβα, ἰπ ατοοῖς δηὰ [,δἰΐη. ἀπά 
1 Τί. ἱν. 8: ψ|ἢ ἐπ ἰωρὶ. 1,0. 1Χ. 49, 
οἵ 8]. : δϑεοὶ. ἰχ. δ0, δπά ἴδω, ἴῃ 4}} τ|6 
ΟΟΏΒΙ, ΒΕῸ]]. ὉΥ δος. οὔ {πῖηρ, 1 σον. χίν. 
39, καὶ τὸ λαλεῖν γλώσσαις μὴ κωλύετε. ", Ἰ᾿λϊ. διαπποὰ ἴῃ {Π6 ΠΑΠΗΝ, 
2 Ῥοι. ἰΐ. 16: νῖἢ τοῦ δηά ἰηΐ, Αοίδ χ. [ θεηδη ϑέμηιηι, ἴγοση δέν, 
47. δηὰ ΟἾ6ε8. ΗἩάΐαῃ. 11}. 1, 18. Χοη. 
Μϑιι. ἰν. ὅ, 4, δ. Βν Ηδῦτν. Ὑἱτἢ δος. οὗ 
Ἐπ πρ δηὰ ἀπὸ νἱ ἢ ροη. οὗ ρογβ. ἴμι. νἱ. 
29, ἀπὸ τοῦ αἵροντός σου τὸ ἱμάτιον, 
καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. 8 ϑορί. 
δα. χΧΙΙ!. 6. 
Κώ μη. ης, ἡ, α οἰϊασὰ οΥὐ οουηϊγγοΐοννῃ, 

88 ΟΡ. (0 ἃ νη] θὰ ἴον ΟΥ Οἰ(γΥ. 
Τῆς. ἱ. δ. ἦν. 42. ]} ΡγῸΡ. 6. στ. τὰς πό- 
λεις πάσας καὶ τὰς κώμας, Μαῖϊ. ἰχ. 38. 
1,. νἱϊ!. 1. ἀγροὶ καὶ κῶμαι, ΜΚ. νἱ. 86. 
κῶμαι ἣ πόλεις ἢ ἀγροὶ, ΜΚ. νἱ. δ6. ἡ 
κώμη, αἱ κῶμαι, ΠΡΊΝ, Μαῖῖ. χχὶ. 2, δι 
οι. Μοίοη. υὐδαρες ἴοτ {Π6 ἐπλαδαπίδ οὗ 
ὙΠ]Π]ασ δ, Αοἰβ νἱϊ. 2ὅ, ϑερί. δηὰ ΟἾδ488. 
ΜΙ. νυἱῖϊ. 27, αἱ κῶμαι Καισαρείας, {δὲ 
οἰϊαρε5 οὗ Οἴσθατεα, ἱ. 6. Ἰγϊης δτουπὰ δηὰ 
ἀοροπάθης ροὴ ἰζ. 2) Δρραγομν οὗ ἃ 
Ἰδῦσθ ἐουῦη ΟΥ̓ βιη8}} οἰΐγ, κωμόπολις, ψὶἢ- 
ουῦ Ὅ41]8, οὐ ἀΐβοπι δας] 6 ἃ, 6. στ. Β61}}- 
δλϊδ, ρχοῦ. οὔ Ο411166, ΜΚ. υἱ]}. 28, 26, 
8. ΟὐμιΡ. γον. 22, απὰ Φόἢη ἱ. 45. ϑερί. 
Ψοβὴ). Χ. δ᾽ χν. 9. Ηάϊΐδη, 1]. 6, 19, οἵ 
Βγ:απίΐυτη. 
Κωμόπολις, εως, ἡ, 

11. α οἱ ἵν, ἷ. 6. ἃ 
οουπίτγ-ον 16 ἃ οἷν, δὰ σιπουΐ 
ψ}}, ΜΚ. ἱ. 88. ϑιταῦο, Ριοϊοιαγ, 2. 
Μαϊεἰα, Ἰ5]άοτο. 
Κώμος, ου, ὁ, α γεαβίέπρ, τευοῖ, Τιαἱ. 

ὁοηηἶϑϑαζίο, ἃ ΠΔΤΟυ ΒΡ δ [ΘΓ ΒΌΡΡΟΓ, Βομ. 
ΧΙ, 18. Ομ]. ν. 21]. 1 Ῥοῖ, ἱν. 8. 2 Μδες. 
νὶ. 6. Εν. Ογοὶ]. δ8]. Ὠϊοά. 85:16. χνυὶϊ. 72. 
2Ε1. Υ. Η. χὶϊ!. 1. Χοη. Ογτν. νἱὶ. ὅ, 25. 
Κώνωψ, ωὡπος, ὁ, ἡ, α σπαΐ, ομΐδα, 

ἴουπᾷ ἴῃ δοϊὰ τῖῃθ δῃἀ νἱποραγ, Μέαιι. Χχὶϊ!. 
24. Ἠῤοῖ. ἀπά Ατίβιοί. 
Κω φὸς, ἡ, ὃν, δὰ). ἔτ. κέκοφα, 2 ροτῇ. 

κόπτω, ἰο δοαί, ροωυπά, διὰ 8]80 ἕο σῷ 
Ο διν 1), Ησαι. 1]. χὶ!. 2038, ἀπ Οἀ. 
Χχίΐ. 477, οὐ ἀποοῖς 7} 16 οασο οὗ ροΐηϊ οὗ 
ἃ ὙΘΆΡΟΗ, 80 88 ἴ0 τάκ ἰΐ δέμηξ. 80 σῃι. 
ΠΤ]. χὶ. 890, κωφὸν βέλος. Τίνιδ ([Π6 ψνοτὰ 
δἰ χη ῆθθ ρτορ. δέμπέοεά, δηὰ ἢβ. (85 ἴῃ οὔτ 
ΟΣ β οὐέαδε, ἀμί, ἀοἰς,) δέμρία, 88 ἴῃ. ϑορῇ. 
Α). 311. Ριπά. ῥγιμ. ἴχ. 161, Βαϊ {|| 
ἴογτη ΔΒ ζΘΠΘΓΒΙΠΥ ΔΡΡ] δα ἴο ρούβοῃβ ψῇἢο 
4ῖὸ ἀοργῖνοα οἵ ὁη9 οὗἉ [Π 6 οὐζδῃβ οὗὨ Β6η86, 
ἘΥ Ὀοΐηρ ἀσεΐ, ἀυππιῦ, οὐ ὈϊΪ πα, ΤΊ Ἰδδι- 
τηθηϊοηρά υ86 5, ἱπἀοοὰ, ταῦθ, Ὀὰΐ Ὁ 18 
ἴουππά ἱπ Ηἱρροογαῖθβι Τῇ ΟΥΘΓ ἴσο δΓὸ 
ἔγοφυσηῖ, Ὀὰΐ [06 ἴοσιηοῦ ἰβ (Π6 Ὀγΐτη 
ΒΘΏΒ6: δηά Π6 βλῃ16 ἰθυτΩ ἀγα ψο}} 
ΒΟΡΨΘ ἴῸγ Ὀοίΐι, δίηοοθ ἰποδο Ὀοτ ἀθβῦ 816 

(κώμη, πόλις.) 

ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ἀυτηῦ ; ἰδουσὶ [Π6 [μδΐη δηὰ 1 ογεέΐψ, ργίοαζοίψ, 

ν]]ασ6 ΟΣ ΟἹ 

ΟΌΓΟΥ, 
1Πογο ἰ8 [ἢ 6 βαπιθ σοϊητήοη ἰάδα οὗ ομην 
ΟΠ οὐ οἰοδίπο ὦρ. 8.0 ΟὟΥ ψογὰ αἰμπιδ οοῖποδ 
γον {πΠ6 Α.-8. ἀδηιδη, ἰο βϑίορ ὑρ, ἐ ἀατπ 

88 {10 
κηΐ. 80 

4]δὸ ον ψοσὰ ὀιέπα, ἔν. δ] ππδη, ἰο 
τίς Ὁ, τΑθδὴ8 “006 ΨΏΟΒ6 586 η86 οὗ εἰβὶι! 
͵8. Ὀ]ηηθά᾽ οὐ βίορὶ τ. 88 16 ἴδ πηρμ 
ἴτομῃ ατ, μύω, ἴο βῖορ υΡ.Ύ. ΤΆ δίσαδο 
8δΑγ8, τυφλὸς ποταμὸς ἴον 8 Τῖνοῦ δἰορρεὰ 
-» αὶ ἴἴ8 πλοῦ ἢ ὈΥ ὈορΒ : δῃὰ οὐδοῦ τυ με! 
αν τυφλὸς τοῖχος [οΥ ἃ νᾺ2}} πίοι 

3 ο ] ϑμὲβ 0 δοοθθβ. 'ΓΒ6 Οἴδοσ ἔδγτμβ, ἰηἀθοὶ, 
τὐρης ΘΠ Δηρθ Ὀ]8668, 88 64 0.8}}γ Αἰϊοὰ ἴο 
ΟΧΡΓΟδ8 ἀοργϊνδοη οὗἩ βθῆβθ. ϑϑορἤοοἶοι 
8 ΔΨΑΙΟ οὗἁἨ (᾿ἷ8 “θη ἢδ τηδὰδ (πὲ τ 
88 Υ ἰ0 Τί γοϑίδα, (( 4. Τγν. 87 " τυφλὺς 
τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν, τά τ᾽ ὀμματ᾽ εἶ. 
Απὰᾶ 80 Βοαυτιοηὶ δῃὰ ΕἸθίσοΥ : " ἴου 
ἫΝ Βανθ ᾿ ἐπὶ αν ἌΡΥΕΣ ΚΗΘ 
Κῃῆϊη Ὠ016,, 8286 “βοῦν}, Αμ. 462, φρε- 
ΕΣ μένος. Μίποα, Ῥ᾿ 1,. νἱϊ. ὀέ], 
ἐβΘΏ868 οὐέωθε. ἴῃ Ν, Τ΄, οὗἩ [0 86ηθ5 
δῃά (δου 1686. 1) ὀύμπέρα αΒ ἴο [6 ἀνα 
ΟΥ βρθβοῖ, ἱ. 6. ἀωηιδ, Μαιι. ἰχ. 82, ὁ), 
ἐλάλησεν ὁ κωφός. χὶ!. 22. χν. 80, 8] 
κι. 1, 22. χὶ. 14, δαιμόνιον κωφὸν, ἄψμη 
ἰη ἤΑλαλος. δορί. Δη6} (488. ὀΐ 
ἀμϊ, δα ἴο Πϑατγίης, ἄσαῦ Μεῖι. χὶ, ὅ, καὶ 
κωφοὶ ἀκούουσι. ΝΚ. νἱϊ. 82, 87. ἰχ. 25, 
πνεῦμα κωφόν. ἴμι. νἱ!. 22. ϑερὶ, «πὸ 

8.88. 

ΔΛ, 

Λαγ χάνω, (ἴν". οὔδο]. λάχω οΥ λάγω, 
ἴο αν, ΙΔῪ ἄονπι,) ἴ. λήξομαι, δον. 2. ἔλα- 
χον, ῥτίμ. δῃὰ ῥργορ. ψῖτ κλήρους υπάεϊ- 
ϑίοοά, ἐο αν ἀοιύη, οαϑέ ἰοΐβ, Ἰϑοοτ. ΑΥΘΟΡ. 
8. Ἀ]οά. ὅἸο. ἷν. 68, ἔλαχον καὶ, δος; 
ΑἾδὸ ἐο οαϑὲ ἰοΐβ ὩΡΟῚ ΔΌΥ της, Ὀυϊ βΈΠΟΓ. 
ἐο οὐῥαΐῃ ὃψ ἰοί, ἴο1}. οἰμαῦ Ὁγ δος. ογ ἢ’ 
σθη. οὗ ἰμΐηρσ. ἴῃ Ν. Τ᾿ οι σοηβίπιο- 
οπ5 οὐουτ, [6 181 ἰῃ [μὰ. ἱ. 9, ἔλαχε τοῦ 
Μϑυμιάσῳ, “ὶ Δ] δῖοι ἰο τ6 ἀἰογεπὶ 
Ροσιίοηθ ὑδίηρ δβοὶρποὰ ὃν ἰοέ; τ86 24, 1α 
Ασα ἰ. 17, ἔλαχε τὸν κλῆρον τῆς διακ. 
ταύτης. ἴῃ 2 Ρεῖ. 1. 1, τοῖς ἰσότιμον ἡμ. 
λαχοῦσι πίστιν, [06 ΒΘΏ86 ἰδ 
11. ὁ ὁματοά πῖθιι ἀ8,᾿ ἴῃ Δ]] βίοι ἰο [86 
δ] δοίη οὗὨ βαϊγαϊϊοῃη δεὶηρ ]]οι(οὰ ἰὸ 
{Βθῖ, 88 δῃ ἱπῃουϊδηοθ, ὈΥ [86 ζτδοῖοῦβ 
ὈΘηΪ τ Υ οὗ τ09 ϑανίοιγ. ΑἾδ8ο ἐπ (288. 
ἔτοια Ηοτηον ἀονηναγάβ, (μουρὰ ἰἢ6 σοι. 
8 ΟἿΘ ὑϑυλ]. Βαϊ ἔλαχε κλῆρον 0 
ΜΓ ΠΘΓΘ ΟΟΟΌΓΒ ᾿ῃ ΟἾ888.. ΟΩ]ν ἔλαχε κλῆρα. 
Ιῃ 926ὁῃη χὶχ. 24, λάχωμεν περὶ αὐτου, 
τίνος ἔσται, ἴθ ργίηανῳ Βθη86 [88 ρ806. 

Αάθρα; κἂν. αν λανθάνω,) 3" 
᾿ αἷς. ἰ. 19, 11. 7, οἱ 

ΤΠ δἢ Ἰδηρυδρθο ἀγα ργον δὰ ἢ δορα- 1 ϑορὶ. δῃὰ ΟἿδββ. 



ΔΑΙ 

Λαΐλαψ',, απος, ἡ, (ἔν. λαι; νοΥΥ, δηὰ 
λάπτω, ον. ἴον λήπτω, εορη. ἢ λάω 
εὐ λάβω.) ἰο ἐαΐε Ο77}} δαΥΥ αἰοαν, (85 ἴῃ 
λαι-ψηρὸς, λαι-σποδίας, οὗ 16 Βδῖηὁ 
ἴογτη δ ϑέραψ,, χέρνιψ, οἰκότριψ, διε.) 
α ιολὲνἰιυέκα οὐ λεγγίοαπο, ἩΠΙΟὮ ΠΑΥΓΙῸ5 
ΔΎΔΥ 8ἃ}} Ὀσίοτο ἱϊ, ΜΚ. ἱν. 87. [,ὰ. νἢ}}. 28, 
λ. ἀνέμου. 2) Ῥοὶ. ἰ!. 17, ὑπὸ λαίλαπος 
ἐλαυνόμεναι. 8. Αὐἱδιϊά. "886 ϑάλαττα 
ἐλαύνετο λαίλαπι ἀγρίᾳ. Το ποτὰ 
ἷθ οἷ. ἐουπὰ ἰπ τἰῃς δορί. δηὰ Ο]886. δὲρθο. 
Ηοκοῦ, Ὀιιξ πὸ στῆ θγο (Π0 ΘΧ ἰοη Δ. 
ἀνέμου, {πὸ ἴεζτα ΑἸ γα 8 Θ᾽ δον το οσουτ-͵ 
Πρ στ μουῦ ἀνέμου. ϑοιηοιδίηρ, πονονοῦ, 
Ἰκὸ τῆῖβ ὁσσυγβ ἰπ σαι. 1]. χυὶϊ!. ὅ7, ἐλθὼν 
δ᾽ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ. 

Λακτίζω, ἔ. ίσω, (ἂν. λὰξ.) ἐο Κίοϊ, 
ἴο δι ἶκο τ {Π6 [66], 6. στ. πρὸς κέν- 
τρα, Αεἰβ ἰχ. ὅ. χχνὶ. 14, δηὰ Ο]δ88. 
Δάκω, 500 Λάσκω. 

Δαλέω, ἔ. ήσω, ἰο ἱἰαϊΐξ, Ῥτορ. δηὰ 
τηοϑῖ]γ ἴῃ ΟἾΔ88. "ἴο υδ6 {86 νοΐοο,᾽ ϑρεαΐζ, 
ὙΠΙΠΟΟΪ ΔΩΥ Θὲ τοίθγεσοθ ἰοὸ ἴδὸ 
ποτὰ δρόΐίθη, δηὰ ἴπὺ5 ἀἰβοιίηρ ἴσου 
εἰπεῖν δΔηὰ λέγειν, 80 ΡΊ]υῖ, ΑἸοΐδ. 18, 

εἶν ἄριστος, ἀδυνατώτατος λέγειν, 
δηὰὸ Ρ]υί. ΡῬ]δοῖϊ. ῬὨ]]. ν. 20, λαλοῦσι μὲν, 
οὗ φράζουσι. ἴα Ν. Τ΄ σεπος. ἐο Ὡρεαΐ, 
δοιηθτωθα ἕο ἑαΐξ. 1. ῬΡ: οὗ Ῥουγϑοηξ, 
αὐθο]. Μαῖὶ. ἰχ. 88, ἐλάλησεν ὁ κωφός. 
ΜΚ. ν. 85, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, 8]. εϑρ6. 
ϑορί. δηὰ Ο]488. ΕὉ]]. Ὁγ δᾶὰν. Φοΐη χνϑ!. 
23, εἰ κακῶς ἐλάλησα. ΜΚ. νἱϊ. 8δ. Αοίε 
νἱϊ. 6. 1 ον. χὶϊ. 11. Ηοῦ. νἱ, 9. 
μα πρὸς στόμα, πιοιἦ ἐο πιοιέῆ, ἷἱ, 6. ἴλοθ 
ἴο ἴμοο, 2 Φοδὰ 12. βορί. δῃὰ Ο]αβμε. ἢ 
οἴδον δἀϊαποίδ οὗἩ τηδπῆου, 6. 51. ἀδί. δ8 
παῤῥησία, δοίαϊν, ρον, Ζοδη υἱἱ. 26. 
Αοίδ 1, 6. ἰδίᾳ διαλέκτῳ, νἱ. 10. 1 Οον. 
ΧΙ. 1: ροποῦ. γλώσσαις λαλεῖν, 566 
Ἰηὴ Γλῶσσα, 11. 8.. 4180 νὴ ΡΓΘΡ. 6. ἔτ. 
εἰς ἀέρα, 1 Οον. χὶν. 9. (ἴπ ᾿Αήρ.) ϑοβῃ 
ἢ, 44. ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ : ἐν τὶτὰ ἀδί. 
1 Οον. χίϊ. 8, ἐν πνεύματι Θ. λαλῶν. [ῃ 
νἈτου8 σΟΠΘΙ ΓΟ 008 ἀοδίρτιαιίηρ [86 Ρ6Γ- 
800 ΟΥ ἐπὴπρ 0 οἵ ΟΧ᾽ Ὑοτὰ ὉΠ ΒρΡΘΔ ΚΒ, 
Θ. (τ. 1) [0]]. Ὁγ ἀαι. οὗ Ρ618. ἐὸ ίο 
οὗ ἰοζᾷ δῺγ οὔο, Νίαιι. χὶὶ. 47, ζητοῦντές 
σοι λαλῆσαι. ἶἷμι. ἱ. 22, ἃ]. Ῥορί. δηὰ 

ὙΠ δαἀϊαποῖ οὗὨἨ τἸῆδῆπον δἀάοά, 
6. Ἢ ἀδι. παῤῥησίᾳ, Ζοδη νἱϊ. 18, Ἐρῇ. 
ν, 19. λαλοῦντες ἑαντοῖς ψαλμοῖς, 1. 6. 
“δἰηρσίηρ τοροίμεν.᾽ ΕῸ]]. ὈῪ ἐν νι ἀδὶ, 
] Οον. χὶν. 6, 21. περί τινος, ἴμι. ἰἱ. 88. 
ἘῸ]}. Ὁ ραγιεἰρ. λέγων, αἰνίηρ ἀεβηϊιο- 
ὯΘ88 ἴ0 1Π6 ἰάδα οἵ λαλεῖν, Μεῖίι. χὶν. 27, 
ἃ]. Βερί, 2) (0]]. ὃγ μετά τινος, ἕο 

ν Φοδη ἱν, 27. ἰχ. 82. 1} λέγω, 
νἱ, 80. Εδν. χχὶ. 9, ἀπά ϑερὶ. 8) 

[]]. ΜΗ “πρός τινα, ἰο δϑροαΐ ἰο, Αοἴϑ ἷν.]. 
Χχὶ, 89. δερί. δι (Ἰαε8. 4) [0]]. ὉῪ περί 
Τίνος, ἐο δροαΐξ αδοιμέ ΟΥ ὁ ἣι ο6, οἢη 
τ χὶϊ, 41. Βερί. δ) [0]. Ὁ δος. οἵ 

στό- 

ἀνεὰ ἠουῃ οὗ οὗ ἃ ργοπουῃ, ἰμ ἃ σοηθ- ἰ ρωῤέῥἑεῇ, 
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ταὶ οὐ δὐνου δὶ βεβο. Μαίι. χὶὶ. 84, ἀγα- 
θὰ λαλεῖν : Ζοἶη υἱῖ!, 20, ῥήματα. Βοπι. 
χνυ. 18, οἱ ἃ]. ὅο ΜΚ. 1). 7, λαλεῖ βλασ- 
φημίας. Αοἰδ νἱ. 18, ῥήματα βλάόφ. 
ΦΖοῖη υἱὲ. 44, τὸ τλῆμον Ζυάο 15, 16. 
ϑορι. δηὰ ΟἾδδδ. ἢ ΟὔδοΓ δάἀ)υποίδ, 
6. στ. δού. δηὰ ἀδὶ. οὗ ροίβ. Ναί. ἰχ. 18. 
Φοδη χίν. 25. χυ. 1]. δορί, ἄδϑη. χχυ 
158: ἢ} ἀδῖ, οὗ τηδηηοῦ, ὅς. ΜῈ. νἱξὶ. 
82, τὸν λόγον παῤῥησία ἐλάλει. 1 ον. 
Χὶν. 2. διὰ σἰϊὰ μοῦ. οὗἨ τιδηηογ, 1 Οογ. 
χίν. 9. ἐν ψὶτἢ ἀδῖ. οὗ πιδηηοσ, 2 ον. χὶ. 
17. ἐν Χριστῷ, ἷ. 6. " ΌΥ [εἷδ δι ποτ," 
2 Οον. χ 19. ΤῊ ἘΕΤῸ τινα, ἰ. 6. Α 

ἱπρ ἕο, 2 Οὐογ. χὶ. 17. τὶ μετά τινος, ᾿ 
Ἷν 25 ϑερῖ. αδεη. ἀχχί, 29. τὶ περί τι- 
νος, ἴμα. ἰ!. 83. τὶ πρός τινα, Δὲὶδ Χί, 14. 
μὰ. χχὶν. 44. πρὸς τὸ οὖς, ἴλι, χὶϊ, ὃ, ἃ 
ϑερῖ.--Ἴ1, α8 πιοαϊβοά. ὃν ἐδ οοπίδαί,  ὮΘΤΟ 
186 86ῆ86 ἢθ8 ποῖ 80 τηϊνοῖ ἰῃ λαλεῖν 88 
ἴῃ [86 δα) ποίδ, 6. γ᾽. 1) οὔοῃθ ἰθδοβίηρ, 
ἔο ἱεαοῖ, »γεαοἦ, 80]. ἴλι. νυ. 4. 1 ον. 
Σχῖν. 84, 85. 1 Ῥεῖ. ἰν. 11; [011]. ὉΥ δάν. 
Φοδη χὶϊ. δ0, 4]. : [01]. ὉῪ ἀπὸ οΥ ἐκ νὰ 
ἔ5. ΟΥ̓ δοιΓοΘ ΟΥἩἨΟΓοδδίοη, Φόῆπ υἱὶ. 17, 
8. χὶ!. 49: ὃγ ἐκ ν 18 σεη. οὗ Ἰηδῆποι, 

Φομη 1. 81: Ὦγ ἀδῖ, οὗὨ πιδῆποτ, γλώσ- 
σαις λαλεῖν, Μὶκ. χνὶ. 17. Ατοἰδ ἱΪ. 4, α]. 
ὙΊΟ δάὐαηοὶ οὗ ρεγβ. ἐο  οτα, 6. ξ΄. ἀεί. 
Φοδη χν. 22. 1 ὅσον. ἰἰϊ. 1; δἷδὸ σι ἢ παῤ- 
ῥησίᾳ, Φοβη χνὶϊ!. 20. ἐν πῖτ ἀαΐ, οὗἉ τηδη- 
πος, Μαιί. χὶῖ. 10, διατί ἐν παραβολαῖς 
λαλεῖς αὐτοῖς ; ΧΙ !. 84, 8]. ΕὉ]1. Ὀγ δοο. 
οὗ {πΐηρς ἰδυρσπῦ, σοτρ. ἰη 1. δ, 80}. Φοῃ 
Ν.. 11. νυἱῖϊ, 80, 40. χνῇὶ!. 20. Αοἰδ χνΐ. 
14, χχ, 80. Τίι. 1ϊ.. 1. δῃᾷ βο, ἴῃ τϑίθγθηοθ 
ἴο {πὸ ἀοείτίηοθ οὗ “688, Φοδη υἱῖ. 28, 
88. χὶΐ. δ0. Αοἴδ ν. 20, χνυὶϊ. 19. 1 ον. 
ἐϊ. 6, 7. λαλεῖν καὶ διδάσκειν, Αςἰδ χν]ϊ!. 
256. ὙΠ ρετβ. ἐο σθόοτω, 6. στ. ἀαί, ΜΚ, 
ἰΐ, 2, ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. ἱἷν. 88. 
Φοδιη νυἱ. 68, Αοἰϑ υἱ}}. 25: 8180 [0]]. ὮὉΥ͂ ἐν 
ψἱ ἢ} ἀδι. οὗὨ τηδηηοσ, Φο98π χνὶ. 25. λέγων, 
Μαῖι. χι!. 8. τὲ πρός τινα, Αοἱδ  . 22. 
1 ΤῊ. 11. 2. 2) οὗ (οδὸ ψῆο ἐοΐΐ, γοζαίδ, 
ἀδοίαγθ, ἀπποιποδ ΔῺΥ (Ὠΐηρ, Φοδη ἱ. 87, 
πρός τινα αῃμὰ δ(ν. [“. 1]. 20. περί τι- 
νοῦ, Φομηα ἰχ. 21: [01]. ὮὈΥ δοο. οὗἁ (μἱῃρ, 
ΠΟΙ. δῦονθ ἴῃ 1. ὃ. Μαῖι. χχνὶ. 18. Αοῖϑ 
ἦν. 20: ὉΥ͂ δος, δηὰ ἀαδῖ, οὗ ροσβ. Αοίβ 
χχὶδ. 18, δὰ υἱθ λέγων ἴπγ}. Μαίί. 
ΣΙΝ. 88: 4150 ψ1{} περί τινος, 1.ὰ. ἰϊ. 17. 
Αεἰδ χχὶὶ. 10. καθ᾽ ὃν τρόπον, χκχνὶϊ. 25. 
παρά τινος, ἵμι. ἰ. 456, 8) οΥἁ ῥτΟΡΒΘΟΥ, 
Ρνβαϊεϊοῃβ, ὅτε. ἐο νειοϊϊ, γα, Αοῶ 
ΗΪ. 24. χχνὶ, 22. πρός τινα, χχνυ]δὶ. 28 " 
[011]. ὉΥ δοο. οὗ (πΐηχ. [.ὰ. χχὶν. 25, οἷς, 

βροαΐ  ὉΥ αἰίτ. ἴογῦ ἅ, Α-ςῖβ 11], 2] . ὉΥ δος. δηά 
ἀκῖ. οὗ ροῖ8. ΦόΒὴ χυὶ. 1, 4. 80 οὗ ἃ 
αἰνίμο φφγορεῖϑε, ἴα. 1. δδ, 70. 4) οἴ 
ψῇδὶ ᾿ βαϊά υτἢ τρλξύίται ἴοτ αὶ τὰ 
γοσέ, ,. Ῥργεϑογῖδο, “ἢ (αὶ, 
χνὶ. 19: ἐμρ 806. ἃπά ἀαϊ. Ζοδη χνυ. 1]: 
δος. εἰς, δὰ περὶ, Ηδεν. νυἱῖ. 14; [ὉΓ ἐὸ 

μῇ, Ῥγοηπιμίραίο, ἀαϊμοτανοϊγ, Ηοῦ. 
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᾿ϊ. δ. ἰχ. 13, δὴ ἢρ. ἐο φρεαΐξ Ὁγ πτιησ, 
ὉΥ Ἰοιίον, 2 Οον. δ 17. υἷε. Ἐν, ἧι. ὅ. 
Ὡ Ῥεῖ, ἢ 16, ΟΥἨ οπο ἀεδὰ σἣιο φρδαζε, 

ογίϑ. ὮΥ ἷδ ΘΧαρ]9, Η6Ὁ. χὶ. 4.--- 
111. τπείον. οὔ ἐλένσε, ε. ατ. 1) οἵ ἃ Ἰαν, 

αἷν. ἴο φγοϑογίδο, Βοπι. ἰΪ]. 19. 
οἵ (6 ΘΧΡΙΔΙΟΥΥ Ὀ]οοὰ οὗ 26δυ5, Ηεῦ. 
χί!. 24, κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν 
Αβε ησ δείίεν δαπ [16 Ὀ]οοά 
οὗ] «“4δοῖ, 'ἰποο {πΐ5 Ἰδείον ογἰδὰ οἷν ἔου [Ὁ 
νοηβόβηοο, αἴθη. ἷν. 10. 8) ἴῃ 19 ἐπηασ  ΥΥ 
οὗ [πὸ ΑΡροσδῖυρεβθ, βροίκθοῃ οὔ α υοίοε, 
ον. ἱ. 12. ἐν. ἿἘ : οὔ ἐλυπάογο, ἩἘΙσἢ 
δΙο βαϊὰ λαλεῖν τὰν ἑαυτῶν φωνὰς, ον. 
χ. 8,4: οἵα ὑσδϑὶ, πον. χὶϊ!. ὅ, 1], 1, αἱ. 

Λαλιιὰ, ἂς, ἡ, ἱἐχελέθῃ ἴη ΟἿα58. ἐαξέζε, 
ϑρεοοΐ, σοπονῦ. παρ  γίηρ Ἰοᾳυδοῖτγ : ἴῃ ΝΟΤ, 
δροθοῖ, εἰεγαποθ, 1} τλαπηον οὗ βρεακίῃρ, 
6. στ, α αἰαϊοοί, Μαῖι. χχνὶ. 78, ἡ Δ. σου δη- 
λὸν σε ποιεῖ. ΜΚ. χίν. 70, ἃς ϑοριὶ. 2) πιοὸ- 
ἴοι. ὁ Ὑἢδὲ ἰ8 υἱτοτοὰ, ἑαϊᾷ, . Ψοδη 
ἦν, 42, διὰ τὴν σὴν λαλιὰν, " ὉΥ ψαΐ γου 
᾽ν βαἱά,᾽ υἱῖ}. 43, διατί "τὴν λαλιὰν τ. 
ἐ. οὐ γινώσκετε: " “ὮΥ ἀο γα ποῖ δοκπον- 
Ἰοάμψο τὰγ ἀοοϊτίηο [865 αἀἱνίπ6) ἢ᾽ 

Λαμὰ οΥ λαμμᾶ, Ἠοῦ. τοἦν 3 εὐῆετο- 
,)0νγε3 Μαῖϊ. χχνιὶ. 46. ΜΚ. χν. 84. 

Λαμβάνωα, (ἴ. λήψομαι, δοτ. 2. ἔλα- 
βον, εἴληφα.) ἰο ἐαΐδ, ἀοιΐνοϊγ, δηὰ 
ΔΙ50ὸ ἴῃ (ἢ ῬΑΓΙΪΔΙΪΥ Ῥδβϑίγθ δ6η86 0 78- 
Οοΐσδ, ἰταηδ. ἴ. ἐοὸ ΤΑΚΕ, 1. ὑγορ. ὑἱ ἢ 
[πο Βδηὰ, [0]]1. ΌΥ δος. ΟΧΡΓ, οΥ ἱπιρὶ. 1) 
οημογ. Μαῖϊ. χίν. 19, καὶ λαβὼν τοὺς 
πέντε ἄρτους. χχν. Ϊ, 8]. Β006: ἢ ἔκ 
τινος, Φολη χνΐ. 14, Βον. ν. γ' ϑορῖ. δ. 
ΟἸαβ8. ΕἾω. ἑαυτῷ τιμὴν, Ἡοῦ. ν. 4. 
δύναμιν, ἵκον. χὶ, 17. Ῥατί. λαβὼν ἷἰδ 
οἴθῃ υδοὰ Ὀσίοτο οἴποῦ νϑυῦδ ὈΥ ἃ βοτί οὗ 
ῬΙθοηδδῆι, ἴῃ ΟΥάΘΓ ἴο Οχργθδβ (80 ᾿ἰάθα 
ΤΏΟΤΘ βταρ ἢ 08}1γ. ΟὐπΡ. ᾿Ανίστημι ἰϊ. 8. 
Μαῖιὶ, χιϊ. 8], ὃν λαβὼν ἄνθρωπος 
ἔσπειρεν. νεῖ. 83. ἴμι. χχὶν. 43, Αεοἰβ 
χνὶ. ὃ. Κορι. δπὰ Ο]δε8. 2) οὔ ἰβκίηρ 
οοὰ οὐ ἀτίηϊ, νἱ τὰ δοοὺ. Ζοΐη χὶχ. 80. 
Αοίϑ ἰχ. 19, λαβὼν τροφήν. ὶ ΤΊπι. ἱν, 4. 
δῦδοὶ. ΜΙ... χν. 28. δ) ἴω 16 δθῆβ6 οἵ ἕο 
ἑαάε εοὐδ: πο, 6. γύ. Μεαῖι, χνυΐὶ. ὅ, 
ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν. νετ. 7. χχν. 
4. 7οδη χυἹ]!. ὃ. μεθ᾽ ἑαυτῶν, Μαῖίῖ. χχν. 
ὃ. 80 λαμβάνειν γυναῖκα, ἰο ἐαλε α 
εοἱἵα, ἑαΐε α8 α τοῦ, Μὶκ. χὶϊ. 19, 5644. 
1.α. Χχ. 28, ει. ϑερὶ. δπὰ Ο]αββ. 4) ἕο 
ἕαζδ Ὡρον οὨθδοὶῇ, ἰοὸ ὅδθαν; ἢχ. οηάαγε, 

, Μαῖϊ. χ. 88, τὸν σταυρόν. νἱϊ!. 17, τὰς 
ἀσθενείας ἡμῶν. δ) ἰο ἑαΐδ ὠρ, σαΐλον 
ἰῷ Μαῖι, χνὶ. 9, 10, πόσους κοφίνους 
ἐλάβετε; ἢσ. λαβεῖν τὴν ὑνχὴν, 88 ΟΡΡ. 
ἴο τίθημι, 72Ζοἰη χ. 17, 18. Χοη. Εἴς. νἹἱῖϊ. 
Ὡ. ἰχ. 10.---Π. ἐο ἑαζδ ΟΥΤ ἴτοτῃ ἃ πύυτη- 
ὉΟΥΓ, ἐο οἦοοϑο, Αοἰδ χυ. 14, λαβεῖν ἐξ 
ἐθνῶν λαὸν, ἨδὉ. ν. 1. δορί. δι (]655.--- 
11. ἐο ἑαζε, ἐο ἰαν λοϊά οἵ, ϑεῖχθ. 1) γτορ. 
Μαῖι. χχί. 85, καὶ λαβόντες τοὺς δούλους. 
ΜΝῖν, χὶϊ, 8, 8, ΨΦο η σίχ. 1: αὔδοὶ]. 2 ὅοσ. 
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χί. 20, δηὰ Ο]1ε8β. 80 ἴῃ δυπίιϊπρ οΓ Ββἢ» 
ἴῃ, ἕο ἑαΐδ, οαἰοῖ, κι. ν. δ. Χοη. Ογτ. Ἰ. 
4,9: ἤρ. 2 Οον. χὶϊ. 16, δόλω ὑμᾶς ἔλα- 
ον ϑορῃ. ἘΠ. 100, δόλῳ Φιλ. 
αβεῖν. τς. Ξη. 11. 196, “σαρι ἀο]15.᾽ 

2) 2) πιϑίδρῃ. οἵ δὴν βδίγοηφ οιποίοῃ, ἐο ϑεῖΐζε, 
οὐπιδ οἵ Καἶΐ ρον ΔΌΥ οτ6, 6. 51Υ. ἔκστασις 
ἐμ μὲ ξταὐηίαθα ἃ. ν. 26. φόβος, νἱϊ. 
16. πειρασμὸς, 1 Οοτγ. χ. 18. ϑορῖ. πὰ 
Ϊλ88. ὅο οἵ 8ῃ 60]]} βρί τἱῖ, ἀθῆιοη, [.. ἾΧ. 

89. Οοωρ. 705. Απί. ἱν, θ, ὅ..--ἶν. ἐο 
ἑαΐδ ΑὙΤΑῪ ἴτοτη ΔΏΥ οὴθ ὈΥ̓ ἔοτοο, Μαίί. 
γ. 40, καὶ τὸν χιτῶνά σον λαβεῖν. ον. 
Ν,. 11, νἱ, 4. ϑορί. δηὰ Ο]488.----ν. ἐο ἑαλδ 
ὕΡ ἃ Ῥογβοῦ, ἷ. 6. ἐο γϑοσίοδ Ὠΐτη 88 ἃ ἔπη 
ΟΥ συοδί ἰῃηΐο οπδϑδ ὕουθο, εαυΐν. ἴο 
δέχομαι. 1) σοῃον. Φοδη χὶχ. 27, ἔλαβεν 
αὐτὴν ὁ μαθητὴς εἰς τὰ ἴδια. 410.ιῃ Υἱ, 
2]. εἰς τὸ πλοῖον. 2 Φοδπ 10. Ηουι. Οἀ. 
νἱ!. 256. ΕἾφ. οὗ α ἰδδςῃοσ, ἄτα. ἐο γϑοοῖοο, 
αοἰποιοϊδαφε, “ἴο Θτοῦγαοθ ἀπά (Ὁ]1ΟῪ δ᾿5 
ἰπδίγυςἤοηβ, Φοη ἱ. 12. ν. 48, 4]. 8.0 οὗ 
ἀοειγίπο, ἕο ὀπιῦγαοε, αὐπηεΐξ, 6. ἔπ τὸν 
λόγον. Μαῖϊ. χὶϊ!. 20. ΜΙ. ἱν. 16. τὴν 
μαρτυρίαν, Ζ2οδη ἰδ. 11]. 1 Φοδη ν. 9. τὰ 
ῥήματα, Ζοῖνη χὶ!. 48. χνὶ!. 8. 2) ἴτουι 
[6 Ηεῦν. λαμβάνειν πρόσωπόν τινοῖ, 
ἰο γεοεῖσε ἰδ Ῥογϑοη 07 ΔΏΥ ὁπ6., ΡΓῸΡ. εδἰὰ 
οἵ ἃ Κίηρ, οὐ γυάρο, ψῆο γοοσέυθβ ΟΥ δάπηῖ 
6 υἱεῖ [8 οὐ ἴοβο ψο Ὀτίηρ ἷπὶ 86] 18 
οη8 δηα ργϑβθῃΐβ, 8π4 [ἈΥΟΌΣΒ {Ποὶγ Ἵδῦδθι 
3360 δβρϑο. Ζ2Ζοὺ χὶϊ 10: ἤθῆςθ ἐο ΚυΟΟΩΥ 
ἀπῇ ὁπ6, ὈΟΛ᾿ ἱπ ἃ σοοὰ δηὰ Ὀδὰ 5686; ἰῃ 
Ν. Το. ΟἿ]Υ ἴῃ ὁ θαἀ βϑῆβα, ἕο αοοθρέ 056} 
᾿οἰάσιμ, δαυΐν. ἴο δὲ ραγίξαί Ἰοιρανά! 

ἴπι, ὙΠῊ μοη, 4]. ἱϊ. θ, πρόσωπον 
Θεὸς ἀνθρώπον οὐ λαμβάνει. νυ νὼ 
δῦ80]. ἰο ΒΟΥ ρδυι δ] ῖγ, [,.ὰ. χχ. 2].-- 
ΨΊ, σ. ἴῃ Ρῆγαδβοθ, ὑβοτο λαμβάνειν Μ1} 
Υϊ8 ἩδΗΝΙ 18 ὙΠῸ οαυΐν. ἴο [Π6 τ ν 
Τεβροπαϊΐηρ ἴο [Π6 δοουδ. 6. τ. ἀρχὴν 
λαμβάνειν, οηυΐν. ἴο δοσέπ, ἤχου. ἵι, 8, 
δηῃὰ ΟἾδλεβ. ἀφορμὴν λαμβ. ἕο ἐαζα οορα- 
βίο, Βομ. νἱΐ. 8, 1]. σοι λαμβ. ἰο 
ἔακε οοῦγαφε, ΞΞ ϑαῤῥέω, Αοἰδ χανῆὶ. 1δ. 
ἱκανὸν λαμβ. ἰο ἑαζο βοοωγίψ, Αοἰϑ χνΐ. 9. 
λήθην λ. ἐο Τογρεί, 2 Ῥοῖ. ἴ. 9. 705. ἀπά 
ΟἸ88. μορφήν τινος λ. ἰο ἑαΐδ ἐλ ἰδομοα 
οΥ ἔοττη οὗ ΔΗΥ͂ 0Π6, ἕο ἐΐμεῃ οπεϑοὶ ἰο (τι, 
Ῥμΐ. 11, 7, μορφὴν δούλον λαβών. 80 
Τεβὶ. ΧΙΙ, Ῥαῖτ, ἡ. δ42, ὁ Θεὸς σῶμα 
λαβών. Οοωρ. Ζεοδ. νἱ. 18, ὙΝ ρα, ν. 19. 
πεῖραν λαμβ. ἰο πιαΐδ ἐγίαὶ οἵ, 1. 6. 
αἰξεηιρί, Τ161. χὶ. ἀν μὴ ΟἹ αβδ. ; οὐ. αἶβο 
εσυΐν. ἐο δαῦε ἐγίαϊ οἵ ἰο 6, ρεγιθμοῦ, 
Ηοῦ, χὶ. 86. Χοη. Εἷς. χνὶϊ. 1, συμβου- 
λιον ΛΗ. ἕο ἐαΐα οοιμϑεῖ, , 
φοπδιῖί, Μαῖὶ, χὶϊ. 14. χχνί. 1, 7. χστίῇ. 
12, ὑπόδειγμά τινα λαμβ. ἰο ἐαλδ 6.5 
οπδ αϑ απ ὀχαμερῖα, 98. ν. 10. ἀρ ὡδὶ 
λαμβ. ἰο τεοσοϊϊεσὶ, ἰο τοπιδηιδον, 2 ΤΊαν ἷ. 
δ. χάραγμά τινος λαμβάνειν, ἰο ἐἰφἠθ οἵ 

ἐδλδ πιαγὶ 97 ΔῊΥ οῃο, Βον. Ἐν. 11} 
[0]]. ὉΥ ἐπὶ νὶϊῃ ροη. χὶν. 9. ΧΩ. 
ΠῚ. ἰο ἈΒΟΕΙ͂ΝΕ τἰδὶ ἰδ σίνοη, ὶ 

την. ἴὸ 

ὃ 

᾿ 
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ἱωροροί, ἐ0 οδίαϊπ, ρματίαϊζε 1) ζεῆον. 
8060], Μαιί. νἱ]. 8, πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμ- 
βάνει. χ. 8. 1 Ὅον. ἱν. 7, 4]. υἱιὰ ἐκ οἵ 
δοΌΓΟΟ, Φομη ἰ. 16: (0]]. Όγ δοο. Μαῖϊ. χχ. 
9, ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. γοτ. 10. χχν. 16, 
πέντε τάλαντα λαβών. Μίκ- χ. 80, εἰ 
ἃ]. ΒΥ ἔκ τινος ραγινεῖυ, πον. χυ], 4, 
ἐκ τῶν πληγῶν αὑτῆς ἵνα μὴ λάβητε, 
δηὰ Ο].ι6. ὙΝΊ δὴ δαἀὐυποὶ οὗὨ 1Π6 ϑοωγοό, 
ὅτ. ὁ. ἅτ. ἀπὸ σ΄τ ρεη. “πηι, 1 Ζοη 1]. 
2]: παρὰ νὑἰι ᾳοη. ἥγοπι ΜΙ οπ6, Αοἰδ ἰϊ. 

,» 90 

εἰΐγ, Οἱ ΟΣ 85 σοϊημ θα ΟΥ ἰγδηβοὶ 
6. ἅτ. ἐπισκοπὴν, Αοἰδ ὶ. 20. κλῆρον, νοτ. 
25, ἱερατείαν, Ἦθδ. νἱ!. ὅ. βασιλείαν, 
ἴλι, χῖίχ, 12, 15: σῖϊ παρά τινος, Αοἰδ 
Χχ. 24, ἀπὰ Ο]228. ΑἾδ0 οὗ ἃ ϑοθββουῦ ἴῃ 
οδῖοο, λαβεῖν διάδοχον, Αοἰδ χχίν. 27. 
8) οἵ μόρια δρροϊηϊοὰ ἰο τεσεῖνο (τ θαῖο, 
γΤοηΐ, ἄζο. ἕο οοῆϊδει, Μαῖί. χυΐϊ. 24, οἱ τὰ 
δίδραχμα λαμβάνοντες, ἰ. 6. ἴΠ6 το- 
οδἴνοσε, ςο]]ϑοΐοιβ, χχὶ. 84. Ἡοῦ. νἱΐ. 8 : 
8} ἀπό τινος, Μαῖίϊ. χυὶϊ. 25. 8 Φοδιη 
7. Απά κφὸ ΟἿαββ. 4) βρ. ἐο γδοοίυε ὧν- 
εἰγμοίίον, θαᾳυΐν. ἐο ὅδ ἐπείγωοίοαά, ἰο 

. ἩΪ, 8, μνημόνενε οὖν πῶς 
εἴληφας καὶ ἤκουσας. Ὠϊοά. ἴα. ἰΐ, 29, 
ἐβαίως ἕκαστα λαμβάνουσι. δ)ὴ ἔξ. ἱπ 

Ῥθγαθοβ ἐντολὴν λαμβάνειν, ἰο τεοοὶτδ 
οὐπηπαρίπεοηί, παρά τινος, Φοθη χ, 18. 
2 7οπ 4. περί τινος, Ο0]. ἰν. 10. πρός 
τινα, Αοἰδ χνιὶ. 16. καταλλαγὴν λαμβ. 
ἴο δδ γοοονοῖ θα, Ἐοτη. ν. 1]. κρίμα λαμβ. 
ἰο νϑοδέυδ οοναϊιηπαίίον, ἰο δά οοπάοιηηπδά, 
Μαϊι. χχηΐ, 14. 9. ἰ΄. 1: 
ταῆοαχ, Βοιη. χἰϊὶ. 2. οἰκοδομὴν λαμβ. ἴο 
δδ οὐὐβδά, 1 Οον. χὶν. δ. παραγγελίαν 
λ, ἐο τοδαῖυα ἃ οδαγρε, Αοἰδ χνὶ. 24. τε: 
ΤΣ λαμβ. ἰο ὧδ οἱγοωπεοϊδεά, Φοδη 

“Λαμπὰς, ἀδος, ἡ, (λάμπω.) 111. α 
ἐρλέ, ὁ, στ. ἃ ἰογοῖ, οὐ ἰδίῃρ, ὅζο. : ἴπ6 
ἤτοι οὗἩ ἩΠΙΟΒ ἀδ68, οος. πα Ηάοίι. νἱ. 105. 
Τπας, ἐἱ, 24, οἱ ἃ]. τγαβ 1[Π|8 ῬΓΙΠΙΑΙΥ 0Π6, 
εΔ]]οὰ δέτη ὉΥ Ἠοπιεσ. [ἢ Ν. Τ' ἴόο, {86 
ΝΟΙὰ ΚΘΏΟΘΥΙ, ΤΩΘΔΏΒ α ἐογοῖΐ, Βυσἢ 88 Ὑγ88 
ἰοιτηοὰ Ὁγ α ρίδοο οὔ ἰγοὴ πταρροϑὰ τουπὰ 
ὙΠῊ Ὀαηάαροθ οὗ Ἰ᾿ἴπθη, δπά τηοἰβίθποά 
ὙΠ οὗ, 5. Μαϊῖ. χχυ. 1. βθηᾳ. ΨΖοδη 
ΧΙ, 8, ον. υἱῇ!. 10. θὰ ἴῃ Αοἰδ χχ. 8, 
δὰ ον, ἵν. δ, α ἰαπιρ οἵ [86 αποϊεαὶ 
ἴσπη, οἱ ἩΒΙοΝ 860 Φαδη, Ατοῖ. 8ὶ 40, 

Λαμπρὸς, ἁ, ὃν, τἀ. (λάμπω,) 
τ: οἰξνέῃρ, Ὀπίρεῖ ἀπ ωοἢ Ὀυϊ ΘΕρΘα. 

5 Δρῃ)οὰ τὸ {κ ̓ιθανθηὶγ Ἰατη ΠΑσΊρβ, 
δύῃ, Ἰη00η. δηάὰ δίδσβ, δ᾽. οἵ (10 

σαι. 1]. ἰ. 606, ἐπεὶ κατέδν λαμ- 
τρὸν φάος ἠελίοιο : οὗ τῃ6 τίοοπ, ΤὨυο. 
μῇ 44, σελήνη Δ. : οἵ {π6 βίατΒ, Ηοτα. ἢ). 

. 77, χὰ εο αν. χχίϊ. 16, ὁ ἀστὴρ ὁ 
λαμπ, ὁ “πρωΐϊνόφ. ΑἾ8οὸ οὗ Ὑἢδὶ τεβοοὶδ 
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6] ἐλέφασιν ἐσθῆτα λαμπρὰν οὐ λαΆβο- 

ΛΑΝ 

Ὀδεῖς [6 Ἰὲρῃϊ, ΔΘ. ἃ Ὀτίρῃς τηΐττον, Εὐσρ. 
Μοά. 11δδ, οὐ Ὀυγηϊβηφα τηθσίαὶ, τίσ ἢ 
οἰ ονϑ; ΟΥ̓ ΠΥ τὨϊηρ {πὲ ἷ8 τον τολέΐξε, 
γασίαπί. 8,0 οὗ δηροΐδ᾽ τοῦδβ, Αςἰβ χ, 80. 
Βαον. χυ. θΘ. χίχ. ὃ, δηὰ Ἰαΐεσ (]δδ8. 89 
Ὀιοά, 8. {. ἱ. 266, ΟΥ̓ 6 τοῦθ τπίὶ ὉΥ 
Ἠετοὰ ὑροι ΟἸ εἶδε ἴῃ τροοκογυ, δὲ Ῥ]αῖε δ 
50] ἀἴεγα δέϊεγνατάβ ρὰΐ οἢ ᾿ΐπὶ 8 Ῥ07}0]Ὸ 
τοῦθ, χὰ. χχὶϊ!. 1], Οοωρ. ΜΙκ. χνυ. 17, 
ἃς. Τθογο, ΠΟΘΥΘΡ, 6 ἈΓῸ ἴὸ ὑπάογ- 
δβίδη, ποὶ εὐλίζδ, Ὀπὶ ὀγέσἠξ ἰῃ οο]ουγ, 85 
ὙΟ δΩΥ οὗ βιιοἢ σΟἸΪΟΌΓΕ δῷ ρυ}]6, γε] ον, 
ἅς, ὅο ῬΙυῖ. νἱ. δ46, οἱ προσιόντες 

νουσι, οὐδὲ φοινικίδας, δια νἱΐ!, [24, 
σθὴς λ. Θ06, ὈΥ ἱπρ].,) ϑρίεπαϊα, 

ϑιγιρίμοιθ, οἵ ἄτοβθ, {04. 11. 2, 8, ἐσ- 
θὴς Χ. δία. Ἀιοά, 8.΄᾽΄.ς. τ. ἰχ. ν. 28, 
“προελθὼν ἐν ἱματίῳ λαμπρῷ. 8,0 Ζ6Π60Υ. 
ἔον. χυῆ!. 14, τὰ λαμπρὰ, οοβίϊψ αγίξ- 
οἶοθ, Ἐκο]υΒ. χχίχ. 22, ἐδέσματα λ.---Ἰ!]. 
εἶδαν, ἰἰηιρίά, Ἐδν. χχὶ!. 1, ποταμὸν 
λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον. Χοι. Η. 6. 
νυν. 8, 19, ὕδατα λ. Ηΐρροεῖ. ὕδατα λ. 
καὶ λευκά. 
Λαμπρότης, τητος, ἡ, (λαμπρὸς.) 

ὀγίρλέηεεθ, ὁρίοπάοιν, Ἃ. τοῦ ἡλίον, Ααεἰϑ 
χχνὶ. 13. 5300 οἵ {6 Ὠοάνθηὶν Ὀοάϊοδ, 
δορὶ. 15. 1χ. 8. θγδη. χίΐ. 8. ἦο ἷῃ 118 
ΥΪΓΔΥῪ 8686 οἵ ἐΐρἧξ, Ρ]αΐ. υἱῖϊ!. 477, τὴν 
ἄγαν λαμπρ. τοῦ φωτός. 

Λαμπρῶς, δἂν. (λαμπρὸς,) «»ζίδη- 
αϊάϊν, Ἱ. ᾺἊ δυτηρί!ουβὶν, ωὰ. χνὶ. 19, 
εὐφραινόμενος Δ. Αμὰά 80 ΟἾδβ8. ; ἕν 
Οὐοτηΐουβ ἃρΡ. Μοπαπά. δηὰ Ρι|"]. νυ. 208, 
οἀ. ΟἸον. λ. γὰρ ζῶσιν. 
Λάμπω, ἴ. ψω, ἰο εἠέπο, σίυο ἰρλΐ, 

ἸΏ ΓΓΆΠΒ. »7ῸΡ. δΣ ἢ ἀαι. Μαίι. ν. 1δ, λάμ- 
πει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. αὖ80]. χνὶϊ. 2, 
ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ. (Ήομῃ. Π]. 
ἷν. 482, τεύχεα ποικίλ᾽ ἔλαμψε.) μα. 
χυΐ. 24, Αοἰδ χὶϊ. 7, ἔλαμψεν ἐν τῴ 
οἰκήματι. (Χεοη. Μοτι. "1. 1, 9.) 2 Οον, 
ἵν, θ, ἐκ σκότους φῶς λάμψαι. Ἰείαρβ. 
Μαῖι. ν. 16, οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς 
ὑμῶν, ὅς. "Ποῖ τ0ὸ Ἰίγχῖπ, 1. 6. ἔδῃγο, οὗ 
γουΓ ἀπο ἢ δλίπο γοτί, Ὀδοοπιθ τηδηΐϊ- 
κει." 5.0 Ριηά, ΟἹ]. 1. 86, λάμπει δὲ οἱ 
κλέος. Ἐυτῖρ. Απάν. 778, ἁ ἀρετὰ καὶ 
Μανοῦσι λάμπει. Ῥ]αἴο, Ερίεί. 7, διὰ 
πάντων ἀνθρώπων λάμψασα δόξα. 
δορί, ἰπ Ῥτγον. ἱν. 18, Ὅλη. χὶΐ. 8. ἴῃ 
2 Ὅσον. ἱν. 6, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις 
ὑμῶν, ἴῦ ᾿δ8, 1 ἀρρυεπϑηά, δὴ αοέτδ 56ῃ86, 
(845 ἴῃ Επτίρ. Ηε]. 1142, δόλιον ἀστέρα 
λάμψας, " μεμίπρ ὮΡ, σδυδίηρ ἰο 8}106.,᾽} 
ΒΌΡΡΙΥ φῶς ἴτομιλ 6 Ὀτοοθάϊηῃρ οοπίοχί: 
}ιῖ. ὁ δριὴ ἸΙρπιοὰ ἂρ [Π6 Ἰχοϊ οἵ [86 αο8- 
αν ̓ γοῸΡ Πραγίβ." 6 ΤΩΥ τοῖο οὐ χα. 
). 78. 
Λανθάνω, δογ. 3. ἔλαθον, ἐο ἴΐ6 ἀϊά, 

οοποραῖοά, ἐο δὲ μπβηποιση, δβο]. ΜΙ. νἱΐ. 
24, οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν. ἴλι. νἱϊ!. 47. 2Ε]. 
Υγ. Η. ἰν. 20, ἰπῖιϊ, 0}. Ὀγ βορ, οὗ ροῖ:. 



ΛΑ ΗΕ 
“ἐο δε ἀϊαῖ ΑΒ ΤῸ ΔΠΥ οπο,᾽ ἱ. 6. 2, )οπι Ὠΐπη, 
ἴο οβόϑρο ἢἷ8 Κπουν]οάρθ οὐ ποίϊςθ, Αοίβ 
χχνΐ. 26. λανθάνειν αὑτόν τι τούτω οὐ 
πείθομαι οὐδέν. 2 Ῥεῖ. ἢϊ. δ, 8, ὅς ΟἸα88. 
Φοϊποά ψῖυἢ ἴ[ΠῸ ραγιὶς. οὗἨ δῃοῖθοῦ νετῦ ἰΐ 
88 1ῃη6 ἔοσοθ οὗ δὴ δάγν., ἴῃ 1ῃ)}9 β6η80 
δοογείζῳ, ὠπαιυαγέβ, ΠΠΘὉ. χὶϊ!. 2. ἔλαθόν 
τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. Χο, Δη. Ἰ. 
], 9, δῃὰ οἴτοη ἴῃ ΟἾδ888. 
Λαξεντὸν, ἡ, ὃν, αὐ). (λαξεύω, ἕν. 

λᾶς, ξέω,) τοο-ἦδιση, ἴ. 6. ἴον ἰπ (ἢ 6 
τοῦῖς, βαϊά οὐ ἃ βορυ]οῖτο, [ζὰ. χχίϊ, δ8. 
ϑορι. Ὠδυΐ. ἵν. 49, οἱ ἃ]. 

Λαὸς, οὔ, ὁ, (λάω, πἴοεηςα λάβω, ἴο 
ΠΟ], 88 1ζ σοῦο πῃ Ομ Β ὕτΤΆβΡ, [0 ρβ͵ΔΒΡ, 
(0116 : 80 τηραπὶηρ ὁ δῖ ἴδ  οἸἸεοιοὰ; 
Τ1,Δἱ. πιαητρυΐμδ ; 566 ν. ἵλαος.) ΤΉυ8 [86 
ἴοται ἰΒ υϑοὰ ἴο ἀδποῖθ ἃ ρθορὶς οὐ τηυ]εὶ- 
τυάο. 85 πλῆθος ἴτοῃη πλέω, ἰο Η͂]] ; δηά 
αἰ ἀτί., [η6 πιὰ] τυ 6, ΟΥ ΡΘΟρ]6, 88 ὀρ. 
ἴο [0 βονογοῖμτι ΟΥ̓ ΤΌΪΘΓ, ἐ ἤομῃ. Οὰά. νἱ. 
194, Ἡάοῖ. ν. 42,)) δπὰ ἴῃ μ]υγ. οορὲῶ 
(ἔτοπι οδρίο), σ᾿] ΑΓΘΒ., ἸΤΟΟΡΒ, 88 ΟΡΡ. ἴο 
180 οοϊιαίη. ἴῃ Ν. Το [186 1868 ΔΓΘ 88 
ἴο]]ονΒ: 1. ῬΡΒΟΡ. α »όορίδ οὐ παίΐοη, 
ΤΩΘΑΠ Πρ ἐδε πια88 οὗὁὨ Δ ροορὶο, δηὰ ποῖ, 
Ηἴκὸ δῆμος, ἃ σογαγαη οὗὨ ἔγθο οἱ 126 Π8. 
1) φεπθν. ἴμι. ἰΐ, 10, ἥτις ἔσται παντὶ 
τῷ λαῷ. Αοἰϑ ἰν. 25. Βον. ν. 9, δῃὰ βορί. 
2) , Οὗ 1ὴ6 ΨΦενγ8, 89 (6 ρθορὶςε οὗ 
Οοὐβ Ἵδοΐοθ, δῦϑοϊ. οὐ στ τοῦ Θεοῦ, 
ὅτ. Μαῖί. ἱ. 2]. 11. 4. ΜΚ. νἱῖ. 6. [μα 1. 
82, Α]. βρ6. ϑορί. βερίββ, ΕἾ. οὐ ΟἿ τὴϑ- 
ἐἴαηβ, 89 Οσἀ δ βρὶγίτι8] 1ϑγαοὶ, ΤΊ, ἱὶ. 14, 
Ἡεῦ. ἰΐ. 17. ἵν. 9, οἱ 4].---11. ΘΈΝΕΚ. ἐδ 
»εορίο, ἱ. 6. ἐδδ πιαπν, ἰδ6 πιιϊέμάδ, ἐδδ 
»ωδίϊο, Τωμὰ. υἱὶϊ. 29, πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας. 
νἱϊ. 47. ἴχ. 18, χχὶϊ. 27. πλῆθος τοῦ 
λαοῦ. Αεἰθ ἴϊϊ. 9, οἱ 4]. Ηοτῃι. 1]. χυ]]. 
502, οἱ 8]. ᾿ ἕερες. ἐδ οοπήπιοη ρθορίε, ἐδ 
ἀάυθθα ΟΥ̓ ΔΩ ΟἿΟΥ ΟΥ̓ ΤΟΓΓΠΟΥΥ͂, 6. 517. 
Θτ8816πι, Αοἰϑ ἴ,. 47 - οἵ Ο411166, Μαῖι. 

ἷν. 28. ϑερῦ. αδῃ. χίχ. 4. Ηοιι. Οἀ. χὶϊ. 
1δ6. Α58 ἀϊδιϊησυϊδηεὰ ἤοτα τηδρίϑίγαίθϑ, 
δο. Μαῖι. χχνὶ. δ, ἵνα μὴ ϑόρυβος γένη- 
ται ἐν τῷ λαῷ, Αοἰϑ νἱ. 12, ]. ϑερί. ἰπ 
Ἐχ. χυΐ!!. 22. 2οβῃ. νἱ. 8. 
Λάρνγξ, νγγος, ὁ, {δὲ ἐλγοαί, ἴνοτα 

'λαρύσσω, "ἴο Βανοῦγ, ΘὨ7ΟΥ.,, ἔν. λαρὸς, 
“ ΒΔΥΟΌΓΥ, ΡΙοεδδηϊ,᾿ πὰ ἰΠαὶ -ἴοτι λάω, 
υοἱο. ΤΉ λάρυγξ πιοδηβ 110. "παῖ ρατὶ 
ἴῃ τ ΐ ἢ 6 Θβρθοΐ! γ ὀηλον τηθαὶ οὐ ἀγΊηἸκ, 
{Π6 ὉΡΡΟΣ ραγὶ οὔ ἔπο Τπγοδῖ, {Π6 συ ]]οῖ, ΟΓ 
ΟΒ0}. ἢ Τὰ 1 ἰδ οοπεϊἀοτοά, ἰπ [ἢ 6 
ψογὰβ οὗ Ἡ. ϑίορῃ., 29 116. οὐδὲ υϑλέομίηι 
νοὶ πιδραέμϑ. 80 'η Ατβίορι. Βδη. δ7δ. 1ἰ 
8. ὨΟΎΘΥΘΥ, 6180 δπὰ ρσόπογ. σοπϑ ἀδγθὰ 88 
νοοΐβ υϑῃϊου] πη), 88 Ατίβιορῖ. Εᾳ. 1868. 
ΑἾ80, 85. τηοβὶ Ομ πίδίουα οχρίαΐη [ἢ 6 
νογὰ, ἴῃ Βοιῃ. ἰἰϊ. 18, (εοτηραγεά ψἱ1ἢ 
ἘοΪα. νἱ. ὅ, λαρὺγξ γλυκὺς πληθυνεῖ 
ΦΟΟν Ὀυϊ τπθγὸ {Ππ6 ΦΌΓΠΙΘΣ 5686 18 
Ργοίδγα ὉΪθ. Ξξΐ6Ο ΤΩΥ ποίθ. 

Λάσκαω, ἴ. λακήσω, ἴῃ Ο]686.. 5 Ηοῃι. 

240 ΛΕΓΪΙ 

1]. χὶϊ, 616. χχ. 277, ἰο ὄγεαΐ υἷα 
ογαδὴ; ἴῃ Ν, Τ΄. δά Ἰαῖογ ατοοῖς πυτίϊοτα, 
88 δβεἰὰ οὗ [Πΐηρβ ψ ΠΟΝ Ὀυγϑὲ νὐτἢ 8. ποῖδϑο 
οἢ δοίη ἴοο ταμοῦ ἀϊδίαπάοα, ἔο ογαοὶ 
ΟΡθη, ἐο ὑωγεῖ αϑμπάθγ, Αςῖἴϑ.]. 18, ἐλάκησε 
μέσος. Αοεῖ. Τοῦ. ὃ 88, ὁ δὲ δράκων 
φυσηθεὶς ἐλάκησε. 80 διαλακήσασα ἱἰῃ 
Απδίορι. Νιιῦ. 409, ἰΒ ΟΧρΙαϊποά ὉΥ {δ 
ϑοθοὶ. διαῤῥαγεῖσα. 
Λατομέω, ἴ. ήσω, (λατόμος, ἴν. λᾶς, 

τέμνω,). ἰο ομξ δίοπε, ἦδιυ ἱῃ δέοπα, 6. {τ-. 
μνημεῖον, ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ “πέτρᾳ, 
Μαῖι. χχνίϊ. 60, ΜΙκ. χνυ. 46. ϑΐορι., 208., 
διὰ ΟἸδβε. 
Λατρεία, ας, ἡ, (λατρεύω.) ϑογυϊοῦ, 

ἀλδα ἰῃ ΟἸα88. ἴοτ Ἦ]ΤΘ, ΟΥ 88 ἃ ϑἷδνε. 
Ρῆ. Δ). δ08. ἴῃ Ν. Τ᾿ ο]γ ἰη δ τὼ 

ἴο Οαοἀ, τεἰέσίοιιδ κεννίοε, τσογβλέρ, 20η 
χνὶ. ἢ. Ἐοι. ἰχ. 4. χὶὶ. 1. ΗδΌ. ἰχ. 1,6. 
ϑερί. Εχ. χὶὶ, 25, 26, Ψοβῇ. χχὶϊ. 27. 
1 Μδος. ὶ. 45. 
Λατρεύω, ἴ, εὐσω, (λατρὶς, “οπ0 

Πίγοα,᾽) δηά ἴῃ ΟἾδδ8. ῥγορ. ἕο ϑ6γδ ἴοτ 
Ὠἶγο, ΟΥ 88 8 δἷανο, δαυἷν. ἰο δουλεύειν. 
Ιῃ Ν. Τ᾿. βροίκοῃ ἰπ τεβρεοῖ ἰοὸ Οαοά, ὦ 
ϑογῦθ, ἴο τυογϑῖρ. 1) σοπθν. ἴο01]. Ὁγ ἀδί. 
Μαῖίι. ἰν. 10. {[μι. ἱν. 8, αὐτῷ (Θεῷ) μόνῳ 
λατρεύσεις. ἴμι. ἱ. 74. 1. 87. οἱ 4]. 86:06. 
αὖϑο]. Αοἰβ χχνὶ. 7. βερί. Οποθ οἔὨ ἰ60]- 
ΨΟΥΒηΐρ, Βοαι. ἱ. 25, ἐλάτρευσαν τῇ κτί- 
σει κι τ᾿ Δ. ϑερῖ. Πευΐ, ἵν, 28, Φυάρ: ἢ, 
11, 18. 2) 8566. ἀπὰ οὗ δῃ οχίεγπαὶ τἱρυλὶ 
ΜΟΣΒΠΪΡ, ἐο οὐἑοσίαία α8 ργίοδί, Ἡ «Ὁ. νυ]. ὅ. 
χῖϊ. 10, δῃὰ δὸ ἴῃ {Π6 οο]οβεῖα] Τ μαρΪδ, 
Βον. νυἱὶ. 1ὅ. ΑΙδο ρϑῃοτ. ἰο ΣΤ ϑαοτί: 
οο, ὡὐονελέρ, ἨοὉ. ἰχ. 9. χ. 2. 

Λάχανον, ου, τὸ, (λαχαίνω, ἴο ἀφ) 
ΡΙῸΡ. 8 ρίδηι ἴῃ ἀὑ, 88 ΜῊΝ ἴο ᾿ 
στουπὰ ; Πόποθ ἃ ραγάθη-μ]δηϊ, 88 σδθῦαρο, 
ϑἱπαρὶ, (ἀπὰ 80 ἀἰδιησυΐθιοὰ ἔγοτα ἐγοθλ) 
Μαῖίι. χὶϊ, 82, μεῖζον τῶν λαχάνων. 
Μ|κ. ἵν. 82; καθὸ ροῖ- βοῦθθ ἀπᾶ τοοίϑ, 
ΟΥ ΨοΖΟΙΔΌΪ68 ἰπ ροῆογαὶ. (66 Τοῦ ποίθ σα 
Τῶυς. {]..1}], ἥο. 2.) [κὰ. χὶ. 42, Βοιι. 
χὶν. 2. ϑορῖ. δηὰ ΟἸ688. α8 Ρ]αίο 872, Ο. 
βόλβους καὶ λάχανα. 

Λεγεὼν, ὥνος, ὁ, Τιαἱ. ἰοσίο, αὐ ἰορίομ, 
τορ. 186 ἰαγρεβὶ θοὰν οὗἨ ἰτοορβ ἴῃ ἴδ 
ἰόμῃ Ἀπο ψαγυΐϊηρσ ἰῇ πυτηδοῦ δὶ αἱ 
ἔογθης ρμουϊοάβ, 88 δγ0 . 4200, δ000, δαὶ ἰἃ 
(86 ἔϊπηο οὗ ΟἸτῖβι ἀῦονο 6200. [ἡ Ν, 7. 
Ρυΐ ἔογ δὴ ἱπάθβη το στοαὶ πυτα Ὁ6Γ, 9. [7 
οὗ δηροΐβ, Μαῖι. χχν). ὅδ: οὐ ἀδηιομδ, 
ΝΚ. νυν. 9, 1δ. 1. νὴ}, 80. 

Λέγω, ἴ. ξω, (ποῖ ἔγοπυ λέω, οαρίο, 85 
ΤΘΠΠΘΡ ΒΌΡροθαϑβ, Ὀυϊ ἔν, ἴη0 α οι ὶς ἔμ, 
ψθησοα [ἢ 6 τα, Ἰοσ-Θη, δῃ ἃ ΟἿΓ ἐ0 (αν 
εἰ πα] ΤῸ ΨΑΥ͂, ἷ. 6. ἐο ἔα οΥ ἰοὲ ἰδ ἀοτβ 
ὉΓ 8160, σαι. 1]. χχῖν. 085, δῃὰ αὐϊά. 

ἔαγ οπεϑοίς ἐο 1.18 ἀοιση ἴῸΥ δ εθρ, Οἀ, ΧΥ͂Ι.. 
102. δ]8ο ἐο ἐαν ἱοσοίλεον, ουἰϊεοί, 1]. χχυὶ. 
239. Οἀ. χχίν. 72. Τὶ οὐ ἰαν 5011" 
Εἴπ68 τηδδηβ ἰ0 μέ ἰορϑίμοσ ; 80 ἴῃ 18. Υ- 



ΔῈ 1" 

8, “Ἴ7οο ἴο [Πδ (᾿πδὶ ἰαψ δοϊά ἰο δεϊὰ." 
Απάὰ {ΣΈ ΠοΥ, ἐο ἐάν δέγονε, Ἰ. 6. ἐο τφίαέε, ἐο ] 1 
γοοομηΐ; ὅς ὮΘΏΘΟ {Π|6 ργανδὶ ] ηρ Αἰτὶο δπά 
ἰαοΐ, εἰρη. ἐο ϑαν, ἰο ϑρθαῖ, ἷ. 6. ἴο ὉΓΟΥ ἂν- 
οὐαὶ ψοβ ἴῃ σοππροοίοα δηά εἰσι] οδηὶ 
ἀἰδοοῦγδβο, ΞΞ ἐο αἴϑοοιϑο ; τἰῃ 8 αἱ τ πρ ἔγοπι 
λαλεῖν, δἀηὰ δ6[εο ἥοϊ εἰπεῖν, ᾿παϑηλιοὶ 
85 {18 Ἰδι τεσ τοίου ΟΪΥ ἴο ΨΟΓΒ 88 
δά ποὶ ἴο {πεὶγ σοπποοίοἀ 86η86. [ἢ Ν. Τ. 
Ι. ἐοὸ ἴαν δεΐοτα 'μνὸ ὨεΆγετβ, ἷ. 6. ἴο ἈῈ- 
ΨΑΤΈ, 6. κτ. παραβολὴν, ἰο »εΐ γογίδ, ἰο 

. ὙὮ ἀδί. οὗ ρεγβ. ἴλι, χυἹ!]. 1, 
ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς. χὶϊ!, 6. 
Ὑἷἱἢ πρός τινα, μι. χὶ]. 41. 30 οὗ ὀνθηίβ, 
ἐοὸ παγγαΐε, ἐεἰέ, υχὶτῃ δοο. οὗὅἁὨ ε{πρ δῃά ἠδ. 
οὔ γρογβοῃ, 1,0. ἰχ. 2]. Απά 80 Ο]485.--- "1. 
ἴο ΒΑΥ, ϑρεαΐζ, αϊθουιῦδο, ΖΘΏΘΥ. δπ4 οοη- 
εἰχιεα, 1. ψῖϊ απ ααγμεποί οΥΓ λό οὐγοοῖ, 
Ἶ. 6. [6 νγοτάβ βροΐίκβῃ, ἴπ6 1 ηρ᾽ ΟΥ̓́ΡΕΙΒΟΏ 
ΒΡΟΚΘΩ οὐ δας. 1) [0]}. ὉΥ [Π6 ψογάβ υἱ- 
ἰοτοὰ, Μαῖι. 1. 20, ἄγγελος---ἐφάνη αὐ- 
τῷ, λέγων, ἸΩσΊῸ, υἱ ἢ. 2, ΜΚ. νἱ. 2. 
μι... 18. Φοδη ἱ. 29, λέγει" "Ἴδε ὁ ἀμνὸς 
τοῦ Θεοῦ, 4]. 58) 0135. Χοη. Οουν. ἰν. 1}. 
ἘῸ0]1, ὉΥ ὅτι Ὀοίοτο 16 σοσὰβ αὐοίοά, 
Μαῖι. ἰχ. 18. ΜΚ. 1. 12. 111. 21. 4]. β8θρς, 
δηἀ Ο]458. εβρ. Ηἀοί. ροποο ρϑτὶ. λέγων, 
λέγοντες, βαψίπρ, ἰΒ οἴϊεπ ρυΐ αἴθσ οἵμοΣ 
ὙΘΓῸΒ ΟΥἹ ΠΟΙΙΠ8 ἸΏ Υἱπρ ΒΡΘΘΟΪ,, 88 ἱπίτο- 
ἀυοῖπρ τη 6 δχδοὶ ψογάβ, οαυΐν. ἴο ἐπ ἐΐδβ6 
τυογάξ, Μαῖϊ. ν. 2, ἐδίδασκεν αὐτοὺς, λέ- 
Ὧν Μακάριοι, διὰ οἷν. 80 ϑερί. ἘΡΤΕΙ 
ἈΙΩΡὮ. υἱΐ. 7. δ λέμε ὉΥ 8οα. οὗ [πίη ΟΥ 

Ῥὰν 6. χτ. οὔ 6 ἐδέπο Βροκϑῃ οὗ, Μαιί, χχί. 
θ, ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν : 1.α. νἱϊϊ!. 

ὃ, ταῦτα λέγων, οἴι. ἔλεξε τοιάδε 
.« 0606. ἴῃ ἴδια ὨἱΒίΟΥΙΔΠ8, 88 ἱπισοαπ οἷ πρὶ 

ἃ ἐροοοἢ. Ηζδποο τὰ λεγόμενα, 1μλ. χυ]]]. 
τι Δοῖίδ νἹ}]. Ν 8) [01]. ὈῪ δος. ἀπά ἱπῇ 
οὔη χὶϊ, 29, ἔλεγε βροντὴν γεγονέναι. 

Νωι. χνὶ. 18, οἱ αἱ]. ἤρα Οἷα, 4) [0]]. 
Ὦγ ὅτι ἱποίεδά οὗ 86 δοὺς. δὰ ἱπέ. ΜΚ, 
ἴχ, 1], κι. ἰχ. 7. Ζοῖιπ ἷν. 20. ὅο υἷι} 
ὅτι ἀηὰ [6 δϑροάοείβ ἱτρ]. ἴπ ἴΔ6 ρῆγαβο 
σὺ λέγεις, Μαεῖί. χχνὶϊ. 1].-- 1. 256. ΜΟΡ1- 
ΕΒ ΒΥ ΤῊΒ ΟΟΝΤΕΧΤ, ὙὮΘΓΟ ἴΠ6 5680 
1δβ ποῖ βὸ τῦσο ἱπ λέγω 88 ἰπ [86 8ἀ- 
)πηοῖίθ, 6. στ. 1) δέύονγ δ ψιοϑίϊοΉ8, ἴοΟΥ ἐο αϑῇ, 
ἐπργωΐῖγο, ΤΙ. ὈΥ ἴδ6 ψοτγάβ βροΐζοῃ, Μαίι. 
Ἰχ, 14, Φομη νἱὶ. 1], καὶ ἔλεγον Ποῦ 
ἐστιν ἐκεῖνος : Βοπι. χ. 19; ψὴτ ἀαϊ. οὗ 
Ῥθγβ, Μῆς, νἱ. 87 ; [0]]. ὉΥ εἰ, εὐλοίλον, ΑοἰΒ 

᾿Χχν, 20; 0} ἀδὶ, οὗὨ Ρετβ. χχὶ. 872. 2) 
ὉΤῈ γορζέθϑ, ἴῃ [ἢ 56 186 ἐ0 αηϑιυον", ἴ0]], 

Ὁγ ἴλ6 ψογὰβ βροΐίκθῃι, 9. ρτ. δῇϊοι ἃ ἀΐγθοὶ 
αυθδιίίοη, Μαῖιὶ. χνὶ!. 25: ψῖ} ἀδί. οὗ 

ἴδ, ΧΥΣ, 22: «180 Ὑ{Ὲ ὅτε οἵ οἰϊαιίοῃ, 
διϊ. χὶχ, 8. ῥγθθ, ΌὉῚ ἀποκριθεὶς, ΜΚ. 

ΥἱἹ], 29. 1.ὰ. 11. 11. 8) ἰπ δπτιηδιϊοιβ, 
ἴον ἐο αϑέγηι, πιαϊηξαΐη, 6. χτ. ἰτὰς τῃ9 
ΜΟΤάβ οὐ ῥτοροδίτἰοη8 υἱτετοὰ, ΜῈ. χίν. 
δὲ, ὁ δὲ ἐκ περισσοῦ ἔλεγε μάλλον" 'Εὰν, 
ἃς, 66]. ἱν. 1. 1 ϑολη ἰἢ. 4: Ω]]. Ὀγ δες. 
ὙΠῚ} ἰηῇ, Μαῖιῖ. χχί!. 23. ἴμι. χχ!. 2. 
Χχιν, 23, οἱ λέγουσιν αὐτὸν ζῇν : [0]]. 

ν᾽ 
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ὉΥ ὅτε ἰπειοδὰ οὗ δοὺ. δῃὰ ἰηἷ. Μαῖὶ. χυἹ]. 
": νὴ ἃ δι. οὗἩἨ ΡΟΓΒ. " [Π6 ογην ας 

λέγω σοι οἵ ὑμῖν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄς. 
πῃ 80] θη ἰδ οικύδηε, σεπον, Μαῖίι. χὶ. 22. 
ΜΚ. χίὶ. 24. ἴλι. ἵν. 25; νἢ ἀμὴν, Μαῖῖ. 
ν. 18, 4]. 4)) οΥὨ ἐδδολιΐηρ, [Ὁ ἐο ἐδαοῆ, ἐπ- 

, 8. 51. ψ Π} (6 ῥτοροδίκίοη ἰδυρὶῖ, 
Μαῖὶ. χνυ. δ: Ὑἱἱτἢ δοο. Αοίβ '. 8: νἱτὰ 
8ςς. δηὰ ἱπῇη. χχὶ. 2] . ὙΠῚῈᾺ δοο. δπὰ ἀδβῖ. 
οὔ ρεῖβ. Μαῖϊ. χ' 27. δὴ οἵ ργεαϊοιίομβ, 
ἐο 7ογοίοϊ!, μγοαϊοί, ὐτἢ δος. δια ἀαι. ΜΚ. 
Χ. 82. σἱιΠπ δού. ζὰ. ἰχ. 81]; 2} ἀαῖ. 
Φοόδη χὶϊ. 19. 6) οὗ υιὴῖνδὶ ἰβ βροίκθῃ ὑἱἢ 
Δυϊ πουγ, ἐο οοπιπιαμά, αϊγοοί, οἦαγσο, 
αὖθο]. Μαῖι, χχι. 8, λέγουσι γὰρ, καὶ 
οὐ ποιοῦσι: ἢ δος. ἴωυ. νἱ. 46: νὴ} 
806. δῃᾷ ἀαι. ΜΆ. χΙ]. 87; ψῖιἢ ἀδί. οὗ 
ΡΘΙΒ. δηά ᾿ἱπηρεταῖ. Μαῖϊ. ν. 44: σ.ιὶ 
ἀδϊ. πὰ ἱπ. ον. χιϊ!, 14. τὴ ἱπξ Βοπι. 
ἷ. 22. [0]}. Ὁγ ἵνα, Αοἰβ χίχ. 4. 8.0 ἴῃ 
[8:6 δϑῆβα οὗ ἐο οδαγφε, ὀαΐογί, τ ἢ ἀδί. 
Αοῷ ν. 88: ν᾽ ἀκα. δηὰ ἰηΐ, Αοἰδ χχί. 4. 
7) οὗ οαἰϊέπο οὠμδ, οααΐν. ἴο οαἷὶ, οχοίαΐηι, 
ὅτε, Μαῖι. χχν. Ἱ], λέγουσαι: Κύριε, 
Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. δ᾽ Ὧρ. ἰο 8αν οὐ 
ϑρεαΐ ὉΥ ὙΠΠΠΕῚ 6. γτ. στῇ (6 ψογὰβ 
ντἰτοη, ἴ[ζὰ. 1. 68, ἔγραψε, λέγων. Χχ. 
τ Ἂ ΜΓ δος. τ ΜΙ]. τῆΝ ΜΕΈΤΟΝ. 
οὗ ἐδέπρϑ, 6. 5. 1) ἃ νοῖςθ, φωνὴ λέγουσα, 
Μαῖι. 1]. 17 ον. νἱ]. δ᾽. νίαι ἄαι. Αεἰβ 
ἷχ. 4. Βον. χυὶϊ. 1. Ὑἱ ἀαί. οὗ τηδηπον, 
Αοίβ χχνὶ. 14. 2) ἃ νυ τη, ϑευρίυγο, ἡ 
15» Φολη χίχ. 87. 64]. ἐν. 80: τωρ]. 111. 

.. 8) δἴαν, ὁ νόμος, σἱνῃ δος. 1 Οοτ. ἰχ. 8. 
δὖ8ο0]. νου. 10. Δ᾽ γέμει: ὁ χρηματισμὸς, 
Βομι. χὶ. 4. ἡ Δικαιοσύνη, 88 ροτβοη οί, 
Χ. θ.--τῖἰν. ΕἸΟ6. ἴον ἴο πιδθαῃ, λαῦα ἐμ ηιϊμα, 
011. ὈγΥ ἵωροῦ. 68]. νυ. 16: πῖῖ δος, οὗ 
τιΐηρ, 1 Οοτ. χ. 29, συνείδησιν δὲ λέγω 
κι π.λ. ἱ. 12, 6.4]. 11]. 17; οὗὨἨἁ ρϑγβ. Ζοΐνη 
6. 7), ἔλεγε δὲ τὸν Ἰούδαν. 08. διά 
ΟἸαβε. ΠῚ. ἴο ΟΑΣ, ἴο ΝΑΜῈ, δααΐν. ἴο 
καλέω, ῬΓῸΡ, “[0 ΒΡΘΔΚ οὗἨ 88 θαϊησ, οὗ 
ΡΒ Κ τα, εἀ,᾽ 80 δη4 80, [0]]. ὉΥ δ0ο. ἤει. 
χίχ, 17, τί με λέγεις ἀγαθόν. ΜΚ. χν. 
12, ὃν λέγετε βασιλέα τῶν ᾿Ιουδαίων. 
Αοΐβ χ, 28, αἱ. Ῥαββ, Ναῖϊ, χὶϊ. δὅ, ἡ 
μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ. ῬΡατί. 
ὁ λεγόμενος, οαἰϊοά, παπιοα, Μαῖι. ᾿ϊ. 28. 
Ἶχ. 9, οἱ δῶρα δ. Αἶβο ϑωγηαηιοά, Μαῖϊ. 
ἷν. 18, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον. 
908. Αροογ. δ (1488. 81. ὙΠ 16 1άθ8 
οὔ ἐγαπδίαξτοη ἰηῖο Δηοῖ ον Ἰδηρυδρο : 6. ρτ. 
[Ὸ]]γ, ΦόΒη ]. 89, ῥαββὶ, ὃ λέγεται ἑρμη- 
νενόμενον, διδάσκαλε. χῖχ, Ω δἰ ΠΡ]. 
ϑοίνη ἰν. 25, Μεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόμε- 
νος Χριστός. χχ. 10. 

Λεῖμμα, ατος, τὸ, (λείπω,) γτορ. α 
γεριπαηΐ, ᾿ς, “δῖ 15 16, ἀπά Ὦγ πιδίου. 
οὔ Ῥδῖβ. 80716 γϑηιαϊηΐησ οὐὐ οὗ ἃ ἴαγχο 
ὨστΩ ΌΘΓ, ἐδ γοδίάμο, ὉΥ Ἰηρ]. β118}], Εοπι. 
χὶ. ὅ. 80 ϑερῖ. “οβῇ. χί, 12, 2 Κὶ χίχ. 
4. Τὴ Ν. Τ' δπὰ ϑδερῖ. υβοὰ ἴῃ [86 βἰπιρ.; 
πῃ ΟἸδββ. οὔ]ἹῪ ἰὴ (μ6 ρἷυτα'. . 



ΛΕ! 
Αεῖος, α, ον, δὰ]. (ἔγ. οὐδο!. λέω δῃὰ 

λείω, δῆς λεεαίνω, ἴο τὰῦ ἀονη, τ8 Κ6 
ΡΪαἰη.}) επιοοΐὴ, ἰουοῖ, ρίαΐη, 88 ορρ. ἴο τρα- 

ὑς, δπ4 Ἐρῃ ρὲ ἰο ὦ 8ιεγγαοο, οἵ Ἡδίον ΟΡ 
Ἰη4, Ἔδρθοῖδ!]γ (Π6 στουπά, ΟΥ̓ ἃ τοδὰ θη 
ον θὰ ἄοσῃ. 80 Ηοῃι. ἴ]. ν. 448, χῶ- 
ρος---λεῶς περάων, διὰ [Π6 ρίγαθο λεῖα 
ὁδὸς, ὀοουτῖης ἰπ Ηομπι. Οἀ. χ. 108. Ηδ68. 
Ἐτῃ. ϊ. 286. Χοη. Μοπι. ἰ,. 1, 20θ. Τὰ 
ἴῃ ἴμι. ᾿ἰ. δ, εἰς ὁδοὺς λείας. 

Λείπω, ἔ, ψω, ἰο ἴοαυο, ζόγβαζε, Ῥτορ. 
1Ὁ8η8. δπὰ οσουττίηρ ἰῃ Αγ ου8 86ΏΒ6Β, 
ἀροογάϊην ἴο 1Π6 Δρρ]!οαίίοπ, ἐο φυΐξ, αδαη- 
ἄοη, 7ογϑαΐε, 85 βαϊὰ οὗ γ]δοθβϑ, ῬΘΥΒΟΏΒ, 
δηὰ (δίηρΒ. [πῃ Ν. Τ. ἴ. ΡΑΒΒ. ἐο δ6 7ῦτ- 
ϑαΐδῃ οὗ δῃγ ταν, ἷ. 6. ἐο ὅ6 αοϑέϊῥμία οἵ“ 
ἐο ἰαοῖ ; ἴο1]. Ὄγ χει. 24. ἱ. δ, εἰ δέ τις 
ὑμῶν λείπεται σοφίας. 1. 1ὅ, λειπό- 
ενοι τῆς ἐφημέρον ΤΡΟΦΉΝ. Απά βεὸ 

Ῥ]αίο Ρ. 264, Ε΄. τούτου λειπόμενα, πάν- 
τα, καὶ κτήματα καὶ ἐπιτηδεύματα, 
αἰσχρὰ καὶ κακά. Τὴ ποτὰ ἰ8 οἴθηῃ 
ἔουπα ζ0]ονοά ὉΥ ἐν μηδενὶ, 274. ἱ. 4, 1. 6. 
κἴο ὃ6 ὙΔηϊπρ ἴῃ ποίδίηρ :᾽ 80 δαυΐν. (0 
τέλειος, ὁλόκληρος. Ῥϑ'ΤΑΛ]ΔΥ ἰδ [Π0 6Χ- 
φγοδβίοι οὔ 208. Απί. ἰχ. 11, 2, οὐδὲ μιᾶς 
ἀρετῆς ἀπελείπετο.---Ἰ1. ἹΝΤΕΔΝΒ. 0 
7αϊ!, Ἰαοῖ, δὲ τοαηίΐησ, ΔΒ ἀαι. οὗὨ ΡΕγ8. 
Τμι. χυϊὶ. 22, ἔτι ἕν σοι λείπει. ΤΊΣ. 1], 
18, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ, ἀπά 1. ὅ, τὰ 
λείποντα ἐπιδιορθώσῃ. 
Λειτουργέω, ἔ. ήσω, (λειτουργὸς,) 

Ἰῶν ίο }6᾽70γπὶ 8οηιδ ρωῤίδο βογυῖοο, δϑὰ 
Υ ἰπιρ]. αἵ ομϑβ οὔτι ΘΧρθῃβθ, ἱῃπίγβηῃβ, 

Τόομι. Ὁ. 888, 25. Ιδοογ. 16] ; αἴθὸ ἐὸ }θν- 
͵)ῶνπι απ ἐοη, ππΘΙΒοΣ ἴθ ῬΌΘ]]Ο ΟΥ 
ρναῖο 116, 6βρθ6. [86 ἔοστηθν, ΕἸοΟ] 88. νἹ], 
8, λειτουργῆσαι μεγιστᾶσιν. ἴπ Ν, Τ. 
βθπΟΓ. ἐο βεγΌθ, ἐο πιϊη θέον, 1) Ῥ ]10]γ ἴῃ 
τοὶ γίουβ ὙΠ ἸΠλεὲ βαϊὰ οὗἩ 1Π6 ρῥυΐθβίϑ οὗ 
ἴδιο Ὁ. Τ᾽. 8080], Ἠδοδ. χ. 11, καθ’ ἡμέρανλ. 
δηᾷ οὔϊδη ἴῃ ϑερί. δπὰ βοτηϑίζπιθδ ἴῃ “708. ; 
οὗ ΟἸ τἰβιίδη τθδομοσθ, [01]. ΌῪ τῴ Κυρίῳ, 
Αοἰϑ χἰν!. 2, Ὀίοη. ΗΔ]. Απὶ. ἢ. 22, ταῦτα 
λειτουργεῖν, 88 881 οὗὨ [86 ΒΟΥ ὶΟ68 οὗ [86 
Ῥαρδη το] ρΊΟΏ 8. . Ὀνίου, ἐο μι Ἴβέον' 
ἴο ΒΆΥ 016, “ ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ ΡΘΟΙΠΙΔΥῪ αἰ ά,, 10} 
ἀαὶ. Ἄσμι. χνυ. 27, λ. αὑτοῖς. 80 Χοη. 
Μοια. ἰ,. 7, 6. τῇ πόλει λ. ἘΐοοϊαΒ. χ. 25, 
οἰκέτῃ σοφῷ ἐλεύθεροι λειτουργήσουσι. 

Λειτονυργία, ας, ἡ, (λευτουργὸς,) 
ἴσο ϑογυὶοῦ ΟΥ οβῖοθ, 1. Θ. ΒΟ ἢ 88, ἴῃ 

Αἴδοηβ ἀπά ϑἰβουθοῦθ, ἡ το δι] ηἸδίογοα 
ὉΥ ἴῃ οἰεἴΖοιβ ἴῃ ἰυγῃ δπὰ αἱ {μοῦ οὐ 
ὌΧΡΟΊΒ6, 88 8 μαι οὗ [Π6 βγβίθτα οὗ βῃδῃοθ, 
μαΐ ἴῃ Ν. Τ᾿. σοποῦ, 9ογυΐοο, ηυπ δίγῳ, 6. 
1) οὗἩ 1π6 ἡ Ν ταἰϊπἰδιγαίοη8 οὗ [86 6 »- 
18; ρΡυϊοδιποοὰ, [μ. 1, 23, αἱ ἡμέραι τὴς 
λειτουργίας αὐτοῦ. ἨοΌ. νἱῖ]. 6. ἰχ. 21]. 
βορί. 708. Ὠϊοὰ. ϑίο. ᾿. 21, οὗἩ 1π6 Βοαῖμθη 
Ῥιϊρδιμβοοὰ, ΕἿἾξ. οὐὁἨἁ [16 πιῤιξδίτῳ οὗ ἃ 
ΟἸ υἰβιίδη ἸθδοθοΣ ἴῃ ὈγησΊηρ πιθῃ ἴο [86 
φαῖτὰ, ΡὨ]]. 11. 17. λειτουργία τῆς πίστεως 
ὑμῶν. 2) ὉΥ ἱπρ].. ,εἱομαΐν βογυΐοο, κά 
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φβῖοο, χειον. ῬἘ]]. 11. 30, πρός μελ. Απά-“. 
80 Αἴδϑῃ. δρ. βίο. Τῇθϑ. οὗ η6 οβῆοοε οἵ 

ΤΒΟΏΔ] δἰἰθηςίοθ, ἄο. ϑϑροϊκθῃ οἵ αἰπι, 
Ἱ. 6. Ῥυδ]ς οΟἸ]δοϊοηβ ἰπ [86 σΒυτοδοΒ, 
2 Οὐν. ἰχ. 12, ἡ διακονία τῆς λ. ταύ- 
τῆν. 

Λειτουργικὸς, ἡ, ὃν, 5]. ρεγίαϊπίης 
ἕο ἐδ ρωδίω βογυΐοῦ οὗ [Ὲ6 Τοῖη 16, ἐρυῖ 
σκεύη ἃ. Νυηι. ἷν. 19, 26. ἴῃ Ν. Τ. 
δοῖ. φτιϊηϊδίογίησ, “το ἀοτηρ Βουυΐοθ ἴο 
οἴδιοτβ,᾽ Ηοῦ. 1. 14, λειτουργικὰ πνεύ- 
ματα, ὶ. 6. εἰς διακονίαν, ὅζο. 

Λειτουργὸς, οὔ, ὁ, (λαὸς, λέϊΐτος 
ΟΥ λεῖτος, Ρυδ]ς, δὰ ἔργον.) α »εδῖιο 
βϑεγυαηΐ, (Ἡδεγοῖ, δημιουργὸς.) ΒΌΟΝ 85 ἴῃ 
Αἰδλοῖθ ρογξοσιηθα [Π6 λειτουργίαι, οΥ 
βία οδῖθθ, αἱ μοὶ οὐὰ ΘΧΡΘΏΒΟ; ἴῃ 
Ν. Τ. ρόποῦ. α ηρέηϊϑέον, βογυαπί, υἱΣ. 1. 
ΘΕΝΕΒ. 6. τ. Θεοῦ, Βοπι. ΧΙ. 6. Ηρ. 
'. 7, ὁ ποιῶν.---τοὺς λειτουργοὺς αὐὖ- 
τοῦ πυρὸς φλόγα. Απά εο ὈὨίοῃ. ΗΔ]. 
Α. ἰϊ. 78, λ. τῶν ϑεῶν. Ἐδοὶυδ. χ. 2, οἷα 
ἠυάρο᾽Β αἰεπααπέ; οἵ Ῥαυ], 85 ἃ πιῤηβέεῦ' 
οὗ ΟὨτῖβι, Βοι. χνυ. 16.---Π]. ΒΡΕΟ. βαϊὰ οὗ 
α γι οϑέ ἴῃ [6 76 88} βοῦθο, Η6Ὁ. υἱϊὶ. 2, 
τῶν ἁγίων λειτουργός. ϑορί. Νεῖῆ. Σ. 
89. 96Γ. χχχίϊ,. 51. ἼΤΠΙ. ὉΥ ᾿ρ]. ῬὨ]]. 
ὶϊ, 25, λειτουργὸν τῆς χρείας μον, α 
ηιϊπθίον ΚΟΥ τιν τυαηί5, '. 6. ὁ5η6 Ἅ8.0 ταϊηἶθ- 
(618 [0 ΤΑΥ͂ ἡϑηΐῖδ. 50 [,γεῖ48, λειτουρ- 
γεῖν τῷ σώματι. 

“Λέντιον, οὐ, τὸ, (1μἱ. ἐφπΐοιης, ἴτ. 
λίνον, ἴ6χ,}. ἰέποη οἱοΐδ,, ἃ ϑοτῖ οἵ οοαγβθο 
αργοη, ΜΟΥτὶ ὈΥ δογνδηΐβ (ϑασίοι. (Πρ. 

,» διιοοϊποίοκ “ιπί60) ΟΥ̓ΡΒΙΒΟΏΒ. ΘΟΧΟΓοΙδὶ 
πη άϊογαῖε οοσυραίίομβ. ΤῊ τΩοτΘ Ὁ 
ἴθττὰ νγ88 σάβανον. Φοἢπ ΣΙ! 4, δ. 

Λεπὶς, δος, ἡ, (λέπος, ἔν. λέπω, ἰο 
Ρ66] οὔ) ἐλ ογιϑέ ΟΥ 8οαΐδ ογὶ (δὸ ϑυγίδοθ 
ΟΥ̓ ΔῺΥ Βιυδβίδῃορ, 88 {π6 ἀμϑὰς οὗἨΘ στη, (ἢ 6 

ἰ οὗ τἱπᾶ οἵἉ ἔγι 8, ϑοαέο8 οὗ Η8ῃ, οὐ [86 
ἡπιοϊπᾶ οὗ ταϑίδ]8 μδιωτηογϑά ουΐ. 1ῃ Ν. Τ. 
οὔ [86 βοιποιμηρ 116 ϑοαΐδ8 Θπογυδεϊηρ [86 
6γ6-08118, Αοἰδ1χ. 18, ὡσεὶ λεπίδες, Βίτηϊ- 
18γ ἴο [ῃο80 868168 ογιηθἃ ὈΥ υϊηουχβ ἴῃ 
[86 6γε8, ἰῃ ἔθ ἀϊβογάθν οδ]ϑὰ λεύκωμα, 
Ὀεδοοπηΐπρ οοποτοίθ.Ό (866 Εοδβ, Οἴοοη. 
ΗἸρρ. ν. λεύκωμα.) 8. ΤΟΙΣ 11. 11. νἱ. δ. 
χὶ. 18, οτο {μ6 ἀϊθϑογάοσ 18. οδ]]δὰ λεύ- 
κωμα οΥ λευκώματα, “Ἔ0}Β λευκ. 816 
βαϊά ἰο δύο ροοῖθα ΔΙΝΆΥ. 

Λέπρα, ας, ἧ, (λεπρὸς, ἔν. λέπας.) 
. ἴα ψ Βίο [πὸ δἰώτι Ὀθοοτηθβ δοαΐῳ, 

δῖ. υἱἱϊ. 8, ΜΚ. 1. 42. 1... ν. 12, ϑορί. 
τ. ] 308. δηὰ Ο]685. 

ΔΛεπρὸς, οὔ, ὁ, (λέπος, λεπὶς,) ῬτῸΡ. 
ἐΒΟΔΙΥ, Βο ὈΌΥ.᾽ ΠΘΠΟΘ α ἔργ! 086 ἀϊδοαδοὰ 
τ Ἰοργοθυ, Μαῖι. νὴ. 2, Χ. 8, ἀπά οἔ, 
δερί. δ (888. 

Λεπτὸν, οὔ, τὸ, (πουϊ, οὗ λεπτὸς, 
(δῖ, 186 πδὴθ οὗ (16 βπι8116δὲ ον δα 
οοἶῃ, κὸ Ἐπρὶ. πιζδ. 108 ναϊυθ τγδδ βαϊΐ 



ΛΕῪ 
ἃ κοδράντης, οΥ ἴΠ6 8ι}) οὗἩ δὴ ἀσσάριον. 
ΜΚ. χιὶ. 42, αἱ]. λεπτὸν τ ρ[α: ΑἸεῖρῆν. ἱ, 
Ἐρ.9ϑ. λεπτὸν νόμισμα, Ῥο]υχ Οη.1χ. 92. 

Λευκαίνω, ἴ. ανῶ, (λευκὸς,) ο τιολέΐθη, 
νναΐὸ ιυλίΐδ, 6. στ. στολὰς, ον. νἱ!, 14. 
αῦδϑοὶ. ΜΙ. ἰχ. 8. ϑερί. διὰ ΟἾδδϑ. ; δὲ 
οι. Οἀ. χίϊ. 172. 
Λευκὸς, ἡ, ὁν, οὐ). (λεύσσω, 1π660,) 

Ρῖορ. ἔξσἠξ, ἰ. 6. οι  ἰην Ἰΐκιι, βλϊπέησ, 
εβᾶε ὅς ὨεΏςΘ ἡ ὲ ἀμ μ τὸ ὑϑγο 

οὗ ταϊτηθηῖ, οβροϑα. ταὶ οἱ δηρεΐβ, δίς. : 
χυΐ, δ. Φοδη χχ. 12. Ἀοδ 10, δηᾷ οἷ. 
ἴῃ ον. [,. ἰχ. 29, ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ 
λευκὸς ἐξαστράπτων. ἩΜαῖϊ. χνὶϊ. 2, 
λευκὰ ὡς τὸ φῶς. (ΟΟΡΡ: οι. 1]. χῖν. 
18δ, κρήδεμνον λευκὸν ἠέλιος ὥς.) χΧυ]]!. 
ὃ, δπὰ ΜΙ. ἰχ. 8, λ. ὡσεὶ χιών: οὗ 8 
ἴθτοβο, ον. χχ. ]]. 2) ψϑπεσ, τολ(ῥδ, 6. ρ7. 
Βοῖτ, Μαείί. ν. 86, Ἐον. ἰ. 14: 6 βίοῃβ, 
Βον. ἱϊ, 17; ἃ εἱουά, χίν. 14: ἃ Ποτϑο, νἱ. 
2. 8 δοϊὰ γίρε ἴον ἰ86 Παγνυθδῖ, Ζόο πῃ ἷν. 
86, βερῖ. ἀπά ΟἾ488. 
Λέων, οντος, ὃ, α ἰΐοπ. ἴ. γ»τορ. Ηοῦ. 

χι. 83. 1 Ῥοῖ. ν. 8. Βεν. ἷν. 7, οἱ αἱ. βθρι. 
δηἀ (]428.---11. τηοίδρῃ. ἀπά ) ἴον α ογμοὶ 

γν, »εγβεσιίον, 2 Τῖτα. ἵν. 17, ἐ 
ῥύσθην ἐκ στόματος λέοντος, ἨΔΠΙΘΙΥ͂ 
Νεῦο. 8.0 7086. Απὶ. χυῆὶ. 6, 10, οἵ ΤΊθ6- 
τα, τέθνηκεν ὁ Λέων, νἰτ δἰ υβίοι τὸ 
ἴΒο56 ραββασϑδ οἵ ἴπ6 Ο. Τ, σθογο ἰγγϑηῖβ 
ΔΙῸ 80 (411. ἅ. ὅεο ΕΖ. χίχ. ἃ. Ἴ ἴογ α 
ἦδγο, ἀοἰέσογον, ον. ν. ὃ, ὁ λέων 
ὁ ὧν ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα, οοταρ. ΝθῬι. 
ἴ, 18. Ζον. χ]ῖχ. 18, 

Λήθη, ης, ἡ, (λήθω, οὐ λήθομαι,) 70ν- 
φομίποδβο, οὐί᾽νίοπ, 6. στ. λήθην λαμβά- 
νειν, ἴο Κζογσοί, 2 Ῥοι.'.9. Το ποσὰ οἷ. 
οος. ἴῃ ΟἼ]488. δηά ϑ'ορί. δηά (6 Ῥῆγαβο ἴῃ 
ὅοβ. Απὶ, ἰΐ. 9,1, ἄς θ, 10. 28]. Υ. Η. 
18, Ἡ. Α. ἐν. 88. 
Ληνὸς, οὔ, ὁ, ἡ, ῬτὸῸρ. δπὰ ρῥτΐ. ἃ 

ἐγοισῆ, ἴον αὐ κίπρ οὐ ψαίοτίησ. Ἠτη. 
Ἠγη. ἴῃ Μοτο. γι (848 «80 ἰῃ ἔξρι, αδι. 
Χχχ, 89, 42,} Ὀυχ0ῖ ἴῃ Ἰαῖον τ (οτβ, 88 ΤΏΘΟΟΣ, 
14. χίν. 17, α τυϊπο-ἱγομρῆ, ιυϊπε-υαἱ. Απὰ 
80 1ὴ Ν.. Τ΄., υϊ ἴῃ ἔννο βθηβ6β: ἱ. ἐδδ ΚΡΡΟΥ 
Ὀαΐ, ΟΥ Ῥγδβδ, ἰπῖο ὙΠΟ [ἢ6 ὕτάροβ ὙΟΓΘ 
ἐλδὶ δηὰ ἰγοάάδη ὈΥ τοθη, Εδν. χίν. 19, βα. 
χῖχ, 15, ϑορῖ, Νοβι. χἰιὶ. 1δ. 15. Ἰχ᾿}]. 2, 

“ὁ 51. Ϊ. 68. Αηδογ. 1, 4. [0 ναβ 
ΒΘΉΏΘΓΑΙ]Υ ἀυρ ἰπ (Π6 φαγῖῃ, [06 5468 Ὀδϊηᾷ 
Ρἰαδιεγϑὰ - Ὀυΐ ἰξ τσαϑ βοιηδιηθβ ἤθυγα ἴῃ ἃ 
τοοῖς, δηὰ μαδὰ δἰνγαυβ ἃ ψταιθὰ ορδηϊῃᾷ 
ΠΘΔΡ [86 δοϊίοτῃ, Γπγουρῃ σοὶ [89 ἸίαυοΣ 
δονοὰ οὔ ἰηΐο 8 ἴοντεν ναΐ, {|| ἃ οἰβίθσῃ. 
--ἰι, τὅε ἴοισον υαΐ, οὐ τοβοτυοῖγ, σΑΥΘΓῸ]]Υ 
πἰαοοοδὰ ΚΘ [π6 λάκκοι οἵ ἐΠ6 Ογεεῖκθ, 
ἴον Βο] ἀΐπρ υΐῃθ οὐ οἱ], (απά 80 δαυΐν. ἰο 
υπολήνιον.) Μαῖϊ. χχὶ. 88, (τῖῖἢ δῖ ἢ 
ἐοαρ. ΜΆ. χίϊ. 1. 18. ν. 2.) δῃὰ 80 ϑβρί. 
δηὰ Ἰδαίου Ο]8εθ. 3.66 τ ποίθ ἰπ 100. 

Λῆρος, ου, ὃ, εἶδον ἔτοτω ἵν οδε. λάω, 
ὙΔΘΏΘΟ λαλέω, ἴο (ΑΚ, 818 κλῆρον ἔν. 
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κλάω, ξηρὸς ἔτ. ξάω, φλῆρος ἀαπὰ φλῆ- 
νος, ὨΟΘΉΒ6Π86, ἔγ. φλέω, ἴο ὈΔΌΝΙ6: ΟΓΥ 
ΓΆΓΠΟΙ ἔτι βοῦθ Οὐ δπίαὶ ἰδγη), ἤθη ΟΘ 
οδη)6 ἴδο Α.-8. Ἰαγδη, {πὸ αἴοττη. ἸθΏγϑῃ, 
δηἀ ΟἿ ἔο ἰδαγΉ, ἴῃ ἰΐϑ οὐ πα] ασέέθα Β6Ώ86, 
οἵ νος {Π6 ῬΥΪΤΏΔΥΥ ΠοιίΟἢ νΥ 88 ΒΙ ΠΙΡῚῪ ἕο 
ἐεϊϊ, Ἰηΐοττω  ψἤθηςθ {ΠΠ|κ6 οὐν νοῦ ἐο ἐδ) 
ἴε σδὴθ δ ἰθηρίῃ ἴο πλοδῃ ἐδαοῦ. ΤῸ 88 
ΟἿΓ ψοιὰ ἰογα, ἔγοϊῃ ᾿ἰϑγϑῃ, Τυθϑ8 ΒΟΠ16- 
(δῖ ᾿αυδυε νῆμα ἂψ ἑαΐα, ἴγοτα ΠΆΙΣ 
βοιῃοί ίηρ (014, 80 λῆρος ῬΙῸΡ. δἰρηῆοε 
καρ Ἔπου ἰοἰα!, α ἑαΐα, διά, ν δῆ ἃ ΤΩὩΘΙῸ 
(816, α Μοίίοη, (Αἰθθη. Ρ. 117.) οὐ πιόγε 
ἑαϊᾷ, Ἰά1]6 χοββῖρ, 88. ἰὴ [μἱι. χχὶν. 1]. ἐφά- 
νησαν ἐνώπιον αὑτῶν (ἴογ αὐτοῖς) ὡσεὶ 
λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν. ἈἰτΩΪ]ΑΙΥ τὸ 
αν ἴῃ Χϑῃ. Αη. νἱΐῖ, 7, 24, Ηρακλείδῃ 
λῆρος πάντα ἐδόκει εἶναι. Ἰλιοίδη, Τίπι. 
1, ἅπαντα ταῦτα λῆρος Ἐν σἼ ὉΥΝΝ 
208. Β6]]. 1). 8, 9, εἰ μὴ ταῦτα λ. εἴη. 

Λῃστὴς, οὔ, ὁ, (ληΐζομαι, ἔτ. ληὶς, 
Ῥ᾽υπαοι,) ἱπ ΟἾδββ, ρσορ. ἃ 2 ὲ ΟΣ 
ΤΟΌΌΟΣ, ΟΥὗἨ δὴ Κη νηδίονον, β Π6  Ὺ 
Ἰαηὰ ΟΥ ὉΥ 868, Ἔεβθρ. (Π6 Ἰαιίοσ, δ8 [ἢ6 ψοτὰ 
ἰβ υδοὰ ἱπ Επτρ. Ογοὶ. 112, δηὰ οὔδθῃ ἴῃ 
ΤὨυςγά. ΤῊ ΌΣΟΙ 8686 18 ΔΙοπο ἔουπά 
πὰ 106 Ν. Τ. 49 Μαῖῖ. χχὶ. 18. χχνὶ. δ, 
ψθοτο ἴη6 τοχὰ δἰπηοϑῦ αἰνγὰγδ ἀοποῖοβ γοῦ- 
δ6γ8, ΒΟ. 88 ΟἿΣ Πρ αγηθη, ἴῃ Δοδη 
χ. 1, κλέπτης καὶ λῃστὴς; 110 ἰογβ αἰ- 
ἴδ ΘΧΔΟΙΪΥ 28 οὐν ἐῤέοῦδϑ δπὰ ἀἐρλιοανηιθη, 
θυΐ ἃγο ἴβοτο υπὶϊϑὰ ἴῃ ογάον ἴο Βιγθησίῃ θη 
106 86η806. Αἱ Φοδῃ χ. 8, κλέπται εἰσὶ 
καὶ λῃσταὶ, [86 οΧρτοεβίοῃ 8 βφυγδίνε, 
88 ἀοδιρτιδιλτιρ᾽ ὁ ΘΧΟΘΘΟΣΠΡῚΥ δνδγιοουβ ἀπά 
ΤΑΡδοῖοιβ ρϑύβϑοιβ.᾽ δ66 ΤΊΟΓΘ ἰΏ ΤῊΥ͂ ποία. 
ΑΒ ἴο [86 οΥ τα η81]8 ογυοϊβοά πὴ] 0} ΟἿΣ 
Τιοτὰ, οὗ νοῦ τηθηϊοη ἰ8 τηδάθ, Μαίί. 
Χχυὶϊ. 88, 44. ΜΙ. χυ. 27, ἴῃ6 θεδθὲ Εχρο- 
Βἰ[ΟΥΒ ἃγῈ ἀστϑοᾶ [πὶ {ΠΥ 1}: 6 ΤΘΥΤᾺ δίρη)- 
ἢθ8. ποῖ 11, γοδδδογβ, Ὀὰ  ὄγιραπαϑ ἥω ᾽ 

δοοίογβ, ἔπϑωγσοπίδ ἀραϊπδὶ 1πΠ6 Βοτηδπ ρο- 
γογηταθί, Τηο ἴοττω, ἱπάἀοοϑά, τὴδ8 δρρ! θὰ 
Ὡοῖ ο]γ ἴο γοδεγβ, Ὀυϊ ἰο »ὲ ἕη τυαν΄ 
(860 Τύυς. ἷϊ. 22, 67. 11}. 1. 1ν. 2. νἱ. 6. 
νἱὶ. 4, 10. νἱ ἢ. 40.) διὰ αἷθὸ ἴο ἰῃοβο 33.6ὁὲ- 
ὑοοίογ, ψἾΟ στε θα ὁ 8 βοτί οὗ ρυύναϊο απά 
Ροιγ ψαγίδγο, ἴοτ »ίἰωπαδν ΟἾΪΥ, 88 Τδυς. 
ἸΥ. ἐγ οἱ 84]. Χοη. Ηἷδι. ἵν. δ, 385.. Νὸν 
(9 88 ἴῃ βοῖῃμδ τηθαβυγο [Π6 6886 ὙΠ 
[Π6 ῬΕΥΒΟῊΒ ἰπ αυθϑίίοη, [ΠΔΥ Ὀδΐπα Ργοθα- 
ὈΪῪ ρο]ιιῖοα] ἐπθωγσοπέβ, το, ὑπο [ἢ 6 

εἴουβ ῥτγείαχὶ οὗ ᾿ἰουῖγ, (πδυροὶγ, ἴο 
ἀοιδόν ἈΠΟΙ͂Σ ΘΟΌΠΓΥ ἴτολ ἴθ Κομμδὴ 
γοῖκα,}) Πδὰ ἰδίκθῃ ὉΡ δ.ΤῺΒ οη ἃ Ρῥυϊποῖρὶς 
οὗ ταβίβίδῃοθ ἴο ἔγγδπηυ. ἢ ρϑγβοις 
816 ἴγθϑᾳ. τηθυθϊομθά ἴῃ «οβερθ Ὁγ 1ῃ0 
ἴοστ λῃσταὶ, ἃ ἴογτω, οὔ σοιγβθ, φίνϑη [π δὶ 
ΌΥ ἴδ Βοπιᾶπβ. 8.0 4, Εογιίοιιβ, νἱ. 8]. 
ΒΑΥ͂Β: “5016πη ἰαέγομεἐδμβ δοοθηβου αυἱ 
0610 εἶν]! νἱπουπίαν." Απά {Π|6Γ6 τγα8 δ 
ταῦ τἶτης 8 βογῖ οὗ εἶν} τγὰγ σδυτυϊης οἵ ἴῃ 
Φυάαφα. Βιυϊ νβδΐονον τηΐρῃς ὃθ {Π6 ρτίῃ- 
εἶρ]6 οα Ὑ ΐοὶι 5 τ ὮΡ δ:ῖὴβ δϑοίηϑί 



ΔΛῊΨ 
16 Ἐοπιδῃ μόνοσ, (Ποῖς Ῥγδοιΐοθδ ὙΟΓΘ δί 
186 δοδί ἰαν] 688, δῃὰ δοοογἀὨΡῚῪ τηοτ οὰ 
19 σθϑηϑαγο ἐπα ρ] δά ἴῃ {πὸ ἴοττῃ κακοῦρ- 
γοι, 88 ὑοδίονο ὑροη ἔπϑαι ὉΥ δι. [χκ0, 
χχ δὶ, 82, ἀπὰ ῥγο ΔΌΪΥ δἀορίθά ἴῃ ογάθγ 
1οὸ δνοϊὰ τ Βαγβῆθυ ἰθσιη, βοϊῃθοδ ποῖ 
τηοτϊοά, λῃσταί. 
Λῆψις, εως, ἡ, (λαμβάνω,) α γερεΐο- 

ΓΑ ἀφ ῬὨΙ. ἰν. 1δ, ἔου ψ ποῖ βεὸ ἴῃ 
Δόσις. Ἐδοϊυδ. χὶΣ. 158. Το ρίωγαὶ ἰδ 
οἰοῦγ ἔουπά ἴῃ ΟἿΔ88. δ Ρ] αἱ. ΑἸεἰδ. 1]. 

Λίαν, (ρτορ. Δῇ 8δ6ο08. ἴδίκοη δάνογὶ- 
811γ, ὉΥ 6] 108. οὗ κατὰ, οὗὁὨ ἴ[πΠ6 οΪά πουῃ 
λία, οι λίω. ὅδ 1,ϑηῃ6ρ.) ϑοτν πιιοῖ, 
ὀωοοοαϊπσίν, 6. στ. «ἢ ἃ νογῦ, Μαῖί. 1. 
16, ἐθυμώθη λίαν. χχνῖϊ. 14, ἀπὰ σ11ἢ 
δὰ]. Μαῖι. ἱν. 8, ὄρος ὑψηλὸν λίαν. νἹ]Ϊ. 
28. Νῖκ. ἰχ. 8. βορῖ. δηά Ο]δββ. ὙΠ 
οἴου δἀνογῦβ, ΜΙ. ἱ. 85.᾽ νἱ. 61. χυὶ. 2, 
διὰ Ο]αθθ. Εν οἱ ὑπὲρ λίαν, 2 Οον. χί. 
ὅ. χὶϊ. 1], 860 'ῃ ὑπερλίαν. 
Λιβανὸς, οὔ, ὁ, Ῥτορ. αγόον' ἐδωγύζδγα, 

ἴδο ἔσο ὑψοῖ ρῥγοάσσοθβ ἔγαη κί ΠΟΘ ΠΒ6. 
ἴῃ Ἰαῖον πτίίοσβ ὅς Ν. Τ. ,) απλίποθηβο, ΞΞ 
ἴο λιβανωτὸς, 8 ἐγαπθραγοπὶ δηὰ ἔγαρτδηΐ 
σαπι, ὙΒο ἀἶ81118 ἔτοτι ἱποίβίοπβ ἐπ [86 
ἴτοο, επὰ τγ88 πϑοὰ ὈΥ [86 δηοίθη δ 88 ἰπ- 
δδΏ86, (οὐ. Εχ. χχχ. 84.) Μαῖὶ. 1). 1]. 
ον. χυ πὶ, 15. ϑερί. δηὰ ΟἸ688. 

Λιεβανωτὸς, οὔ, ὁ, (λιβανὸς.) ῬΤῸΡ. 
"αρλίμοοπϑα; Ὀυῦ ἰι Ν, Τ. δ Αο ὦ ΟΘΉΒ6 
ἴον θυχπίηρ ἰποθηθο, ἐωγίδεζωηι, ἔλον. ΥἹ]]. 
8, ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν. 
Λεβερτῖνος, ου, ὃ, (1Δ1. ἐἐδογέζπι8,) α 

βοοά-πιαη οἵ Βοιηθ, εἰ ἴΠ6Γ ῬΘΓΒΟΠΔΙ]Υ πιδθ 
ἔτϑο, οὐ Ὀοτῃ οὗ ἔγοοὰ ραγθηΐβ. ἴπ Ν. Τ, 
Αοἰδ νἱ. 3, τινὲς τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς 
τῆς λεγομένης Λιβερτίνων, “" οοτίαἰπ οὗἉ 
(Βοθο δεϊοηρίηρ ἰο [86 Βυμῃδροριθ οὗἁὨ 186 
ΤΑθογίίηθβ 80 ο81164: τησδηΐηρ, ἰῦ '8. 88 
Ροβοά, οἰζδμον πιαπωπεϊοα 5ἰαῦοθ, οὗ (θη 6116 
οὐἰσὶπ, θυΐϊ ψἢο μαὰ Ὀδοοτμθ Ῥγοθοὶ υῦο8Β ἴὸ 
186 788 τοὶ ρίοη, δηὰ πδὰ ἃ βγη [ 
αἱ ογιβαϊθιι ; οὐ ὅθνγβ ὈὉΥ δἰγίῃ, Ὀὰΐ ἱΔκοη 
οαράνο ὉΥ πο Βοιηδηβ, δῃὰ δἴγναγαβ 
τηδηυ θά, δοὰ ψ᾿ἢο ἔογηηθὰ ἃ δυπδροσιθ 
ὉΥ (ποπηβοῖνοϑ δἱ οι : δαΐ 860 ΤΩΥ̓ ποῖθ 
ἰῃ Ἰος. 

ΛΔιθάζω, ἔ. άσω, (λίθος.) ἐο ϑέοη, 
τοἰξῇ, εἰίοπιδθ, ἰὰ ογάοσ ἴὸ ψουπὰ οὐ Κὶ]}], [01]. 
ὉΥ 8.0. Φοθη χ. 81], 82, 88. Αεἰϑ ν. 26. 
χῖν. 19. 2 Οογ. χὶ. 25. βο ϑοριὶ. 2 ὅδ). 
χνὶ. 6, 18, ΜΙΡΑΤΗν ἐν λίθοις. ΡοΪ. χ. 29, 
δ. ϑιίχαῦο, ν. 108]. Αὐτίδῃ δρ. ϑυϊά. [Ι͂η 
ϑόμη χὶ, ὃ. Ἠοῦ. χὶ. 87. ἴΠ6. ὕοττα 8 υδοὰ 
οὗ 1ὴ6 Ρυπίδῃγηθηῦ οὗ δβίοηΐμρ, ϑαυΐν. ἰὸ 
λιθοβολέω. 

Λέθινος, ἡ, ον, 'ἀ). (λίθος,) 977 δίοπα, 
ἱ, 6, τπιδάδρ οὗ βίοπο. Φοδῃ ἰΐ. 6, ὑδρίαι 
λίθεναι. 2 Ὅον. ἡϊ. 8. Βον. ἰχ. 20, Βορί. 
δηἀ ΟἸδ88. 
Λιθοβολέω, ἔ. ήσω, (λίθος, βάλ- 

λα.) ἐο ἰΐγοιο δίομδβ αὐ ΔΗΥ͂ ΟἸ6, ἐο δίοηθ, 
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1.6, ἴῃ οτἄου ἰο πουπὰ οΥ ΚΙ], ὙΠ 806, 
Μαῖϊι. χχὶ. 856. ΜΙ. χίϊ. 4, οἱ αἱ. Αδ ἃ 
Μοβαΐο ρυπίβῃπιθηΐ, Φομη Υἱῖ. ὅ. ΒΘ Ὁ. χὶϊ, 
20. Ῥ]αῖ. χ. 202. 

στρώννυμι.) ἈτῸρ. δι 71. δίοπο-ρα 
Β6]1. Οἷν. 1, 26, ἐν λιθοστρώτῳ πόλει. 

ΛΙΚ 

Λίθος, ου, ὁ, α δίοπδ, (ἴν. λίω, αἴέσπυο, 
ἴο Ὀγοαῖς ὑρ, Ηἰΐ. ὁ τοοῖς Ὀγόκθα Ρ ἴῖο 
ΒΙΏ8]1ΟΙ Ῥαγίδ, 6ϑολ ἃ βδίοῃθ:; 88 ψψάμμον 
δῃά ψάμαθος, ἔτομΒ Ψψάω, ἰο Ὀγδακ υρ,) 
1. ΡΒΟΡ. 1) βαϊὰ οὔ 818}} βίοποδ, Μαζί. ἐν. ὃ, 
ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. νετ. Ό, 
αἱ. βορί. 2) οἵ βίοπαβ ἴογ Ὀυδ]άϊην, Μαίϊ, 
ΧΧΙΥ. 
νοῦ. 2. ἴλι. χῖὶχ. 44, Χεη. Νοαι. ἴῃ. 1.7. 
ΟΥ ἃ πὶ ]]-βίοπο, λ. μυλικὸς, Μῖὶς. ἰχ. 42. 
Ηάϊΐδη. ἰἰ. 1.14. ΟΥ̓ Α βίοπο ἴοσ οἱοοϑίησ 
[ἢ Θηίσαῃοθ οὗ 8 βερυΐοδγε, Μαίξ. χχυἱὶ. 
60, 66. ϑερι. αεη. χχίχ. 2, ὃ, 8, 10. 1ω0υα. 
ἂς Ποῖα 19. ΟΥ̓ βίοπο ταθϊοίβ, 2 Οοσ. {. 
7. οὐ Ρ. Εχ. χχχὶ. 1, 41 Οὗ 140]8 οαινοὰ 
ἴῃ δβίοῦϑ οὐ τρϑῦῦϊθ, Αοἰβ χυϊὶ. 29. ϑορί. 
Ὥρδαιϊ, ἦν. 28. ᾿ 
ϑίοποβ, λίθος τίμιος, ον. χνὶ!. 4, δῃᾷ 
ϑορί. οἴϊ., 7ο8., δηὰ Ἠάϊδη. ἷν. 21 ; δρ. 1 
Οοσ. 1. 12, λίθος ἴασπις, Βον. ἷν. 8. 
χχὶ. 1].--ἰ]. ΕἸΘ. βαϊὰ 1) οὗἨ ἁ ΟἸὨἠτῖδί, 85 
λίθος ἀκρογωνιαῖος 
1.6. 49 δι ὄγλνατ ἐδ 
“προσκόμματος, ϑ5ίομε ΟΥ εἔπ Ἃ . 
ἶχ. 82, 833. ΓΡοΙῖ. ἰ;. 7. 2) οἵ Οἰ τ ρεμηο, 
88 λίθοι ζῶντες, 1 Ῥεῖ. 1ϊ. δ. 

. ΝΙκ. χἰϊ. 1, ἴδε ποταποὶ λίθοι. 

ΧΧΥΪΙ. 86. ΟΥἁ ργϑοίουξ 

Ἐρβ. ἢ. 20. 1 οὶ. 
ος ζῶν, ἷ Ῥοϊ. ἢ, 4. Α8 λίθος 

Λιθόστρωτος, ου, ὃ, ἡ, πὸ ΔΎΩ 
1 ἈΡΡ. 

Αὐτίδη Ἐρίοι. ἰν. 7, 87, σοὶ μέλει πῶς ἂν 
ἐν λιθοστρώτοις [οἰκήμασι) οἰκήσητε, 
ἰ. 6. "Βουδο8 ἀδοογταίοα στῆ ἐθβϑοϊαιθὰ ΟΓ 
Μοβαὶς Υ μωγηθάργει 88 88 ΟὈΒΙΟΙΩΔΓΥ δὲ 
Βοτηθ δἴϊον {π6 πη οὗ 3.11. [16 Ν. Τ. 
πουΐϊ. τὸ λιθόστρωτον, δα ραυδηιοηΐ, Ἰ. 6. 
8 ἰοββοϊαίβά ρανθιαθηὶ οἵ Νοβαῖς ψοῦκ 88 
αῦονθ. Φοδῃ χίχ. 18, ὁ Πιλάσοε, τῦγε, 

τ γεν ἔξω τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἐκάθισεν 
τοῦ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον λιθό- 
στρωτον; ῬΙὮΊΘΙΘ 866 ΤΩΥ̓ ποίο: ἱ. 6. “δ 
Ἰεὰ 7688 ουξ οὗἩ {86 ρυρίοτγίυτη, Ἡ  ΓΒΕΥ 
τἴ6 σον τΐρης ποῖ δπίθν, δηὰ ἰοοῖ δ 
βοδὺ Ὁροη [86 γυδ]ῖς ὑἰθαπαὶ, βῆμα, τ οὶ 
βίοοἄ Ὡροπ ἃ ἰθββοϊδίθα ρανθηιθηϊ ;᾿ ΠΟΙΏΡ. 
208. Β. 2. κ(. 9, 8. 

Λικμάω, ἴ. ήσω, (λικμὸς, ἃ σ]η- 
πονήηρ- τς.) ἐὸ εσΐπποῖσ σταῖπ, ὙΒΙοΝ ἴῃ 
10 Εϑδὲ ἰ8 ἄοπα ὃγ ἰβτοσίηρ ἴδ ἰ 18 ἃ ἴστε 
δραϊηδὶ {π6 τη, ψ ΒοΝ βοαΐέεγβ {86 ΒΙΤΒῊ 
δηὰ ςἰιαῇ, οι. 1]. ν. δ00. Χοη. (ὔο. 
χυ !, 2, 6. Ηδηοο ὈΥ ΤΩΡ]. ἐο ϑοαξίοτ᾽ ἀΐ- 

γ86, ϑορί. 18. χυὶϊ. 18. Αὐροβ ἰσ. 9. 
δὰ. χὶ, 19. Ιῃ Ν. Τ. ὅς. Μαῖι. χχί. 

[,μι. χχ, 18, ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέση (ὁ λίθοε), 
λικμήσει αὐτὸν, "ἰϊ 8}}8}} δοαίίογ Ηἰπρ (0 
16 πιῖπάθ," ἱ. 6. “ ἐγυϑἢ Ἀΐαι ἰῃ ΡΙ6668, πι8Κ9 
οΠαΒ οὗ δὲπι.᾽ 80 βορι. δη. ἢ. 44. δοῦ 
χχυΐ!. 2], λικμήσει αὐτὸν ἐκ τοῦ τοτον 
αὐτοῦ. 



ΔΙΜ 

Λέμνη, ης, ἡ, (λίω, Ἰωνίζο, ἔτ. [Π6 Ῥασί. 
ε λελιμένος, ΜὨδησΟ λέμενος, λιμένη, 
έμνη, δηὰ μδὲὺ πηοίδι εβίη λεμὴν,} ΡΓῸΡ. 

ΔΗΥ͂ εἰδηἀΐηρ πῖον, ροοί, .. δ. ὅτ. (6 
᾿6κο οἵ Οἰοπμοβαγοίὶ, [κυ ν. 1. 4080]. γογ, 2, 
8]. Οἴα Ἶδἶκο οἵ θυτηΐπα Βυ] ραν, γέεννα, 
ον. χίχ. 20. ϑερι. 

Λιμὸς, οὔ, ὁ, (λείπω, λέλειμμαι,) 
ΟΡ. δ ΕΥ̓ τυαηΐ, ἰ. 6. οὗ ἰοοά, ᾿δῆσθ 
ναρθα ζαπεῖπε. 1) οὔ ἱπάλνϊἀυια}8, ἀνηρον, 
2 Οον. χὶ. 27, ἐν λιμῷ καὶ δίψει. μὰ. χν. 
17. Βοιτα. νἱῖϊ. 8δ. 2) οἵ οὐ1168 οΥ οουπῃ- 
1πο5, “ωπεέπο, Μαίι. χχῖν. 7, ἔσονται λι- 
μοὶ καὶ λοιμοί. 1.α. ἷν. 25. ϑερῖ. δι Ο].δ6. 

Αένον, ουὅ, τὸ, ῬΙῸΡ. , θ. τ. ἐλε 
[απ ϑορι. Εχ. ἰχ. 81. οη. ΑἸἢ. ἰϊ. 1], 
Ὡ: 8]δοὸ ἂ8 ψογκοὰ ρ ἰηΐο οἱοῖμ, ἐΐπθη, 
Ἦομ. 1], χ. 66]. ἴη Ν. Τ΄ {80 οἷοι 
το ἱπίο ἃ φαγηκοηί, ον. χνυ. 6, ἐνδε- 
δυμένοι λίνον καθαρόν. Οὐοτρ. ϑερὶ. [8. 
Χὶχ. 9. 3,0 αἷϑο 'πὰ ἤουγ, 1]. ἰχ. 661. Οἀ. 
ΧΗ, 78. θο ἢν}. ϑιρρὶ. 114, 1286. Ῥαὶΐϊ 
4'θὸ ἴον (ἢ τυὶεὶς οὐ ἃ σδηάϊο οὐ' ἰδῃῃρ, ὶ. 6. 
ἃ εἰγὶρ ο7 ἰέπεη, ΝΜ αῖι. χὶὶ. 20, λίνον τυφό- 
μενον οὗ σβέσει, " ἴῃ ϑυμοίκιη, σῖοῖκ ἢθ 
ὙΠ[Πι Δοῖ αιθηοῖ.᾽ ΤΠ Ὠδαγαϑὲ ΔρρΓΌΔΟΪΣ 
ἴο [δ]8 τ180 18 ἰῃδὐ ὃγ Ὑ ἰο 1η6 ποσὰ βίδηάβ 
ἘῈ ὑκκεῦ ἐλγεαά, 48 ἴῃ. Ἐατῖρ. Οτοβὶ. 149], 

Διπαρὸς, ἁ, ὁν, δὰ]. (λίπος, 8656 ὑδα- 
βὸς ἴν, ὕδος, δια.) 7αξ, 6. στ. ϑηρία, Χοη. 
Ογτ. 1, 4, 11; οὗ αποϊπίοὦ ιοἱξἧ, οἱ, διε. 

οῃ. Οἀ. χν. 332, δηά, ἔγοσῃ [ἢ βῃϊηΐηρ 
8 ο0 οὗ 116 δκὶπ Ὀεΐῃ ἀϑὰ 88 

ἰοδῖνο οἵ φοοὰ Πϑα! τ, με, γγοεῖ, καϊὰ 
οἵ [80 ροάάεεε ΤὨοΙΐδθ, ἨΗεδιοὰ Τβθορ. 
901, ῬΙυϊατοι. Αγοβ. 29. 8.0 Ψ726τγθιω. ν. 

" ΒΟΥ 8160 ΨΆΧΘΩ ἔδϊ [ΠΟῪ Ββ[1η6.᾽ 
ἥο αἷϑο ἴὲ ἀεποίεβ, ὉΥ ἱπηρ]]οδίΐοη, 18 

οἷπερ δὶ 6886 ἱπ ομϑ᾿β οοπαϊοη, οτῃ. Οἀ. 
ΧΙ. 196. χχὶὶ, 868, Ηδθηοο ἴῃ Ν. Τὶ ἴ ἰδ 
ὑπο οἱ τΐηρβ τοι 85 ὈΘΙοηρ ἴ0 οΥ̓Πδτηθηΐ 
δηα ἸΊΧΌΓΥ, ἱπ ἰἢ6 8686 ργϑοϊοιιϑ, 80: 
ἔνιοι, ἤν αν. 14. πάντα τὰ λιπαρὰ 
καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο. 80 Ησοῃι;. { 
ΧΧΊΣ, 406, τὸ ανε λιπαρὴν καλύπτρην. 
Ρίπά. ΟἸγτιρ. νἱϊ, 108, λιπαρὸς κόσμον. 

, ἀν α, ας, ἡ, ἴ,κἱ. να, α Ῥοωπα, ἱ. 9. 
ἸῺ ψορις, Φοΐη χίὶ. 8, λαβοῦσα λίτραν 
μύρου. χὶχ, 389. [{ 18 ποῖ ἃ τηεῦεὲ Ἠδ]]6ῃ- 
Ἰδς ἴθγτω, δἷποο ΡΟ]]ὺχ δπὰ Ἐϊυβίαι. ἴε8- 
ΝΝ 1(8 πξὸ πῃ {ὴ6 οαὺν τοῖς Ἡτϊίο τ. 

ὁ λίτρα νατϊοὰ ἴῃ αἰεγεηί οουπιτίθϑ : 
ἴμο Βοτώδη ἐΐδγα ντᾶβ ἀἰνίἀϑὰ ἱπίο ἔπνεῖνο 
ΘΌΠοδ5, δαυδ] (0 δυουϊ 12 οΖ. ἀνοϊγἀυροῖδ. 
ΔΨ, λιβὸς, ὁ, (ἔτ. Λιβύη, Αἴτοα,) [Γ 

.ῸΓΥ Κ΄. Ὗ.. υἱπά, [πἰ. Αὐιοιν, 
οἷ. χ, 10, 1. Ηάοι. ἃ. 95. βορί. Ῥε. 

246 ΔΟΙ 
Ἰχχνυὶ!. 26. ἴῃ Ν. Τ΄ τροίοῃ. ἴον ΒΟοΌ, 
186 ΒουςΒοτ αυδτίον, Αοίβ χχν]. 12. ϑερί. 
δηὰ Ο]688. 

Λογία, ας. ἡ, (λέγω, ἴο ςο}]6οῖ.} ῬΓΟΡ. 
ἃ οΟἸ]δοιΐοη οὗ ΔΩΥ μεἰής ἴῃ Ν, "ἡ ̓  
ῬΠ θά ἰο Δ οο!] θείου οὐ σοπιί τ θυ ςΐοη οἴ ΟΠΟΥ 
ἴον σμδ 8 8]6 ρυτροβεβ, 1 ον. χνὶ. 1. ΤῈ 
σογὰ ἰδ ποῖ ἰουπὰ ἰη {Π|0 Ο].88. συσίιοτβ: γοῖ 
δι ἰδ τγὰβ υϑοὰ ὃν ἔἤθυ, ντὸ σδμηοῖ ἀουδί, 
δἷ ποθ ϑιυ 1445 δη ὰ Πεθυομἶυ αἰίεοὶ [Πδὲ [86 
ἴυγαὶ, 88. ἴπ νοῦ. 2, ψὰ8 πδοὰ ἰπ [ἢ6 ΒΘΏΒ6 
κλογαί. Τὶ αἷδο οὐσυγθ πῃ [86 {1116 οὔ 

οπ6 οὗἩἨ ἘΕΡΙΟΠασπιυθ᾽ Οοτηθάΐοβ, Λόγος 
καὶ λογίαι, Ὠΐοΐ νγαβ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ βαιἰτὶς 
ἀγαμα ἀϊγεοϊοὰ ἀραϊπϑὶ [6 Ρἢἢ]ΠΟΒΟΡΏΘΙΒ 
δηὰ τῇοιονεἶδηβ, 88 αἰσχροκερδεῖς, διὰ 
οἵ ψιϊοἢ [86 {{π|6 δθογάβ 8ὴ δχαιρὶθ οὗ 
186 ἔλ͵|80 δη τ ἢ: 6 818 δϑουϊ θὰ ἴὸ Εγίο. ὉΥ 
Αγϊβίοι]ο, Βδοὶ. 11] 1]. Τἢδ οἵδον βἰρηϊῆ- 
οδιίοη δβοίρτιεὰ ὈΥ 1πο86 ΤΕΧΙΚΠΕΊΕΡΠΡΤ 
καρποφύραὶ: δ ποῖ ΟἸ]Δβδῖοὶ, Ὀυὶϊ ὐοο}6- 
Αμως . Ὠιοδηΐης ϑαογοα οὐ͵αξίοηϑ, 88 {Έ1|68, 

6, 

Λογίζομαι, ἴ. ίσομαι, (λόγος, ἀο- 
ἢ. Ιηἱά, δου. 1]. ἐ ἰισάμην : εἶδο δογ. 
Ῥα88, ἐλογίσθην, ἔαϊ. } ὯΝ, λογισθή- 

σομαι, ἴῃ (110 ρᾶ88. βΒεῦδβθο. Εὔνδῃ ἰδ6 ργὸ- 
βδηΐ ἰδ υδοὰ ραβδί οὶ υ αἱ Βουῃ. ἱν. 4, ὄὅ, 24. 
ἶχ. 8; ποί ἴῃ ΟἾδεβ. ψ8ο σοπῆπο ὑπαὶ ἴο 
(86 γατγίΐο. ῥγεβ. Ηάοί. ἰἰϊ. δ, ἀπά 50 ϑερὶ. 
ἴο ΒΕΑΒΟΝ, ἷ. 6. ἕο ειϑὲ ἴῃ 6 Γγθββοῃ, 0 ἐλέπκ, 
ουπμϑίογ. ΤΠ ῥυΐμ), δίῃ. οὗ [Π6 ψνογὰ ἴδ 
ἐο οομπὲ ωὦρ ὨυτοῦεγΒ: ὙΠΘΏΟΘ ἰζ8 ΟἾΒΟΣ 
ἱστοὶ βοκίξοηβ, ποτ οὐ 1688 ἔχυγδίϊνο, δεῖβο: 
88 ἴο αὐ-ἑουηΐ, ἐπε-Ραῖο, το-οουηῖ, ΓεΟΐκοη, 
ΤΈΔβ0η, δηὰ ἤη8}]γ, οοποίμαϊδ, οὐ 7Ὅτηι α 
οομοϊωδίοπ, 88 1 ΟΤΟ δου Ὀδδῃοίηρ [86 
αοσοομπέ, ἴοΣ συλλογίζεσθαι. Τ1η Ν, Τ΄ πὶ 
ἾΒ υϑοὰ 1. σἝΏΘΓ. ἰῃ [6 5686 ἕο γϑαϑΟΉ, 
ΜΚ. χὶ. 81, καὶ ἐλογίζοντο πρὸς ἑαντοὺς, 
λέγοντες, ὅτο. εἰτη]]Υγ Ὑἰ8ά. ἰϊ, 1, πὸ 
ἢν εἶπον γὰρ ἑαυτοῖς, (Α16χ. ἄς Οομμμὶ. 
ἐν ἑαυτοῖς.) λογισάμενοι οὐκ ὀρθως. 
Ἀπὰ εο Ρ]αυί. νἱ. 893, Ἁ οὐκ ὀρθῶς : ἢ 
ὅτι, Ηοῦ. χί. 19. τοῦτο ὅτι, 2 Οον. Χ. 7, 
δηὰ ΟἾἸα88. ψῆο, Πούονοσ, οϊ. 80 ἰξ δὉ- 
80]. ; 0]. ὧ δος. οὗὨ τῃΐηρ, ἐο ἐλέπξ ὠροη, 
οὐυηϑίάεν, ῬὮΪ], ἵν, 8, ταῦτα λογίζεσθε. 
δο ΤὭαυς. νυἱὶ. 78, ταῦτα Δ. Βυτ. Απάγ. 
810, ταῦτα οὖν λογίζον. Χεη. ΑἸἰδοη. 
. 18, ταῦτα Δ. «πὰ οἷ. ἱπ Ρ]αῖο. Ἰῃ 
186 86η86 οὗ ἐο γεαδοπ ΟΥὟὝ, ἰλέηϊξ ουΐ, πὰ 
ουῦ ὉΥ {πἰηκίηρ, 2 ον. ἢϊ. ὅ, οὐχ ἱκανοί 
ἐσμεν ἀφ᾽ ἑαυτῶν, λογίσασθαί τι κ.τ.λ. 
8. [ἴθδη. Οταί. χ]ῖν. ῥ. 914, ἀφ᾽ ἑαυτῶν 
αὐτὰ λογιζόμενοι καὶ σκοποῦντες οἱ 
δικασταὶ κ. τ. λ.---11. οὗἨ {Π|ὸ γεϑεζέ οἵ 
γοαβοηΐης, ἴο ΟΟΝΟΙ ΘΕ, ἡμᾶρε, δὼ ᾿ 
[01]. ὉΥ 860. δηὰ ἱπῇ, Εοαι. ἰϊ. 28, ι- 
ζόμεθα γὰρ, δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρω- 
πον. Υἱ. 11. χὶν. 14, 2 Οον. χ. 7, λ. ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ. χὶ. ὃ. ῬὨΪ]. 1.1). 18. [011]. ὃγ ὅτι 
Ἰηδίεδα οὗ δοὺ. δπὰ ἱηΐ. ἔοι. υἱϊ!. 18. 
Βορῖ, δῃα ΟἾδβε. ν ὥδηοσ. ἕο τέαϑοη, 



88 
ΙΧ. 8, τὰ τέκνα--- λογίζεται εἰς σπέρμα, 
ἐπα θὰ Η ρύμμγευιιά Ὁ αν υῖιος β φοῖν βσδὸ 

εἰς οὐδὲν ἐσθῆναι, " Ὁε τοςΚουοὰ 
ον ὑουξῶι; ξ ὙΓμά. ἰχ. 6, εἰς 
οὐδὲν λογισθήσεται (5:}}. τι:). ἴ4. Χ]. 17, 
εἰς οὐδὲν Δ. εἰ 4]. ἴῃ μέθαι ἷς 
οὔς ποῖ ἰουπά ἰη (Ἰ2ε6, δΔηὰ ἰδ εκιρροοεά ἴο 

Βε 4 Ηοδεαίεπι ἔτ. ὃ ον ὡς, 1. εἰς. 80 

πὶ πιο 8]. ΒοΪ]. ΝΥ υρλ να Ἰπἰ πνῖο 8] ̓ Ὁγ μετὰ νυνὶ ξυ. ἕο 
Ἀϑῴχων ρηρεν τὴν δὲ τὶ ἀὐπμς ἐμας δ 

Χχιὶ, 87, μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη. 
λογίζεσθαι μετὰ, Ῥε. Ιχχχνῖ, 

. ἕο 
Ρυαὶ (ο οπεῖβ. δεοοῦῃί," 101]. ὈῪ ἀδι. 

Βοπι. ἱν. 4, τῷ δὲ ἐργαζομένω Ὁ 
οὐ λογίζεται κατὰ χάριν. 80 Η. 
ΑΒ. 1.1}. ἐν μάτι, οἱ (το Βπν) μεσθόν. 
Το ΟΒγγϑοεῖ. χί νηΐ, Ρ. 584, οὐδὲ οἱ γο- 
νεῖς τοῖς τέκνοις ἀντὶ τῶν ἀναλωμάτων 
τὰς εὐχὰς Ασγ ονται. 1 (οτ. χίϊ. δ, οὐ 
λ. τὸ κακόν. 2 (τ. ν. 19. 2 Τίι, ἱν. 16, 

λογισθείη! 830 ερί. 2 β6τη. 
ἐπεραίε, 

ξεθετ. Βοῦι. ἰν. 6, ᾧ ὁ Θεός λογίζεται 
δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων. γνετ.}}]. 80 4150 
οἵ ἐντὶ, ἐο ἐπεραέε, ἰαν ἰο οπεὶε ελατφε, ἀηὰ 
Ὑἶτ ἃ πες. ποί ἕο ἡμπερκίε, '. ες. ἐο ονετγίοοξ, 
)οτσίοε, οι. ἵν. ὃ, μακάριος ἀνὴρ ᾧ οὐ 
μὴ λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν. 32) α'δο 
[01]. ὃν εἴς τι, ε. γτ. στ. ἷν. 5, 9, ἐλο- 
γίσθη τῷ ᾿Αβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιο- 
σύνην, ἰ. 6. " ΑὈτΔ 25 1} τᾶδ πωρυϊεὰ 
ἴο δΐα; αΖ ΓΦ ἰδουδπεβα, μΒὸ 'τῶδ ἱγεδίοα οῃ 
δεοουπὶ οὗ ἴὶ δὲ 1 εἰρβίθοουβ. 8.0 ἢ ἡ 
πίστις οὐ {6 Ἰἴκεο ᾿πιρὶοά, Βοα;. ἱν. ὃ, 
22, 64]. 1ῆ. 6. 22. ἢ". 28. πῖι εἰς ἱτορὶ. 
Βοαυι. ἵν. 10, 23, 24. 

Αογικὸς, ἧ, ὃν, ιἀὐΐ. (λόγος:,) Ἑ 
" φοδυσὰ ἐξ να τὸ πα δι λόγον, Εαζέ ΘΣαΝν ΡΥ 
Ὡρεεοὶ, ῬΓΌ]Υ οἵ σρεκκίην, 
ογαίογψ. ΑἸεὸ υδοὰ ἴο αυδῆξγ [8ὸ κυδοί. 

ΟΣ οὐμπί ἴο δὴ γ οὔς, μεοΡ.] 

ΛΟΓ 
τέχνη. δὍὸ 8 ἴο ἀεβοῖς ἔοφίς, οε ἴδιο σσί αἵ 
τοδλβδοηίηζ. αἱ εοοεὶ ἴτεη. "ὶ τϑεαδ. "εα- 

1 ἰδ α ἔβοηεν οὗ σϑαδοαι." γαύδ 
. ἴο ἄλογοε, (Αττ. Ερει ἱ 2, 

ε.- (εν, Ηοδ.) παρεπίκραναν τὰ 
λόγια τοῦ Θεουν. Απά κ»ο ἴδε 
λόγια τοῦ Κυρίου ἐτνὰ τὰ λόγια 
Ῥελίταβ. 2) οἵ τς αἀσοέγέπες τετεαϊεὰ 
Ὁσοά ιπτουσὰ ΟἾγέπ ἴῃ ἴδε 
ν. 12, τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς 
“ίων τοῦ Θεοῦ, “ἴδε πνεΐδι οὗ 
{πι|᾿ τδίς ἢ πε ἀπἀεεειχηὰ ὃγ ἐσ 
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ἑἕΐακ τεϊσίοπ. ἴῃ 1 Ῥοί. ἵν. 11], εἴ τις λα- 
λεῖ, ὡς λόγεα Θεοῦ, 58εἰ]. λέγων, ἰδ Τὴ 688 
“οι οἰ Βἴπρ σοπητηυπὶ αϊοά ὈΥ δυροτιδίυ- 
ΤᾺ] πὶϑάοιμ,᾽ {πδὶ οὗ (πΠ6 ϑρΙΥϊ ; ἃ5 ᾽8 εβρο- 
Εἶδ!Π]γ 186 σ886 ἴῃ [Π6 Ὑτί πρβ οὗ [π6 Ν, Τὶ 
ἩΠΙοἷΝ Δοσογα ρῚν ΔΓ σα] 6 ἃ Ὁ ῬΓοοΟΡίΌΒ, 
Ρ. 167, 17, τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. 

Λόγιος, ου, ὁ, ἡ, δα]. (λόγος.) 1η 
116 ΘΆὙ]16ν τί ἴοτθ ἴΠ0 τοτὰ τηθδπβ ἐσαγηδά, 
εφυΐν. ἴο πολνέΐστωρ, Ὠϊοηγβ. ΗΔ]. Απί. 
.,7. Ηᾶδοῖ. ἱ. 1, οἱ λόγιοι. δι ᾿ὶ. 77. ἵν. 
460. Ριηά. Ῥγίῃ. ἱ. 188. Νοιι. νἱ. 81. Βαϊ 
ἵξ αἶδο τοϑδηΐ οἰοψιοπέ, ἀπὰ 80 ἷΐ 18 υβοὰ ὉΥ 
ῬὮΒΠ]ο πὰ 1μποΐδη. ἨΗΐδποο ἱΐ ἰδ ἃ γθαιθηῖ 
ορμος οὐ Μογουσγ. Απὰ βϑυο ἢ ἴδ {Π6 
8680 ἀδεοίρῃηοἁ [0 ἴῃ0 ποτὰ αἱ Αοἰθ χυ]]], 
24, ἀνὴρ λόγιος, 85 βιὰ οἵ ΑΡ011ο86. Βαὶ 
[88 “ογπιον βρῆβθ ἔἤεγα ΒΩ ὈΓΘίΘγΘΌ]Θ, 

Δ] 45 ᾽ξ 18 ΔΙ΄οπο ἑουπὰ ἴῃ Ψοβθρῆι8, 
πϑηοἶγ, Απηΐ. 1ἰ. ὅ, 4. χνῖϊ. 6, 2, ΟΥ̓ οουσεθ 
ἴδιο Ἰεδτηΐηρ ἴῃ υεϑίίοη 18 ϑασγεα εὐὲ 
᾿πουρἢ (6 ἸΔΕΘΓ τδὺ 6 ἱποϊυάοα, 48 18 
τοαα!γοὰ γ {Π6 ἴοστῃ ἐλάλει αἱ γεγ, 25. 

Λογισμὸς, οὔ, ὁ, (λογίζομαι. τον. 
“Ὧιο δοὶ οἵ σεοκοπίηρ, οὐ ἴη6 αγέ ἰμογϑοῦ, 
αγιηιοίίο, Χοτι. Μοτη. ἷν. 7, 8 : οΥ οοτηρυ- 
ἰδοῃ, 48 ἷν. 2, 21. ΤΏυς. 1]. 20. ἱν. 122. 
Ἐὰν τόσο ἤγθαυοπιγ, Βονονοσ, ἴΐ 8 υδοὰ 
ἢψ. οὗ ἴμ6 δοὺ οὗ γϑαϑοπΐησ δὰ ἀγανίηρ 
οΟΠΟΪ δ 08, ΟΥ̓ 5120] ἘΠ μΠῸΝ ΟΝ, γτοϊδαϊοη, 
Τρ τὰν ̓ ϊ. 40. ἴω Ν. Τ΄ ἷἱ πιῆ 

ἰἑαϊζίοη, ἐ, 88 Βοαι. ἱϊ. 
[μα ἐς τῆν ἐπ γο ΨΥ ΡΥ πὶ βάρελαι 
ϑεῖ͵ 88 2 Οὐγ. χ. ὅ, λογισμοὺς καθαιροῦν- 
τες. , Ῥχον. νἱ. 78, καρδία τεκται- 
νομένη λογισμοὺς κακούς. 76γ. χὶ, 19, 
ὅο8, Απΐ, ν. 1, 26, Ἐκ ]θβ. υἱΐ, 80, ἐζή- 
τῆσαν λογισμοὺς πολλοὺς, ἀπά οἴΐθῃ ἴῃ 
ϑερί. 
Λογομαχέω, ἴ. ήσω, (λογομάχος, 

ἴτ, λόγος, παν ἕο εἰγίυε αδομᾷ τυογάβ, 
ἄερυΐο ἀδουὶ {168,2 Τίμα. 1]. 14. Ὠοπγε. 
Ασθορ. 

Λογομαχία, ας, ἡ, (λόγος, μάχομαι, 
«ρογα. αἰτία, ἢ Τίμα. νἱ. Ὶ Ἵ ΧΟμδ8) 

Λόγος, ον, ὃ, (λέγω,) τοογά, 88. Βαϊὰ 
οὗ δροοοῖ, “ΔΏΥ ἰπϊηρ δρόΐκθῃ 1 8180, 88 
αἰὰ οΥἹ ἐποωρλΖ, “ 1ῃ9 ἔφαν ὉΥ ν] ἢ δὴν 
ἰδίην 15. τπουρὶ ουἱ, γοάϑοθ. Α 80ῃ88 
ἀσηνοὰ ἔτοϊη ἔξει ἴοτοο οὗ λέγω, (ἴο 14γ,) 
ὃγ ὙΠή ὮΝ ἰδ τοθδῃβ ἴο 1δγ, ΟΥ »εΐ ἔ 

δὲ 18 ργϑοδβδοηῖϊοα ἰο ἰῃ6 πνἱηά---[ 6 χηδίη 
Θ οὗ φρευνς 80 [86 [μακίπ γαΐζίο ΟΟΥΑΘΒ 

,βάω, βεηοο ῥάπτω, “ἴο ρυὶ ἴορο- 
"Νὰ θοιἢ ῥσορ. δπὰ ἢξ. δ οι. Οἀ, 11}, 

κακὰ ῥι ἴ, ΨΟΚΡ, Ὀοιἢ ἐπ6 δοὶ οὗ 
ἀφφλας δηὰ (δε {πη Βροκεθη, ἴ,δῖ. ὁᾺ4- 
ἐνῷ 1. νοτὰ, 86 υἱἱετεὰ ὉΥ {δ6 Ντὶδῇ 

α ϑρεακέησ, ΒΡΕΕΟΗ, μξίογαποε, Τιαὶ. 
Ὅρα, δι, γἢ}1, 8, μόνον εἰπὲ λόγον. 1,α. 
δ], 7, 4], βερι, ὅδη. χ]ῖν. 18, ἀπά ΟἸαββ. 

εἰπεῖν λόγον κατά τινος, ἴο α 
αἀραϊηδέ ΔΏγ οπο, Μαϊὶ, χὶϊ, 22, εἷς 
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τινα, ἰά. 1.1. χὶ!, 10. ΑἸεο ὁ λύγος τοῦ 
Θεοῦ, ἐδ ευογὰ γ΄ Οοὐ, ἰδ οτρηἱροίθης 
ἄδογεε, 2 Ῥοι. 1), ὃ, 7. ὅο ϑερί. Ρβ. χχχιϊ,. 
6. ον. ὕϑη. ἱ. 8.-Ἴι. τοογα, Θτηρ δῖ. 
ἷ. 6. α ϑαγίησ, αἀδοϊαγαζίοη, 1) σϑῆοτ. ομπ 
νἱ. 60, σκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος. 
[. χχ. 20. Μαῖί. νἱὶ. 24, ὅστις ἀκούει 
μον τοὺς λόγους τούτους. ϑορῖ. ὅς (7488. 
δο ἷπ τοίδσθῃοθ [0 ογάδ οὐ ἀθοΪαγα- 
ἴοηδ, ΠΟΥ 80}}) δὲ γοοράδ, Μαῖϊϊ. χνυ. 
12, οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον, 
ἱ. 6. ἰῃ νοῦ, 8, 8α. χίχ. 22. σοῖηρ. γον. 2], 
8]. ; οὐ γοίζοιυ, οἷιη χὶ!. 88. Αεἰδ χχ. 85, 
4]. δηά δορί. ΕὉ]]. ὉΥ χοῃ. οὗ ΠΔΝ 6. στ. 
ὁ λόγος ἰῤρῥὴν ον Βοπι. ἰχ. 9. τῆς 
ὁρκωμοσίας, ἨδεΌὉ. νἱ]. Α]εο ὁ λόγος 
τοῦ προφήτου, ὅτις. ἐδο τυογά, ἀδοϊαγαζίοι 
οΓ ἰδὲ » ἦν 6. ῥγοάϊοομ, ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 
. ἱϊ. 4. Ζοἢῃ χὶὶ. 88. Αείβ χυ. 15 

2 Ῥοῖ. 1. 19. ον. ἰ. 8. Ιῃ [06 βοηβὸ οὗ 
φγουετὸ, πιαασίηι, δοθῃ ἱν. 87. 28]. Υ. Ἡ. 
ι.19. 1γε. 11δ, 29, 2) ἴῃ χοΐϑγθησθ ἴο 
τοὶ ρίοη, τοὶ ίουβ ἀυί1ο8, ὅζο. οαυΐν. ἴο 
ἀἀοοίγέμε, " Ἀοίᾳ χνὶϊ. 1δ, εἰ δὲ 
ζήτημά στι περὶ λόγον. χν. 24, οἱ 

ὅγοι τῆς πίστεως. 1 Τί. ἷν. 6, λόγος 
ἀνθρώπων. 1 Τῆοπα. 11, 18. Τίς, 1. 9. 
Εδρος. οὗ αοά, ὁ λόγος τον Θεοῦ, τοογὰ 
9 Οοὐ, αἰυΐπε ἀδοϊαγαξίοῃ, , ΦόΒη χ. 

, Υ, 88, οΥ αοΐηδ 96, Ἐοτα. ἰχ, 6 
ΗΘ}. ἱν. 2, οἱ δ]. [ἢ τοϊαϊίοῃ ἰο ἀπίϊθδ, 
ὅζο. γεοερέ, Φοῦη ν. 24. υἱῖϊἹ. δδ, 4]. ϑθρι. 
Εχ, χχχυ. 1. 80 τ [0 ἀτάρ ὅρον 
ϊομβ, ρυθοθρίβ, οσδοὶθβ, τ δηρ ἰο (η0 1ῃη- 
σλορεάδα οἵ ταθἢ ἴῃ τορος, ἕο Ῥροτά οὗ 
Οσοά, ἱ. 6. ἴ6 Ὠὶνίηθ ἀοοίτπο, [Π6 ἀοο- 
ὑὐἶπὸβ δηὰ ργϑοορίβ οὗ ἴΠ6 Οοδροὶ, ΤΗΞ 
ΟὍΌΒΡΕΙ, ἰίβοιέ, ἴα. ν. 1, ἀκούειν τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ. Φοδη χυὶϊ. 6, ἀπὰ οἴ. : 
ψτ τοῦ Θεοῦ ἐπιρὶ, ΜἸκ. χνὶ. 20. μι. 1. 
2, 8]. 2. Τίπι, ἱν. 2, κήρυξον τὸν λόγον, 
8]. 50 ὁ λόγος τῆς ἀληθείας, ΕὉΒ. ,. 18. 
ζωῆς, ῬὨ]. 11. 16, τῆς. σωτηρίας, Αεἴδ 
ΧΙ. 206. τῆς βασιλείας, Μαιϊ. χί!. 19, 
τοῦ εὐαγγελίου, Αοἰθ χν. 7. τοῦ σταν- 
ροῦ, 1 ον. ἱ. 18, τῆς χάριτος αὐτοῦ, 
Αοἰϑ χχ. 82, ῃ {ἢ βδίηθ βδθῆβα οὗ ΟἸ σίϑί, 
ὁ λόγος τοῦ Χρ. Ψοδη γν. 24. Οοἱ. 111. 16. 
τοῦ Κυρίου, Δοῖδ νἱῖϊ. 2ὅ. τῆς χάριτος 
αὐτοῦ, Δεία Χὶν. 3..-Ὁ}11. Ἰτυογὰ, εὐογάδ, 
ἷ, 6. ἑαϊζ, αἶβοοιγϑο, βροεοῖ, 1,Αῖ. ϑεγηιο, ἰἢ 9 
δοὶ οὗ ἀϊδοεουτείηρ, ὅδ. ]}) ῥγὸρ. διὰ 
ἐθῦ ον Μαῖι. χχί!. 1δ, ὅπως αὐτὸν παγι- 
εύσωσιν ἐν λόγῳ. μα. ἰχ. 28. 2 Οογ. χ. 

10. ἐν λόγῳ, ἐπ τυογᾶ, “" ἴῃ ἀϊδοοῦγβα," 
244. 1. 2,1 Τα. ἷν. 12. ἐν λόγῳ κολα- 
κείας, " δαιιοτίης πογάβ,᾽ 1 ΤΉ οβθ. ἰ). ὃ, 
διὰ λόγον, ὃν τοογά, οΥΆ]]γ, Αοἰα χν. 27. 
1π δι ἢ. λόγος δηὰ ἔργον, τυογὰ δηὰ 
ἀοεαά, ΟοἸ. ἰιϊ, 17. 2 ον. χ. 11], διά οἷ. ᾿π 
ΟἸδθθ, λόγος δηὰ δύναμις, 1 Οοτ. ἱν. 19, 
20. } ΤΊοββ. 1. ὅ. ΑἸδο περὶ οὗ πολὺς 
ἡμῖν ὁ λόγος, " οὗ σοι τὸ πανὸ τηυσῖ ἴο 
Β8Υ., Ηοῦ. ν. 1]; σι χοη. 1 Τίπι. ἦν. ὃ, 
διὰ λόγον Θεοῦ εν ῥἠάω γὰν “(τουρὰ 
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ῬΙΌΥΟΡ ΤῸ Οαοἷ «πὰ ϑεὈρρ]ϊοδίίοη.᾿ 9708. 
πὶ. ἵν. 8, 24. Ηἀΐκη. ἰ. 4,1. ΟΥ̓́ ἰοδοΐίοτα, 
ἄχε. αἴϑοοιεγϑα, ἐδωολίπῳ, ρνεαολίπο, Μαῖι. 
νἱὶ, 28, ὅτε συνετέλεσεν ὁ ᾿1. τοὺς 
λόγους τούτους. Αοἰδ Χχ. 7, παρέτεινε 
τὸν λόγον. 1 Τί. ν. 17, ἐν λόγῳ καὶ 
διδασκαλίᾳ. λόγος ἀληθείας, 2 Οον. νἱ. 
7. Ζαιμεβ 1]. 18, τῆς καταλλαγῆς, 2 Οον. 
νυν. 19. ΟΥ̓ (ποβα Ψ}Ὸ γοϊδίθ δὴγ [πὶης, ΞΞ 
παγγαζίοη, δίοτψ, Φοῖη ἷν. 89. Αοἰβ ἰὶ. 22, 
δὰ Ο]225. Μοίοῃ. ἀξβέογψ, ἐγθαζίβο, ἷ. ὁ. 
6 Ὀοοῖκς οὗ παγταϊΐοῃ, περί τινος, Αςίδ.. 1, 
δηὰ ΟἸαβθ. [Ι1ἢ 1Π6 β6η86 οὗ σοπυεγϑαζίοῃ, 

ψ, μὰ. χχὶν. 17. Χϑη, Αρ. “1, δ. 
Ἡδποθ απϑισον, τορῖίν, Μαῖι. ν. 87. 2) 
χαθίοῃ. ἴον [86 ΡΟΨΈῈΒ 97 βροοοΐ, ἀοἰζοογῳ, 
οΥαΐον, ,. 2 Οὐον. χὶ. θ, ἰδιώτης 
τῷ λόγῳ. 1 Ὅον. χὶϊ. 8. Ἐρ)". νἱ. 19. 
Ἡάΐδη. νἱὶ. ὅ, 10. 8) τηϑίοῃ. ἔον (ἢ6 Βῦ- 
ἽΈΟΥ Οὗ αἰἴϑοοιεγϑε ; ἰορίο, πιαίίδγ,, ἰδίησ, 
6. ὅτ. ὈΟΪΒ χεηογ. Μαῖι. χὶχ. 11. 1μα. ἰ. 
ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κα τη θην λόγων 
τὴν ἀσφάλειαν. Αοἰἷδ Υἱῖϊ. 2]. δορί, ἀπά 
488. ; δῃὰ βρϑο. τοδίϊον οὗ ἀϊδβρυΐο οὐ ἀ15- 

ΘὈΒΕΪΟΏ, ἡαιτῖν Σ Ἰυάϊοῖα], Αςίβ χῖχ. 88. 
Πε. 942, 17: τιοτὰὶ, Μαῖί. χχὶ. 24, 
ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα. Ὀϊΐορ. 
Ἰμδδτι, Βέϊρο ᾿. 116, τοιοῦτόν τινα 
λόγον ἐρωτῆσαι.---Ἰν. τοογά, ὶ. 6. ἑαίξ, 
γΗΠΟΩ, τοροτί, Μαῖι. χχυ]!. 1δ, καὶ 
διε φημίσθη ὁ λόγος οὗτος κιτ. Δ. ΜΚ. 
ἱ, 45 - [0]}. ὉΥ περί τινος, ἴκι. ν. 15, αἱ. 

Ϊ.88β.0 Ηδηοθ ἴῸΓ Π|676 ϑερί. 908. δπὰ 
μΐξ, δἦοιυ, Οο]. ᾿ξ. 28, λόγον ̓ " ἔχοντα [2 9 

ι] σοφίας. Ὠϊοά. ϑ5,΄1΄ο. ΧΙ. ΟΡΡ. ἴο 
ἀλήθεια. ---11, ἈΕΑΒΟΝ, [Π 6 ΓΟΔΒΟΏΪΠρ 
Δ ΟΌ]Υ, δὸ ἰπαῦ μόνον οὗ 1Π|6 δοὺ!} ὙΠ ]ΟἿ 18 
πο αδὶβ οὗ δρϑϑθοῖ, [,4ἴ. Βατίο. θθτ. 
788, 2, μηδέποτ᾽ ἐκ λόγου ταῦτα 
σκοπεῖτε. Αττ. Ερϊοῖ. ἱ. 12, 26, ἴῃ Ν.Τ. 
Ι. ἃ φτομηά, οαμ88, τϑαβοη, Μαῖϊ. ν. 82, 
“παρεκτὸς λόγου πορνείας. Αοἱδ Χ. 29. 
βορί. ἐπὶ λόγου, 2 ϑδτη. χὶϊ. 22. Ῥο]. 
χχυΐ]. 11, 7. Χοη. Αη. νἱ. 2, 10. 80 
κατὰ λόγον, ιυἱῤᾷ, γραβοη, . "ἴὸΣ 
οοά οδυδο.᾽ Αοἰδ χυὶ. 14. 8 Νίδος. 11}. 
4. Τμι6. Ὁ. Μοεῖ. χχχ. 8. Τῇυο. [ἰ. 89, 

-Ξ 11. ἃ τΤϑαϑΟῸΉ, 88 ἀδιηιδπάδα ΟΥ δϑδὶρηοά, 
),. 6. αἃ ες, ασοομξ. 1} Ῥτορ. συν- 

᾿ αίρειν λόγον μετά τινος, ἰο ἰαβδ ὩΡ απ 
, τοἱδὴ, ΔΏΥ οη6, ἷ. 6. ἴο τϑοῖζοι ἢ, 
Μαῖϊ. χνὶϊ. 28. χχυ, 19. ἀποδιδόναι 
λόγον, ἰο τομάδν απ αοοομηξ, ἱ. 6. τῆς 
οἰκονομίας, ἴμι. χνὶ, 2. 80 ῬΆ. ἱν. 1, 
δἰτΐ!. Ὠἱοά. Κϊ[΄ς. 1. 1, ». 148, ὃ σνγκεφα- 
λαιούμενον εἰς ἀργυρίον λόγον. 2) ἔρ. 
αοοοιπέ, ἱ. 6. δυσὶ 86 τοϊδίοη, 88 βὲ)δ]] 
αἶνο [Π6 ΥΘαΒΟῺΒ οὗ ΔΩΥ ἰΥθμβδοΙΟη, 62- 
»ίαπαξίοπ ; δο ἀποδοῦναι λόγον, ἰο σὲῦυο 
αοοοιπέ, 6. υτ. τῆς συστροφῆς, Αείε χἰχ. 
40: ]], Ὁ περί πινοι, Μαὶι χῇ, 86. 
Βο. χίν. 12: δὔδοὶ. Ηῦ. χίὶϊ!. 17. 1 Ῥεῖ. 
ἦν. ὃ, δῃὰ εο ϑορί. δηὰ Ο]θ6. 8. λόγον 
αἰτεῖν περί τινος, 1 Ῥεῖ. 11). 1δ. ΑἸ580 

, Ἠϑθδ. 'ν. 18, πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος. ὅ8ορι. 

248 ΔΟΙ 

ἀποδιδ. λόγον, Ῥλη. νἱ. 8. ἩὨ)Ἰοά. ϑις, ἱ, 
97. ἀποδιδ. λόγον περί. ἰ. 47. ει. 
227, 26, διδόναι λόγον. 8) ἔργ. λόγον 
ποιεῖσθαι, ἰο αοοοιιπί οΥ- ἷ. 6. τορατὰ, 
σα ἴοσ, Αοἰβ χχ. 24, οὐδενὸς λόγον 
ποιοῦμαι, “1 διὴη ποῖ τηονοα ΒΥ {δοιη.᾽ 
2οβ. Απὶ. ἰΪ. δ, 8, μηδένα Δ. αὐτοῦ «. 
ίοη. ΕΗ]. Αὑϊ. ἰχ. 80, λόγον οὐδενὸς 
αὐτῶν. Τίθοον. 14. ᾿ϊ. 33, τὺ δέ μεν 
λόγον οὐδένα ποιῇ.---111. ἐλ6 Ῥγονά, ΤῈΣ 
ΤΙ, ΟΟ08, ἴῃ 109 τ υϊτηρβ οὗ Φόμη, Φόδη 1. 1, 
δί8, 14. 1 Φοδη ἱ. 1. ν. 7. ον. χίχ. 18: 
ΠΟΘ ἰδ δίδῃάβ ἴὉΓ (6 “ ρτγο-δχίδίθηϊ 
Ὠδίαγο ΟΥ̓ ΟἾ χῖϑι,᾽ ἱ. 6. {πδὶ δρί στ 8] δοά 
Ὀἰνίηθ παίυτγο τθηϊοηθὰ ἰπ 186 «6 υ]δὶ 
ΜΓ ἰηρ8 Ὀοίογο δηὰ δῦουϊ (6 (ἴα οἵ 
Ονγήβί, ὑπάδγ υδυ]ουβ Ὠδιπ68 : 6. στ. σοφ 
Ῥτον. υἱῖϊ. 12, 22, (ΔΛ. Ἐπο] 8. οἷ. χχὶν. 
Υἱὸς ἀνθρώπου, Ὅλη. ΥἹ. 18; οδἰϊοά 
ἴῃ ῬΊ]]ο, ὁ πρεσβύτατος “τοῦ θεοῦ 

4, λόγος, Ορρ. ἱ. ν. 207. ΟΥ ιμΐ6 Ὀϊνίπο 
οΚῦ, ὅι. “οἰη σοιησηθποοδ ἰδ Οἱ 
ἢ δἰ Πγπιίπρ : ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ 
ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ θεὸς 
ἣν ὁ Λόγος, 2ολη ἱ. 1; δηὰ (ἤθη 6Ϊ80 ἀθ- 
οἶδγοθ ἰδὲ 19 Ἡγογαὰ Ὀδεδῖαθ ἥοβῇ, διά 
νγ͵88 {8 ([ῃ0 Μοδείδῃ, γοσ. 14. Οὔὐμρ. ἰδ 
Θεὸς 11. ; 

Λόγχη. ης, ἧἦ, Ῥτορ. “ἐλὲ μοΐπέ οἵ 
Βγάμε τε ἴη6. ἐτΐδη ΔῊΝ ἴσο δοδὰ οἵ 8 
Ἰδηοα οὐ Ἶδύθ]η. ἴη Ν. Τ. ἔαποδ, ϑΡϑατ, 
Φολπ χίχ. 84, 85 βοιηοίϊμηθὲ ϑορὶ. διά 
Ἰδίος ατοοὶς σίζοῖβ  αἷδὸ Χϑη. Αῆἢ. ἃ. 

, ϑ. 
Λοιδορέω, ἴ. ήσω, (Ἀοίδορος,) ἰ0 

αὶ αἱ, τ᾿ , ) τευϊΐο, τὶ τἢ ἀοο. ἡκὺ ἶχ. 
28, ἐλοιδόρησαν αὐτόν. Αοἰβ χχίϊ. 4. 
Ῥαδβ. 1 Οου. ἱν. 12. 1 Ῥοῖ. ἰὶ. 23. ϑορί. ἃ 
ΟἸ;6β8. 
Λοιδορία, ας, ἡ, (λοιδορέω.) ΠΥ ̓ 

γορτοαοΐ, 1 Τίμῃι, ν. 14. ἴοι. Ν, 9. 
ϑερῖ. δηἀ ΟἾδ88, 

Λοίδορος, ον, ὁ, ἡ, Ῥτορ. δά]. γον, 
ἰἴπσ, Ὀυϊ βοτηθίπηθδ Ἢ πον ἃ γα, 

γευΐϊίογ, 1 Οὐοτ. ν. 11. νἱ. 10. ϑερὶ. Ριον. 
χχν. 25. Ἐκοὶυβ. χχὶ!. 8, Ρ]υῦ. νἱ, 670. 

Λοιμὸς, οὔ, ὃ, »εείέϊοηοο, ρίασεο, Με. 
χχίν. 7. ἴμυ. ἐν τ ϑορί. διὰ ΟἸδϑ. 
ΕἸξ. οἵ ἃ ταϊβοίονουβ ροσβοη, α ϑῆ, Αοὰ 
ΧΧΊν, ὅ, εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοντον 
λοιμόν. βερῖ. ἴῃ 1 8απι. ἡ, 12. χχν. 25 
Ῥε. ἱ. 1. ΕΖ. υἱΐ. 2]. 1 Μαοο. χ. 6]. θεῖ. 
794, δ. 
Λοιπὸς, ἡ, ὃν, δὰ]. (λείπω,) ἐφῇ, τα 

πιαίπέησ, οἰλον. 1} ρ]υτ. Μαῖίι. χχν. }, αἱ 
λοιπαὶ παρθένοι. Αοἴϑ ἰΐ. 87, αἱ. Αὐοοὶ. 
οἱ λοιποὶ, {6 τοδί, ἰῪ6 οἰδεγε, Μαείῖϊ. ΧΧΙ!. 
θ, αἱ]. δηὰ οἷδββ. Νουΐ. τὰ λοιπὰ, ΝΙι. Ἰ᾽. 
19, εἰ αἱ. Χϑη. Αψ. ἵϊ, 22. ϑερι. 2) "΄' 
γΘΓὈἾ811γ, 86 τοῦ λοιποῦ, 5εἷ}, χρόνον, 5 
“ίωτε, ἀδποοίοτίλ, 6]. νἱ. 17. Ηἀἴ κα. Ὑἱ. 
4, 17. Χοη, Ογν. ἵν. 4, 10. τὸ λοιπὸν, ΠΤ 
ἐδ6 τοδί; οἵ ἔταο, λεποεζυτίλ, λεποῇ, 
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Μεῖι. χχνὶϊ. 45, ἃ ΜΙ. χίν. 41, καθεύδετε 
τὸ λοιπόν : Ἷ. 6. ψὸ οὐεη δ(ἐ 1 1 Οον. 
γἱὶ, 29, ἃ]. δηὰ Ο258. ΑἾ580, αϑ ἐο ἐλδ γεςί, 
βκαϊῳ, Ἐῆ. νἱ. 10. ῬΙΗ]. ἢΪ. 1, 4]. δηὰ 
ΟἸκ88. δες. λοιπὸν, ἀπά ὃ δὲ λοιπὸν, ἀξ ἴο 
ἐλα γεβέ, ΠῚ δι ποιυ, 1 Οον. ἱ. 16. ἐν. 
2, ἃ]. δῇ ΟἸ αν. ΐ 
Λουτρὸν, οὔ, τὸ, (λούω,) Ρῖορ. α 

,. ΟΥ ἩΔΊΟΥΣ Γ[ὉΓ ὈΔΙΝίη, ᾿νδϑΐηρ. [ἢ 
Ν, Τ. 18ὸ δοὶ οὗ δαζλέπρ, αὐἰωξίοη, καϊὰ οὗ 
ναριίδιλ, ΕΡὮ. ν. 26. Τίς. 111. δ. 
Λούω. ἴ. σω, ἰο δαίδε, τοαδᾷ,, ἴταΏ8. καϊὰ 

ΟΗ]Υ οὗ ρΡδσβοῃλδ, ὅζο. 701}. ὉΥ δος. Αςίβ ἰχ. 
δ], λούσαντες δὲ αὑτήν : 11} δος. ἱπαρὶ. 
δινὶ [01]. ὈῪ ἀπὸ, Αοἷο χνὶ. 88, ἔλουσεν 
αὐτοὺς ἀπὸ τῶν πληγῶν. Ῥαδβο. 9Φοδὴ 
χ, 10, Ηδῦ. χ. 28, λελουμένοι τὸ 
σῶμα, δπὰ 50 Ο]486. ΕἾω. ἐὸ , ἴο 
Ῥυγῳ, σὰ δος. δπὰ ἀπὸ, ον. 1. ὅ, 
τῷ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 
ἡμῶν, δῃὰ σοι}. 16. ἱ. 16, 
Λύκος, ου, ὁ, α τοοῖζ, }) Ῥτορ. Μαῖί. 

χ. 16, κι. χ. 8. 2οἰη χ. 12. βερί. δηὰ 
Οἷδοθ. 2) βγ. α ταραοίοιιδ απὰ υἱοϊοηΐ 
Ῥενϑοη, πο Ἰκο, οαυῖν. ἰο λύκοις ὅμοιοι 
ἴῃ Αὐτίδη. Ἐρίοϊ. ;. 8. Μαῖϊ. νἱῖ. 1δ, εἰσὶ 
λύκοι ἅρπαγες. ΑοἰΒ χχ. 29, λύκοι 
βαρεῖς. ββορι. Ζερὶ!. 11}. 4. Ησοπι. 1]. ἱν. 
471. ΕΠα Υ. Ἡ. ν. 19. νἱν]. 6. 
Λυμαίνομαι, ἄδοροη. (λύμη.) ΡῥτῸΡ. 

ἕο εἰαΐῃ, αἰδογαοε ὈΥ ἴθι] ΟΥ ἐπα ϊατν, 
Ἰ. 6. ἐο ἐπϑείέ, ἐγοαΐξ ιοΐξῃ, ἱπαϊφηϊέψ, ἴ011. Ὁγ 
ἀδι, Ηάοῖ. ἴχ. 79. ἴῃ Ν. Τ΄ ἐὸ πιαζε 
λαυοῦ οἵ αδείγον, «ἰϊὰ δοο. Αοἰθ υἢϊ. 8, 
Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο “τὴν ἐκκλησίαν. 
80 208. Β6]]. 11, 4, 1, οὗὨ βο]άΐοτβ ἀϑυδο- 
ἸΔΠπρ ἃ σΟΌΠΕΣΥ ; δηὰ ἰν. 9, 7, οΥ ἀδβίτογ- 
ἵηρ ἴδ6 ἐταἢ., Απὶ, του. 1. ΤΉ ἀοοιϑ. 
18 οἴδηῃ ἰουπά ἱπ {Π6 ᾿αίοῦ ἩΤΙΘΥΒ, 88 
Ἀιοά. Βίς., Αρρίδη, δαὰ Ρ]αϊ. 
Λυπέω, ἴ. ἥσω, (λύπη,) ἐο αὔθροί 

τοὔλ γος, ἴτγᾶπ8. 888. οὐ τὰ. ἐὸ ὃδδ 
φγιουεά, ϑογγοιζεϊ, Μαιι. χῖν. 9. χυ]!. 28, 

διὰ Ο]Ϊδββ. ἴῃ (η0 βϑῆϑθθ οὗ ἴὸ 
αἀρργίδυο, οσοαδίοη θτὰν 0, Ερἢ. ἰν. 80: 
00 οδὲ ποίθ ἴποῖο, πὰ δὸ οἴϊθη ἴη Ο]888. : 
οἤεπά, Ηοι,. χὶν. 1δ, εἰ δὲ διὰ βρῶμα 
ἀδελφός σου λυπεῖται, ἱ. 6. “δι π. 8168 
Ἶἢ τυϊπα, Ὀολπρ Ὀγουρῃ ἰηΐο 86] -σοπάθιηηδ- 
ΠΟΏ,᾿ Ὡδιοἶγ, ὈΥῪ Ὀοίης ἰθἀυοσοδὰ ἴο ἀο νδαὶ 
δο ἰδουρς υπἰανέα!. 
Λύπη, ης., ἡ, φγίοῦ, φογγουῦσ, ϑοἢπ χνὶ. 

οἰ; Κι. ἰχ. 2, ἀκ μα οἰρο. Μεῖοη, 
ἴον οαδϑ6 07 σγίο, σγίουαποο, ἰγοιδίε, 1 Ῥεῖ, 
᾿,,.19, μ Ὁ" Φ' αοίογεβ, πιοίοϑέίαδ. 8,0 γἷυγ. 
ἸῺ ὅεῃ. 1. 17. Ῥτον. χχχὶ. 6. Χϑι. 1,6. 
Υἱ, 6, Ἡΐον. ἱ, 2. Ιδοοὺ. Ῥαπαίῃ. ἀηδίας 
καὶ λύπας. ἴῃ εἰπρ. ΤΒας. νἱ. 69. 

Λύσις, εως, ἡ, 

᾿Αάρ, μον σφόδρα, οἱ 8]. δξρθ, 880 

. δ 8 Ἰοοβίηρ οΥ ἀ6- 
ἡἰνοτπρ᾽ ἔτοτι δὴν (πΐηρ ταὶ Ὀἱπάβ τ8, ἀπά 
Ἰπιρεάθβ δοϊΐοῃ 2 δηὰ ν. ἔγοτῃ 6 ν]} οὗ δῇγ 
ἃ οὐ Ἡμαὶ ἐπ 1168 ςοπείσαϊη!, 88 ΒΙΑΎΘΙΥ, 
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οΥ εὐν!] οὐ] ραιίοηβ, ἴο ἹΠΟΠΟΥ͂, ΟΥ ΡῈΓ- 
ἕοττη Εἰόμῇ ἀηλύρα ΤΡ ΛΑ Ιη Ν, 1. τὰν 
ψογὰ ἰδ πλοῦ οὗ ἐξδογαέίοη ἐλέει 106 οοη- 
Ἶυ το δοραυδίϊοῃῃ οὐ ἀΐνοσος, 88 ὑ δον τὰ ἡ), 
Λυσιτελέω, ἴ. ήσω, (λυσιτελὴς, ἵν. 

λύω, τέλος.) Ῥγορ. “10 ΦΗΟΒΒΗΝ ΔΩΥ ΟΧ- 
Ρδησθ᾽ ἱποὺ ἱπ 8ὴγ {πίηγ. Πφδηοο, “ ἴὸ 
ἸΏΔΚ6 ΟὨ6Β6ΪΓ ὑδοῖι],᾽ ἴο ῥγοῦϊ δῊΥ ΟὩς, 
Αὐϊδίορὶι. Ρ]υΐ, δ09, δηὰ οὔθη ἴῃ ΟἾδδε. 
50 [μυ. χνίϊ. 2, λυσιτελεῖ αὐτώ---ἢ, ἄς. 
ἱ. 6. “ἴδ “τόσο ὈοΙΟΣ ἔον ἢϊηι-.--ἰἢδη,᾽ ἄς. 
ἘδοΙυΒ. χχίχ. 11. Χοη. γε. ἡ. 4, 32, 
Λύτρον, ου, τὸ, (λύω,) ἰλ6 »γὶὲ 

)ν Δ} οῃ6, γαρϑοῆι, ἴῃ9 βη6 ρα] ἴοσ βοῖ- 
τηρ ἴτοο, 11, πιοπόν, ΤΏυο. νἱ. δ. 
δῃὰ οἵι, Ο]δ88. δηὰ βορὶ. ΤῈ πογὰ 16 
υδοὰ ἢγ. Μαῖϊ. χχ. 28, δηὰ ΜΙ. χ. 45, 
δοῦναι τὴν ψνχὴν αὑτοῦ λύτρον ἀντὶ 
πολλῶν, ἷ. 6. "88 ἃ ΓΑΠΒΟΙΏῚ ραϊά ὃγ Ηϊΐῃ 
ἴον ἴπ6 ἀθ] σϑσᾶποο οὗ τηδηγ,᾽ νἱΖ. ἕγοση [} 9 
Ὀοπάδλρο οὗ βἷπ δῃὰ ἀδδίῃ, ργοβϑηςηρ 11 δ8 
80 ΘΧΡί ΔΙ ΙΟἢ ΟΥ ΘΧΡΙΔΙΟΣΥ βαδουῆσθ. Οὐμρ. 
ΠΕ ΒΟὮγ}. Οδοῦδρι. 47, τέ γὰρ λύτρον 
“πεσόντος αἵματος πέδῳ : 
Λυτρόω, ἴ. ὦσω, ἈΛΥΤΡΟΝΣ ἔο γαη- 

ϑ0Ή,, " ἰσί σο 7,86 ἴογ ἃ τδηβοιη," 1)1οἀ. 8)ς. 
χὶχ. 78, υ]0. ; βαϊά ϑβερθο. οἵ σδηβοιηΐηρ ἃ 
οδρίϊνο ἴτοτα (ῃ6 δεγ. ἴῃ Ν. Τ᾿ οὨῪ 
υϑοὰ ἴῃ τοϊά. (πῃ 6 ἀδροηθηΐ δ6Ώ86) λυ- 
τρόομαι, ἴ. ὦσομαι, “ ἴο οαυδθ ἰοὸ ]οΐ ροὸ 
ἴγϑϑ ἴοΥ ἃ σϑῃβοτη,᾽ ἱ. 6. ἐο γαμϑοῆι, ἴὸ τό- 

, ἰοἰξθεν,, ἸΔΙΩΟΙΥ, ΌΥ ῬΥΪΏΖ ἃ ΤϑΏΒΟΙΩ 
οπδϑοῖγ, δῃὰ ποὶ [ἢ6 ταηβοιηθὰ ραγίυ, 908. 
Αηΐϊ. χὶν. 14,1, λ. τῶν πολεμίων αὐτόν: 
͵σ. νὰ δος, [.ὰ. χχὶν. 2], λυτροῦσθαι 
τὸν ᾿Ισραὴλ, ἰ. ε. ἔτοτῃ (Π6 ροτοῦ οὗ ἴπ6 
Ἐοτηδηδ. δηὰ ἜΓ. ἰο Γαδ (ἤθη ἴγοιι 
1Ποἷν ργοβοηΐ 18]16η βἰδῖθ. 4180 [0]], ὉῪ 
ἀπὸ, Τίς, 11. 14, λ. ἡμᾶς ἀπὸ πάσης 
ἀνομίας, ἰ. 6. " ἔγοτα 16 ῬΟΨΕΙ ἃπὰ ρΡΟΠΔΙΥ 
οὗ ̓ π 4ηΣγ.᾽ Α βεῆβο (Πΐ8 οοηβηθσά ἴο 180 
Ἰαῖον ὙτΟΣΒ, 88 ῬοΪγὉ. χυ ]ἱ, 16, 1, τὴν 
ἱερὰν χώραν Δ. Ὠιοὰά. ϑ'ς. οὔἴθῃ, δηά 
ἰουπὰ ἴῃ ἴμ6 ϑερί. δηὰ 16 Αροσιυρμιαὶ 
Ὑτοτθ. Αοῦ, ]. ρα88. ἐλυτρώσθην πῃ ἃ 
Ῥ858. Β6Ώ86, ὙΠ ἐκ, ἱ Ῥεῖ, 1. 18, ϑορί. ἴοσ 
ὅπλ [9. χ]ῖν, 22, 86... 8180 ἴθ ΤῸ ΤῸ σὰ 
ἀπὸ, Ῥδ. οχίχ. 184: τὴ ἐκ Ρβ. οχχχ. 8. 
1 Μαοο. ἰν. 1]. Αεῖ, ΤΈοαι. ὃ 1ὅ. ὑκ. Ρ]αῖ, 
Οἴου 9 υ]1. Ὠ]ϊοὰ, δὲς, ν. 17. 

Λύτρωσι:, εὡως, ἡ, (λυτρόομαι,) 
ΡΙορ. τοδεπερίίοπ, ἀοίλοογαποε, 1,α. 1. 68. 
Ἰ1, ὅ8. 

ΔΛυτρωτὴ ς, οὔ, ὁ, (λντρόομαι.) α τε- 
Ἧ  Ἀσοίδ νἱῖ. 8δ. ϑορί. δηὰ 

Ϊαϊ. Ο]Δ88. , 

Λυχνΐία, ας, ἡ, (λύχνος.,) α οαπαεϊαότα, 
ἰαπιρ-εἰαπά ; ἃ ποτὰ οὗἨ [Π6 Ἰαίος Οτοοῖς 
ἴον ἴΠ6 δαυ] ον τὸ λυχνίον, Μαῖί. ν. 16. εἰ 
αἱ. ϑερί., Φόδορι., [πι6. Αεἰπ. 41. Ετω- 
ὈΙου αἰ 8}}γ. ἰῃ 1} 6 ΡΡΆΙΣ οὗα Ομ τ βιϊαιι 
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οἰυτοῖ, Εον, ἱ. 12. 1). 1. ἃ]. : οὗ α ΟἸιγ8- 
Εἰδῃ ὑθδοῦογ ΟΥ Ῥτόρβοῖ, ον. χὶ. 4. 

Λύχνος, ον, ὃ, α ἴρλέ, '. 6. Ῥογία 16, 
48 α οαπαΐα, ἰαταρ, οὐ ἰαπίθγΉ, ὅζο. (. 
διὰ ]αίον ΟἾἿδεβ. ἴω Ν. Τ, Μαῖι, νυ. 15, 
οὐδὲ καίονσι λύχνον. ΜΙκ. ἰν. 2]. [μυ. 
χί!. 8δ, ἔστωσαν ὑμῶν---οἱ λύχνοι καιό- 
μενοι, "͵οϊ γουγ Ἰατορδ διαπὰ δυγηΐη, 1. ὁ. 
ὅθ γ0 τεβάυ, νδίοι.᾽ ο ὁ λύχνος τοῦ 
σώματος, οὗ [86 6Υ̓́6, 28 Ὀεϊηρ [Παὶ ρατὶ οὗἉ 
180 ὈΟΔΥῪ ΠΟ Δ]. ἰδ σδραὉ 6 οἵ γεϑοθίο- 
ὅησ Ἰἰρις, δὰ ἴδ αἰγοοϊΐηρ (80 ψμ0]6 
δθοάγ, 80 (Π6 1,ϑη ἐωηιέκα ἴον ἐῤ6 δγ6ε, 
Μαῖι. νἱ. 22. κι. χὶ. 84, ΕἾ. οἵ Ζοῆη 
{8ο ἜΑΡΠΕ 88. 8 ἀἰδβιπρυθῃθα ᾿οϑΟ ΘΓ, 
Ὑ(ἢ τοίθγθηςθ ἴο ἰδ Ἰυτηϊηουβ Κηον]οάρο 
οἵ ἀϊνίπο γα ἢ8, Φολη ν. 35 - οὗ [0 Με9- 
βία, τὸ ᾿Αρνίον, ἢν. χχὶ, 28. 9 δὴ ἀπαύ- 
γασμα ἴτοιη ἔπ Ὠϊνίηθ ρίογγ, (866 Ηοῦ. 
Ὶ 8.7 δο!ρμοἰδηίηνς [86 ὨΘΥ͂Υ «0ΓΌΒΔ]ΘΏ. 

Δύω, ἴ. ύσω, ἐο ἴοοδθ, ἴοοδδη, δίς. σαὶ 
ἦ8. ἐαβίθηθά, ΟΥ Ὀουηά, ΞΞ ἐο ὠπόνπα, ὠπέΐο,. 
Τ. Ργορ. οὗ ἃ Ἰίχαΐυγο, ΟΥ Δηγ (ίηρ δδϊοπϑὰ 
Ὁγ ἱ, ΜΚ. ἯΣ λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν 
ὑποδημάτων αὐτοῦ. ἴμι. 1ἴϊ, 16. Φοδη 1. 
27. Αεἰϑ νἱῖ. 88, Χ, ὑπόδημα, " ὉΥ Ἰοοδίῃρ 
118. δίγαρϑ.᾽ ϑορί. Εἰχ. 11}. 6, οι. 1]. χνὶ. 
804, λ. ϑώρηκα. Εἰ. τὸν δεσμὸν τῆς 
γλώσσης, ἱ. ὁ. ἱπηροδϊποηῖ, ΜΈ. νἱ. 85. 
τὴς ὠδῖνας τοῦ ϑανάτον, Αοἰδὶϊ. 24. 28). 
Η. Αη. χίϊ. δ. Ηδσγο Ὀοϊοηρβ (80 ΡΉΓΑΘΘ 
ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυ- 
μένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, Μαῖϊ. χνὶ. 19, 
χυὶὶ, 18, 1. 6. “ ἩΠδίβοανοσ γο 88ἢ4}} ]οοβα 
(οροπὴ οὨ δα, ἄς. (δε Δέω, 11.) ΟΥ̓ 
Δηϊταἶθ, ἰἰοὰ, 6. τς “πῶλον, Μαιΐκς χὶ. 
2, 8ηᾳ. [υ. χίχ. 80, 81, 88. 4090}. Μαίι, 
χχὶ, 2: 01}, Ὦν ἀπὸ τῆς φάτνης, ἴ,α. ΧΙ, 
18. δ Ἐν δηά ΟἿαθβ. Οὗ ἃ ρούβοη δινναιἰιθὰ 
π θαπάδροθ, στανθ- οἴ 68, Ψολη χὶ. 44.--- 
11. βροϊζθῃ οὗ ρϑιβϑοῃβ Ὀδουπά, ἐο ἐδέ σὸ 
ἔοοϑε, ἰο 8εῖ ,2766. 6. στ. ργϊδομθσῦβ, Αοἰβ ΧΧΙΪ. 
30,ἔλυσεν αὐτὸν (ἀπὸ τῶν δεσμῶν). ον. 
ἶχ. 14, χχ. 8.7. ἐκ τῆς φυλακῆς, ἢ. ἴμυ, 
χῆὶ. 16. 1 Οον. νἱῖ. 27, λέλυσαι ἀπὸ γυ- 
ναικός ; ἷ. 6. " τὲ ἴοι ἔγθο ὥοτῃ ἃ Ὑ]Ὲ0 Ῥ᾽ 
ἔγθθ ἔγοπι σοη μ6Ά] (168. 8Ξ.60 Τὴν ποίθ.--- 
111. ἐὸ ἰοοβοη, αεδϑοῖθε, βοῦον, ὄγθαΐ, 6. ὅτ. 
τὰς σφαγῖδας, Βον. ν. 2, δ. 8 ΟΠάατῖι. 

. 97, λνεῖν τὰ γράμματα, δηὰ ΤΊυς. ἱ. 
, λύει τὰς ἐπὶ τλ κε Αοίϑ χχυίϊ. 4], 

ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο, " Ὀυϊ 186 βίοχῃ τγοπὶ 
ἴο ρίθοαδβ,᾽ ἔγοπι {Π6 νἱο]θηο6 οὗἉ [Π6 σγανθβ. 
δο Δοΐ. Ταὶ. [ϊ, ν. 168, τὸ πλοῖον ὃι- 
ελύθη. ίν,. η. χ, 805, εοἰοίζων, 561}. 
ἀρρἶϑ, ῬγΟΌΔΌΪγΥ ΜΠ Δ]] βίοι ἴο ἔδο ὰπ- 
οοδιηρ οὗ (Π69 σπάρτα, οΥ ΠοΙηροη οοτά- 
αζο, Μηϊσἢ Ὀουπά. (ἰ6 ὈΙδη ΚΒ οὗ ἃ Ὑ6886] 
τοροίμοσ. ὅ8ο οπι. 1]. 1. 18, δοῦρα 
σέσηπε νεῶν, . καὶ σπάρτα λέλυνται. 
ΝΟΥ βοβΒΘ ψότ ολ]]64 ῥάμματα τῶν 
νεῶν. ΕἸζ. οὗ δῇ ἈΒΒΘΙΔΪΥ, ἕο αἰἰβδβοῖσο, 
ὑγεαΐ ἱρῷ), 185 τὴν συναγωγὴν, Αοἰϑ ΧΙ. 
48. Ὀϊοά, ὅ84|ς. χίχ. 25, τὴν ἐκκλησίαν. 
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ΜΑΡ 
οι. 1]. ἰ, 805, ἀγορήν.--- ἤσποο, ΓΥ͂. ὉῪ 
πρὶ. ἴο ἀξείτον, ἢ Ργορ. οὗ θυ] ἀπ ρ8, 
ἔο ἀδηιοίιβλ, Φοἢη ἰϊ. 19, λύσατε τὸν ναὸν 
τοῦτον, ΜΔ ΔἸ] δῖοη ἴο ἴΠ6 ὈΟὰΥ͂ 88 ἃ 
ἴθτρ]ο, (60 ῬΊ1]10 868 {Π6 ἴειπη ἱερὸν.) [ὉΓ 
(ἢ9 δϑοὰθ οὗἉ ἰἰ8 αὐχυδὶ ἰδηδηῖ, (86 δου, 
Ἐρῆ. 11. 14, λύσας τὸ μεσότοιχον. 
ἴῃ πὸ Ο]458. {Π18 σϑυῦ 18 υβεἀ οὗ ἀφβίτογ- 
ἵπῷ Ἰαῦρθ ΤΩΔΒΒΥ οἀϊβοαβ, 88 οἷ γγ8}18 οΥ 
Ὀπάμοδ:; σι} Δ]]υδίοη ἴο 110 υὑ]006- 
ἱῃρ οὗἉ {6 ἰαρίάωμηι. Απὰ 50 

ὍΡΤΘΟ σοπιρασοβ Ἰῃὰ [,αἰϊη. 8.0, οὗ (δ 
ψοσ]ὰ, ὁ. (. ἴο ῦ6 ἀοδείχογοα Ὁγ ἢτο, ἐο ἀ(- 
ϑοῖΐσο, π 2 Ῥοῖι. ἐϊ, 10,11, 12. 2) ἔμ. 
οὔ Ἰανν, ἐο ἰοοδεὴ, ἰτ5 οὐ] ψαιίοπ, 1. ὁ. Εἰ Ποῦ 
ἕο πιαΐε ἐξ υοἱά, “ἀο αἰσαν, Φολη χ. 88, οὐ 
δύναται λυθῆναι ἡ γραφὴ, ὙὮΟΓΟ 560 ΤΙ 
ποῖος, οι. χχχὶ. ΝΗ ΟΥ, ἕο ὀνεαζ, ἰο 
υἱοίαία, 856 Μαῖϊ. ν. 19, ἴῃ ορροσίϊίοη ἰο 
ποιεῖν. Φοδη υἱὶ. 28, ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος 
Μ. ν.18, τὸ σάββατον. Τμαυς. νἱ. 14, 
τοὺς νόμους. Χοῃ. Αἱ. 11). 2, 10, τὰς 
σπονδὰς καὶ τοὺς ὅρκους. ἨἩϊιδοΣ, δἰ 
Ἰοαϑὶ ἰπ (ἢ) ΌΓΤΏΘΥ 8686, 1 τοι] ἃ Το ίοσ (ἢ 9 
ἐχργϑββίοῃ, 1 Ζοδῃ 1ἰϊ. 8, εἰς τοῦτο ἐφα- 
νερώθη ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ 
ἔργα τοῦ Διαβόλον, νῖίνοτα {πὸ τηϑδηΐης 
8 δίταρὶΥ, “(δῖ 6 αὐϊσῃς ὡπμαᾶο, ἀο ΑὙΔΥ 
ψὐ8. ἰ8ὴ9 ψοΥΐθ οὗ [μ6 [6ν1},᾿ ἱ. 6. 811, 
ΤΩΪΒΟΓΥ͂, δὰ ἀδδί, ΠΑΙΔΘΙΥ, ΟΥ̓ ιΐθ δίοπο- 
τηοηΐ, ἄο. Νον ἤογΘ 18 ὮΟΙΘ (0 8816 
ΡΥΪΙΔΥΥ ἰάθα οὗὨ ὠπίγίπσ. Απὰ 88 ἴῃ Εηρὶ. 
ἍΟ δδγ ἴο πο ἴογ ὠπίΐθ, 8ὸ {πὸ ΟὙ66 
πιδοὰ λύειν οἵ ταί σίηρ ἃ κποῖ, ΟΥ̓ ΤΙ ]οοβίηζ 
ἃ Βίχδρ, ἴο δἰ χη πάρ, αππωΐ, καταρ- 
γεῖν. 

Ν. 

Μαγ εἰα, ας, ἡ, (μάγος,) πεαρίς, ΡἾυγΓ. 
μαγεῖαι, ἰοαί αγίϑ, ϑογοογίεϑ, Αὐοἰϑ ΥἹ]]. 
11. 208. Αηι. ᾿ϊ. 18, ὃ, μαγείαις καὶ τε- 
ρατουργίαις. Ῥ]αΐ. νἱ. Ρ. 668. 

Μαγ εύω, ἴ. εὐσω, (μάγος.) ἐο ρῬγασίωε 
ἡπασίο, ϑογΌΟΥ,, ὅζς. Ἰπίταηβ. Αοἱβ Υἱὴϊ, 9, 
“προὐπῆρχε ---μαγεύων. Απὰ 50 Ρἷιυϊ. 

απ. 16. 06. Αδἰπ. 4. Μδοτοῦ. 4. Ὁ 
Οα88. ὑ. 622, 24 
Μάγος, ου, ὁ, πιασεωδ, Η]. μάγοι, τιαρὲ, 

1.0.6 ὨδΙὴΘ [ῸΓ 6885 πὰ τῖϑ6. πιο 
διῃοηᾷ ἰΠ6 Μοάοβ, Ῥογβίδηβ, δηὰ Βαῦγ- 
Ἰοῃΐδ 98 ; 866 ΤΥ ποὶθ οὐ Μαῖΐ. ἰϊ. 1 : ῬγῸρ. 

»οιοογζμ, ἨφὉ. Ὁ, Ὑδησα οοπηεῦ 
-τι8. ἴον τηδρ-ἶπι9. 

Οὐοπιρ. ζ20γΓ. χχχίχ. 8. Χϑῃ. Ογτγ. ἱν. ὅ,6]. 
νἱϊ. δ, 567. 2Ε1. Υ. Ἡ. ἐ!. 17. Ηάΐδη. ἱν. 12, 
6,8. [π Ν. Τ'. βαϊά 1) οὗἉ ἐλ6 Μασὶ ποπι 
1η0 Εδι, (Ῥουβία οὐ Ασδθῖα,) }Ὸ Ἵδῆλο ἰὼ 
β8] ἴθ [Π6 πον-Ὀοτῃ Μοβδίδη, Μαίί. ἰϊ. 1» 
7.16. 2) οα ἰοἱαῃ, ϑΟΥΌΟΥΟΥ, αἰΟϊΉΘΡ, 
Δοίβ χἰϊ!. 6, 8, μάγον, ψν Ξο προ ΠΡ: 
βορί. οἴξη ἱπ Ὦδη., δπὰ Ο]486., 86 Ἠάϊΐδη. 
ἵν. 12, 6, 8. ᾿ἘΕ5ομίη, ᾿ϊ. 13, τοιοῦτοῦ 



ΜΑΘ 
μάγος καὶ γόης. ϑϑοπιοίϊπιο8 υϑοὰ νὴ ἢ 
δη ἢ }]16ἀ ποίΐοη οὗὨ ᾿ἰτηροβέυγο, 88 ϑορὶ. 
(ὰ. ἦγε. 387, μάγον---ἀγύρτην. 
Μαθητεύω, ἔ,. εὐσω, (μαθητὴς,) 

ῬΓορ. 1) ᾿ηίγβϑηϑ. 70 δὲ {δε αἰδοΐρία Ο ΔΏΥ 
606, [0]]. ὉΥ ἀδι. Μαι!. χχνυ]!. δή, καὶ αὐ- 
τὸς ἐμαθήτευσε τῷ ᾿Ιησοῦ. ῬΊαι. ὙΠ. 
Χ, ΒΠποῖ. ᾿ἰπῖϊ. ἐμαθήτευσε δ᾽ αὐτῷ καὶ 
θεόπομπος. 2) αἶθο ἴχϑῃβ. ἐο ἐγαΐῃ α8 α 
᾿ἀἰδοίρίδ, ἴο , ἐπδένιοί, Αοἰϑ χὶν, 2], 
'“μαθητεύσαντες ἱκανούς. Μαῖι. Χχυ]!. 19, 
Ἡ. πάντα τὰ ἔθνη, ἴον μαθητὰς ποιεῖτε. 
Ῥδρα. Μαῖϊ. χῆϊ. δ2, μαθητευθεὶς τῇ βασ. 
τῶν οὐρ. ὙὮΘΓΟ [86 Β6Ώ86 ͵8 ΘΙ ΓΠΟΥ, “ ἴη- 
διγυοίοα ἴῸΣ [86 ΝΘββῖδ ἢ 8 Κιηρσάοτη,᾽ 80 89 
ἴο ὑπάογβίβη ἃ 118 παίυτο ; ΟΥ, ὑ ἀἰβοὶ ρ]πϑᾶ 
ἵπῖο [6 Μοββίδἢ᾿ Β κίηγάοῃι,᾽ ἱ. ὁ. Θοη- 
νογτίοα ἰο ΟἿ ΒΕ ΔΏΪΥ. 

Μαθητὴς, οὗ, ὁ, (μανθάνω,) α αἰθοΐρῖε, 
» ϑοίοισον οὗ ἃ τοδοθμοῦ, 1} ἜΘΟΥ. 

Ναῖϊ, χ. 24, οἱ 4]. βϑρίββ. δῃὰ οὔϊϑῃ ἰῇ 
ΟἸδδβ. ϑ'ο 208. Απΐ. νὶ. ὅ, 4, Φοβῆπα ἰ8 
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τὸν μακαρισμόν τινος, ΞΞ μακαρίζειν, 
οι. ἱν. 6, 9. 6]. ἱν. 1δὅ, τίς οὖν ἐν ὁ μ. 
ὑμῶν; “δον τοδὶ [ἢ 6 Ὑ͵88 γΟῸ 80] ἔπσου- 
σταϊυϊδίοη,᾽ ὅσ. ὁ ΒΟῪ ὨΔΡΡΥ ἀϊὰ γοὺ 
[Β1η]κ γουγβοῖνοβ. 
Μάκελλον, ον, τὸ, (ἔν. Τ,Αἱ. πιαροῖ- 

ἔμηι,}) α πιαγοί-»ίασο ἔοτν 41} Κὶ πἀβ οὔ ῥγο- 
ΤΠοΙΣ, 1 οι. χ. 25. ΡΊυϊ. Φυδθι. Βοηι. 

Μακρὰν, ἄν. (Ργ. 866. ἔριῃ. οὗὨ μα- 
κρὸς, Βιτιοὐ]ν ἔον μακρὰν ὁδὸν,) α ταν, 
ἷ, 6. μὰν οΥἿν Τμι. χνυ. 20, μακρὰν ἀπέ- 
χοντος. Αδίβ χχὶϊ. 2] : [011]. ὉΥ ἀπό τινος, 
Χυϊ!. 27, 8]. ϑερί. δὰ Ο]4β8β. ὍΣ Ώ τῇς 
αὶ, οἱ μακρὰν, ἰΐοδβοε ΧΩ 9.0..) ἐδδ γϑηιοίο, 
ἷ, 6. ἔγοτῃ (οά, ἱ. 6. “186 ΟΠ] 68᾽ ἃ8 ορρ. 
ἴο οἱ ἐγγὺς, [86 768, ΕΡΆΏ. 1ϊ. 18. 8.0 οἱ 
εἰς μακρὰν, Αεἰβ 1ϊ. 89. 
Μακρόθεν, δεν. (μακρὸς ὅς θεν, ἃ 

ΒΥ]]ΔὈΐο δι ῆχ, ἀθηοῦδπρ ,)0Όηι,) 7ῦῸηι ἔν, 
ΜΚ. νι. 8, μακρόθεν ἥκουσιν. χὶ. 18, 4]. 
ϑερί. δηὰ Ἰδαῖον Ο]6β8.: ἀπὸ μακρόθεν, 

οΑΠοὰ ὁ μαθητὴς Μώσεως. 2) βρ6ο. οὗ ,ὈῸπι ζὰγ, Μαῖι. χχνὶ. ὅ8,.ο( 4]. δβθρθ. ϑθρί. 
ἴὍο Ὑπτεῖνο Αροβὶϊοβ, Μαίι. χ. 1]. χὶ. 1. 
χχ, 17. 1.0. ἴχ. 1. 8) διωρμδίς, ἔο᾽ ἐγὼ 
ἀὐϊδοῖρίο, ΦοΏπ χίϊ. 85. χνυ. 8. ΑἴΟΥ 
Ὁ τῖθοβ ἀθδίῃ [86 ἴοττα αἐβούρία ἰοοῖς [Β6 
ὙΠΔΘΥ 686 οὗἁὨ ,οἰϊοισον, δοίξουον, οααΐν. ἴο 
ΟἸτβιΐδῃ, Αςίβ νἱ. 1, 2. χὶ. 26. 

Μαθήστρια, ας, ἡ, (μαθητὴς.) ἴον [86 
Αἰᾶς μαθητρὶς, α Κ αἰϊδοὶρίο, ἷἱ. 6. ἃ 
ἔδπια]6 ΟἸ χἰδιίδη, Αςίβ ἰχ. 86, πὰ ΟἾ888., 
88 Ὠ᾽οά. ϑ΄ῆ΄ο. ἱ1, δ2. Ἡίοχ. [μαϑτι, ἐν. 2. 
νὰ. 42, 
Μαίνομαι, ἴ. μανοῦμαι, (μάω, ἴο ὃθ 

ΘΑΡῸΓ ἘΠΕῚ} ἀθροῦ. ῬΙῸΡ. ἐο δὲ ηιαΐ, ἕο 
γαῦε ; Ὀαὰΐ αἶ8ο {{Π| πὸ ἐπϑαηῖγο ἴῃ [δ [1 βαϊα 
ἤψ. οὗ ῬΕΣβοτΒ Ὑ}0 80 βρϑαῖς δηὰ δοῖ, 88 ἴο 
ΒΘΘΙᾺ ἴο ΟἴΠΘΙΒ ἴο Ὅ6 ουῖ οὗὨ {Π6ἷΓ ΒΘΏΒΘΒ, 
ΟΥ Δούηρ ὑπάογ [Π6 ἱπδυθηοα οὗ οχίγανα- 
ξδηΐ θη ἢ υδίαϑη), Φοδη χ. 20. Αοἰϑ χίϊ. 15. 
ΧχΥΐ, 24, 256. 1 Οογ. χὶν. 23. ϑερί. δπά 
ΟἸλεβ.. 48 Ευτὶρ. Ηδο. 1270, σὺ μαίνῃ. 
ἴρῃ. Τδυν. 1810. Χοπ, Μοιι. ἱ. 8, 11. 
Μακαρίζω, ἔ. ίσω, Αἴί. ἔαϊ. ιῶ, 

(μάκαρ,) ἐο ἄδόηι οὐ οαἰϊ ἢα 
οὗ μοῖβ. 1. 1. 48. 98. ν. 11. ὅορι. αοπ. 
Χχχ, 18, 18. 111. 11, ἘοοΪ8. χί, 28, διά 
ΟἸαδε., δδ. οι. Οἀ. χνυ. 537. Ηάδοί. νἱῖ. 
45, βορῃ. (Εὰ. Τγτ. 1196, Χεη. Μοιι ἱ. 
6, 9. «πὰ οἴεη. 
Μακάριος, α, ον, (ἃ ῬΓΟΒΘ ἔογτη, δαυΐν. 

ἴο 189 ροθῖ. μάκαρ,) δαρρυ, ὀἰοθθθα,, 6. στ. 
οἵ αοἀ, 1 Τίπ.. 1. 11. νἱ. 1δ. αἰδπον. Μαῖί. 
ν, ὃ. 5ᾳ. 1.8. ἰ. 45. νἱ. 20, βᾳ. Εοῃῃ. ἷν. 7, 
ἃ]. βἂγφο. ὙΜΙ μᾶλλον, Αςἰβ8 χχ. 88, 
μακάριόν ἐστι μᾶλλον, "τῇογο Ὀ] οββοὰ ἰθ 
ς᾽ ἄς, Οοιηρᾶτ, μακαριώτερος, 1] ὍΟον. 
μὴν 40, ἀπά Ετ, πγοδὰ, δ67. ϑερί. δηά 

888. 

Μακαρισμὸς, οὔ, ὁ, (μακαρίζω,) α 
ΟΣ μποῖηρ λαρρύ, ἀθοϊαγαϊ θη 

οὗ υ]θεθθάῃθδθ, [6] οἰ ατίοη : ἤδηοο. λέγειν ᾽ Ύ 

. ἢ δοο.} 1 

πα (]688. 
Μακροθυμέω, ἔ. ήσω, (μακρόθυμος, 

ἔτ. μακρὸς, θυμὸς) πρὸ δα ἡσπρπιῤπάρα᾽ 
ἢᾶνο Ἰοηρϑηϊ τ Υ. "ἢ . ΤΟΊ 16 πϑοὰ ἴῃ 
ἴΠ6 βθῆβθὸ ἴ. {0 δ6 ἰοηρ-ϑιη)ενίησ, ζογδοαν- 
ἵηρ, ἴο ὅδθαν' ραϊζίοπέϊν οδηοθθ οὐ ἐπ)ωγίδβ, 
ΔΌ80]. 1 Οογ. χἱϊ. 4, ἡ ἀγάπη μακροθυ- 
μεῖ, τς, " θοδσΒ ἃρ.᾽ 80 Ρ]υἵ, νὴ]. 848, 94γ8 
οὗἩ ἴδοβθ πὶ {86 ρῥγϑϑθηὶ ᾿Ἰθ, {Ππδΐ “ [ΏΘΥ ἅτ 
βίσ νηρ ἴο ΒΌτα ἔγοιῃ 868 ἴο ἰδ δηὰ σϑϑο 
Βοπηθ,᾽ ἐξαμιλλᾶσθαι καὶ μακροθυμεῖν, 
δι’ οἰκείας πειρωμένους ἀρετῆς σώζεσ- 
θαε : [0]]. ὈῪ εἴς τινα, 2 Ῥοῖ. ἰΐϊ. 9: ὃν 
ἐπί τινι, Μαι, ΧΙ, 26, μ. ἐπ᾽ ἐμοὶ, 
ἐᾶν ραϊΐθῃηςο Ὑ1ΠῚ τη6.᾽ μι, ΧΥΪ], 7, 
μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς, “1μουρὴ 6 δε, 
ἴῃ τοβρϑοῦ ἴο {πϑυρ᾽ (ἰ. 6. [86 ᾿] γ6 4), "Ἰοπρ- 
ΒῈ ΘΥη ρ,᾽ Β]ον ἴο ρα η δ {ΠΘΙΡ ἸΏ] ΌΓΟΥΒ. 0 
ἘδοΪμβ. χχχὶϊ. 18, 10 18 βαϊά, οὐ μὴ μακρο- 
θυμήσει (ὁ Κύριος) ἐπ’ αὐτοῖς, 501}. τοῖς 
ταπεινοῖς.---1]. ἰο τυαἱξ ραζίοηζίῳ, δ6 »ὰ- 
ἐϊομέ, 8080]. ΗΘ». νἱ. 1δὅ, οὕτω, μακροθυ- 
μήσας, ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας, «ἀπά 

ἃ. Υ. 8, μακροθυμήσατε, πὰ νογ. 7, 
μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ, 58εἷ]. καρπῷ. 80 
Αγίθῃῃ. ἴν. 1]. Ἡονονοῦ, ἱπ ποθ ἔτο 
Ῥάβδαρ 8 [676 868 ἴ0 6 ἃ δ]οπάϊηρ οὗ 
ἔἴννο β6 868, 0 ἱ πάτο 6ν 118, πα 
[0 φάμεν τυαῖξ 70. 16 τοιηοναὶ οὗ {6 
ον 8, 
Μακροθυμία, ας, ἡ, (μακροθυμέω,) 

ηὐηιῖίν, 1. 6. Β]ΟΎΠΘΒ8 ἴ0 δῆροῖ δηά 
απἰϑῃτηθηΐ ἢ Ἰοηρ-βυβογίηρ, ,υγδεαγαποῦ. 
) ροῆθσ, Βομ. 1. 4, τῆς μακροθυμίας 

τοῦ Θεοῦ καταφρονεῖς  δπά 80 1 Ροεῖΐ. 
πϊ. 20, ἡ τοῦ Θεοῦ μ. 2 Ῥοῖ. 111. 1δ, ἡ τοῦ 
Κυρίον ἡμῶν μ. Ἐρ «ἦν. 2. Οὐ]. ,. 12. 
1 Τί. 1. 6. Φ ΤΊ: 11.120, ἵν, 2, Βερί. τον. 
Χχν. 15. Ρ]αῖ, Τμ.ο0]}. 88, ἀρετὴν μὲν 
ἐπεδείκνυτο, καὶ μακροθυμίαν. 2) βροο. 

Σ γαηοα οὗἉ Ἄρ δὰ Ὑδιηρ " »αζίοῃξ ομα 



ΜΑΚ 
18 τοάγοξϑ 
10. ὅορε. ἴδ. "γῇ. 15. 
Μακροθὕμως-, αὖτ. πρλρίνει ψ, ἷ. ὁ. 

σἱ (ἢ αδαϊκοτοῦ, ἷπ 411 οἸἰθθηου, Αοῖϑ 
χχνυί. 8. 
Μακρὸν, ἃ, "ὩΣ δὰ]. (μᾶκος, Ἰοτγ. ἴον 

μῆκον, οτἶῇ- μακερὸφ, σοπίγ. ἰο μακρός ; 89 
Αὐμοῥᾷ, Ῥι! ὃ δῦ γοα οὗ πήγος͵ τακερὸς ἔν. 
τήκω, ἄς. 8.0 οὖν δὰ]. ἱεπσίδᾳ, ἔν. βυδοῖ. 
ἰδησίλ,} ἰοησ, ἴῃ 411 (6 δϑῖϑοθ οἵ ἢ) ἴϑγπι, 
ψῃοίδοῦ οὗ βρδοθ οὐ. {ἶπ|6 ; 88 βαϊἃ οὗ [86 
3 γπιον, πδυλθὶγ, ἔγοιυ οὔθ ροΐηὶ ἰο δῃ- 
οἴδιοτ, α ἰοπ 4 κὸν αἰδίαπέ, μὰ. χν. 
18, ἃ χιχ. ἽΣ ἐπορεύθη εἰς χώραν 
μακρὰν, τοὰ Ο]4ε6. 85 Ηαΐαη. νἱ , 10, 
μ. γῆ. Χοεη. Ογτ. ν. 4, 20, μακραὶ καὶ 
ἐπιβοήθειαι. ΤΏυς. νἱ,. 18, διὰ ἀρταγὴν 
μακράν. ἴῃ δυο! ἃ 6886 ἯΘ δῖϑ ἴο ὑπάθτ- 
οἰαηὰ ὁδὸν ἀπεῖναι, 84 Τυο. 1. 18. 
ΟΥ̓ ἐἕπιδ, 6. χτ. μακρῷ χρόνῳ, Ἠάοι. 1. 82, 
δηὰ οἷϊ, ἰὰ 1468. ἴπ Κ Τ᾿ οὨ]Ὺ που. }]. 
μακρὰ 85 δὰν, ἰονϑ, 88 μακρὰ προσευχό- 
μενοι, Ῥγαψίαρ ἰοπσ, " ταλϊκῖπρ' Ἰοπρ' ΖΩ͂Ν 
Μαῖι καῇ. 4. Μῖν, χα! 40. [μι χὰ. 47 
Ψοκορῆ. Απὶ, νἱ. 11, 10, μ. ἠσπάζοντο. 
ἴμιο. Τίαι, 88, εἰπεῖν. 28}. Υ. Ἡ.νί, 6, 
χαίρειν, 8]. δῶρο. 

Ἐν ἐν» ὐμα, ἀ ἘΠΟΟΣ Ἢ αν μακρὸς, χρόνος, - : 1Ὸν Ἰοηρ 
εἰ πιδά, ἘΡΒ, νἱ. 8, ἵνα ἔσῃ μ. ϑορί. 
Ρ]αἴο ἱπ Τίαιο. Ῥογρίιγν. Υ. Ρυιι. 24. 

Μαλακία, ας, ἡ, (μαλακὸς,) ἘῸ: 
9 πη625, διὰ ἢρ. ἐπι τέῳ, ῬοΪ. 111, 79, 4 ; 
εϑεπείπαον, ἴο. Ὁ. Ώεοτ. χ. 6, 8. ἴπ 
Ν. Τ΄ ἀΐϑδαϑ οἵ Ὀοάγ, Μαῖί. ἱν. 28, θερα- 
πεύων πᾶσαν νόσον καὶ π. μαλακίαν. ἷχ. 
85. χι Ἰ. Απὰ 80 νΕΓῪ οἴϊοη ἴῃ ϑϑερί. οἵ 
ἀϊδογάοσβ οἵ ουϑῦγ κὶπὰ Ὀοϊδ οἴτοηΐς ἀπά 
δοιῖο; δηὰ ρθηπεῦ, οὗ δ ἀδηροσοὺβ Κίηά, 
ουϑῇ τοουίδὶ Οη68: 85 Ο6η. ΧΙ. 4. 2 ΟἼ τοι. 
χχὶ. 19. Απὰ 80 Ρεουὰ. Ηάοι. Υἱἷι. Ηοπι. 
86, δαὺβ Ηοπιοῦ ἀϊοὰ τῇ μαλακίῃ. Τἢθ 
οΥ χίηδ] δηὰ ργοόροῦ ἱπηροτὶ οὗὨ (6 ψογά, ἴῃ 
1 ὴ8 δρρ!Ποαἰΐοη, βϑϑπλβ [0 ἤδνθ ὈΘΘΏ δ᾽ ΠΙΡΙΥ 
ἐπα εροείοη οἵ Ὀοάγ νἰτῃου ΔΠΥ ἔογιηθα 
ἀΐδοββδο, οοῃβίϑιίηρ οἢ ον ἰπ ᾿δηρυογ. 

Μαλακὸς, ἀ, ὁν, 84). (μαλάσσω, ἔν. 
μάλω, ἴο τιῦ ἀονῃ ἃ μιδν αι ϑυγίδοθ δά 
τπογου ἢ ]ν δηιοοίλοη οὐ ϑο  ἐδη ἴι, 88 ἴῃ ἰδη- 
πίηρ Ἰθαῖ ποτ.) ρῦορ. 807, υἱΖ. ἴο {π᾿ ἰουοῖι, 
ἴῃ ορροδίἰΐοη ἰο σκληρὸς, ΒΗ, δατά : 
ϑροΐζοῃ οὗ ταἰπηϑηξ 88 πηδήθ οἵ βο[ϊι τηδίθ- 
τία]8, ὅπὸ ἰοχίυτο, ἱμάτια μαλακὰ, Μαῖῖ. 
χὶ, 8. 1... υἱῖ. 25. 1ζυ6. ϑαίϊανπ. 1, ἐσθῆ- 
τας εὐανθεῖς καὶ μαλακάς. Ἠοῃ. Οά. 
', 487, μ. χιτών : βρ. εβδπιΐηαίδ, Βρο κοῦ 
οὔ ἃ οσαἰϊατηῖο, φοογέωηι οὐγίΐδ, 1 Οον. νἱ. 9. 
Ὠίοι. Ηαδϊ. Αηϊ. νἱϊ. 2. ῬΙαι. νἱ. ῥ. 828. 
Μάλιστα, τἀν. (ϑυρειί. οἵ μάλα, 

γοΓγ.}) πιοβί, πιοβὲ οὗ αἰ, ἰαϊν, Αοἱβ 
χχ. 38, οἱ ]. 
Μέλλον, πάν, (οοιραῦ. οὗ μάλα, 

Ὄ, » ἰδ ψα Σου δ ΘΟΏΠΟΧΙΟΏΔ. 

ου. ὁ, ἡἣ, δά). 
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Οοϊ. ἱ. 11. Ηδοῦ. νἱ. 12, 26. τ. [1 ροποσ. 1 ον. χίν. 1, ζηλοῦτε τὰ πνευ- 

ΜΑΝ 

ματικὰ, μᾶλλον δὲ ἵνα κτλ. νετ. δ. 2 
Οὐογ. ν. 8: υἱτἢ Ἐπα. 1 σον. χὶν. 18, πάντων 
ὑμ. μᾶλλον. Χοη. Αη. ἰδ). 12,1. πολλῳ 
μᾶλλον, τιμοῦ ποτε, Μαεῖϊ. νἱ. 80, εἰ δἱ. 
“πὁσῳ μάλλον, δοιο πεμοῖ πιοτὸ, Μαῖϊ. νἱῖ. 
11]. οἱ αἱ. τοσούτω μ. 80 πιμοῆ ἐδδ πεοτα, 
Ηδεν. χ. 25. μᾶλλον καὶ μᾶλλον, τιοτὰ 
απᾶὰ πιοτὸ, ῬῺΠ]. '. 9, δπὰ Ο]688.  σἱτἢ ἢ 
ΟΥ̓ ἥπερ, ἱ. 6. μᾶλλον ἣ, νιον ἔδαη, ταΐλον 
λα, Μαῖ. χυ]. 18, χαίρει ἐπ’ αὐτῷ 
μᾶλλον ἣ ἐπὶ τοῖς κιτιλ. Φοδη 19. 
μᾶλλον ἥπερ, Φοδη χί!. 48, ἀπά ΟἾ658. 
ΑἾἶβο 85 ἰπίθηβ. ἐδ πιοτο, ἐδα ταίλον, Μαῖϊ. 
Χχυΐϊ. 24, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γνετα 
οᾳυΐν. ἴο μᾶλλον θορυβεῖται. Ζοδπ ν. 18, 
διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν 
ἀποκτεῖναι, οἱ 4]. ΤΏυς. ν. 44. ὅο οὗ 
μάλλον, ἴῃ ἰηῖς ι. 1 ον. ἰχ. 12, 2 Οοσ. 
1. 8; οοπιρ. νοῦ. 7.----ἰὶ. δοἱποαὰ ιυοἱὰ ἐλε 
»οδίξοο, μάλλον ἴοτιϑ ἃ μευ ρῆτν. ἔοσ [ῃὴ 6 
σου γαῖ. τὐϑὰ ΕΏ4]. ππονὰ ; ππν ἈΑεῖς 
χχ. 85, μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι, ἢ 
λακβεν τω; ον. ἰχ. 15. Οἱ]. ἱν. 27: 
ἢ} εἰ, ΜΚ. ἰχ. 42, καλόν ἐστιν αὐτῷ 
μᾶλλον, εἰ κιτ.λ.--1Π|. ῥούιοα οπιρδλαΐ. 
τοἰἱὰ ἃ οοπιραγαζίυα, εἰϊιιεῦ ἴῃ ἔογπι ΟΥ 
δβοηβο, ΜΆ. υἱ. 86. μᾶλλον περισσότε- 
ρον. 2 ον. νἱϊ. 18. ῬὨΠ. 1. 23, πολλῷ 
γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον. 8.0, τὶ νοτδβ οὗ 
σοιηρϑιίβου, Μαίι. νἱ. 26, οὐχ ὑμεῖς μᾶλ- 
λον διαφέρετε αὐτῶν . Ἠδοῦ. χὶ. 25, μάλ- 
λον ἑλόμενος. ὅο μ. ἑλέσθαι, οι. 946, 
7. Χευ. Μοαι. 1. 6, 4.---ΟἼΥ. αἴἴον α πόερα- 
ἔἴοα οἴαιϑα οὐ φγο ! Ὀἰιῖοπ, ΟΧΡΥ. οὐ ἵπῃρ]. 
ψαΐλον; δὸ δὲ μᾶλλον, . Μαῖι. 
χ. 6, πορεύεσθε δὲ μᾶλλον, αἱ. ἄς ΟἸαε5.: 
ἀλλὰ μάλλον, διέ ταζδεγ, ἰὰ. ἀπὰ ἔομι. 
χῖν. 18. 1 Οον. νἱϊἱ. 21. Ἐφδ. ν. 4 : ἱπιρὶ. 
ΜΙκ. χν. 11, ἵνα (86. μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν 
ἀλλὰ) μᾶλλον : δῃὰ 80 οὐχὶ μᾶλλον ἰῃ 
ἱπίοτγος. 1 Οογ. ν. 2. νἱ. ὕ ἔν, ἐπέδνο. 
μᾶλλον δὲ ὈδέοτοΘ, δὴ δηιπποίὶο οἰδυδδ, οὐ 
γαΐδον, ψόα ηιογθ, Βοιη. υἱῖ. 84, Χρ. ὁ 
ἀποθανὼν, μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερθείς, ΟΞ]. 
ἦν. 9. Ερἢι. νυ. 1]. δηὰ Ο]ββ88. 
Μάμμη, ης, ἡ, σταπαπιοίλον, ἃ “ποτὰ οἵ 

αι. τ. ἴον τήθη, 2 Τίπι. ἰ. ὅ. 208. Απι. 
χ. 1], 2. Ηἀάϊΐαη. ν. 8, 7. ῬΙαι. Αμὶε, 4. 

Μαμωνᾶς, ον Μαμμωνάᾶς, ἃ, ὁ, ππαια- 
“πο, ἷἰ. 6. . Τίοῦθθ, ἴκι. χνὶ. 8, }}:; 
Ροιβοηίῆθα, ᾿ἰκὸ αν. Πλοῦτος, 28 ἀσδίῃ- 
οδίίης ({πἰπῖκο Νγ. γὐλωραλαιὶ 1ἢ6 ΠΡΟΣ 
Βυρροβοὰ ἴο Ὀγεϑί4θ ΟΥ̓ῸΣ 88 δῖο τ} 6 
ἀϊδισ θυ οι οὗὨ τ ἢ. Χὼ 

Μανθάνω, ([ἴ. θήσομαι, δοτ. ἃ 
ἔμαθον.) ἐο ἰδαγπ. ἵ. ῬΒΟΡ. ἱ. 6. ἐ 

ψ, οἴῃ Ὁ ἔσο οἴδιοσβ, οὐ ἔγοῃιν οπο᾽ 
οσὐῃ οὐδογυδίίοῃ, ὅζο.: ἐο ἐξαγη, δός ἑαισάΐ, 
αῦθ0]. Μαῖϊ. ἰχ. 18, ευθέντες δὲ 
μάθετε, τί ἐστιν. δοδῃ νἱ. 45, οἵ αἱ. : σι ἢ 
ἀπό τινος, Μαῖι. χὶ. 29. {0} δος. 
Ἰθιδρ: Εοαι. χνὶ. 17, ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε, 
οἵ αἱ. 1 ον. ἰν. 6, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ 



ΜΑΝ 
μὴ ὑπὲρ κ. τ. λ. ἐπα, ἴ. 6. ὉΥ οὐγ Ἔχαπι- 
Ρίο; Ὑὴτἢ δος. ᾿πηρ]. Φολπ νἱϊ. 15; [0]]. ὉῪ 
ἀπό τινος, ΟἹ]. ἱ. 7. παρά τινος, 2 Τίτ. 
"1.14; [01]. ὮΥ ἃςοο. οὗ ρογβοῃ, ἕο ἰδαγη αν 
Οπ6, ἷ. 6. 8 ἀοοτπο6δ, Ῥγεσορίδ, ΕΡΏὮ. ἷν. 
20. βορί. πὰ Ο]α58. ἰ᾿ 189 5δ6η80 “ἴο 
δάση ὈΥ ἱπέοττοαϊίοι," δὲ ἐπγογπιθα, [0}]. Ὁ 
ὅτι, Αςἰκ χχῆϊ. 27. ἀπό τινος, 6]. ᾿ἰΪ. ὦ, 
δὰ Ο]265. 281]. Υ.. Η. ἰϊ. 42. Χεη. Ογγ. 
νἱ. 1, 81 ; 4180 ἐο ὡπαεγϑίαπά, οοπιργολοηά, 
Βεν. χὶν. 8. Χοη. Ογτσ. 1. 8, 10..-.-11. μο- 
ἘΑΓΕῪ, ἰο ἰξαγη, ἱ. 6. ἔγοτῃη ὄἍχροσίθησα, ἴὸ 
ἄο ἃ {πῖπρ, διῖΐν. ἰο (0 λαλιιμαῖίν. δὲ τοοηΐ, 
[0]]. ὉῪ ἴπξ, οχργ. οὐ τωρ]. ῬὨ]]. ἱν. 1]. 
ἐγὼ γὰρ ἔμαθον--αὐτάρκης εἶναι. ] 
Τίαι. ν. 4, 18, ἀργαὶ μανθάνουσι περι- 
ἐρχ: ἸΣ Χαη. Αη. 1}. 2, 25, ἐὰν ἅπαξ 
ἀργοὶ ζῇν.) Τίο. 1]. 14: ψἰ} δου. ΗΘὉ. 
τ ὦ ἐμ. τὴν ὑπακοήν. 
Μανία, ας, ἡ, (μαίνομαι.) πιαηΐα, 

πιαάποεδ, ἐπβαπίΐν, Αςῖϑ χχνὶ. 24, ὅς (]688. 
Μάννα, τὸ, ἰηάφο. πιάππα, τ᾿ πιΐγδου- 

Ιουβ ἔοοὰ οὗἉὨ (πὸ βγδϑὶ το πὶ ἰδ ἀθβοσί, 
δοδη νἱ. 81, 49, δ8. Ηεδ. ἰχ. 4 ; δγῃιδοὶ:- 
οἈἰΪγ, ον. 11. 17. σον. Εχοά, χνὶ. 81]. 
84. Φοβορῃ. Αηΐϊ. ᾿ἰϊ. 1, 6. Ψοβορῆιβ τϑ- 
Ἰδίεϑ ἐμαὶ ἴῃ Ηἷβ ἀδῪ τηϑῆπδ τγα8 51}}} ἰουπὰ 
διουπὰ Μουτύὶ παι, Απὶ. 1]. 1, 6 : οπὰ 
ἴθ δρὴθ ἔδοϊ ἢ88 αἷδο ὕθοπ δουπάβηι]} γ 
δοοουίαϊηθα ΟΥ̓ Ὠιοάογη τάν } 168 ; δὰ [86 
τεεθηΐ Οὐτητηθηίδίοτβ δηὰ 1, χ  οορταρ ἢ 6 18 
ἃΓ0 αὐθιν ἴῃ τοραγάϊηρ (ἢ 6 τηδῆπᾶ Τ6ῃ- 
ποηθά ἰῃ ϑογρίυγο 88 ἴῃ6 τη οἀοτ Μδηπα 
Αγαδίοα, πο ἴΠ6 ΑΥδθδ οο]]θοῖ ἀπά τὸ- 
μὴν 88 ἃ ἀαἰη(γ ; 866 Οδἰπιοῖ, δτί. Νδηπδ. 

οἱ ἰΐ 51}}1 τοιηδΐπβ ἰο Ὀ6 ργουϑά {πδῖ [6 
Ἰηληπᾶ ἰη αὐοϑίϊοπ ἰ8 [ἢ6 βδμθ ὙΠ} ἰδὲ 
δἰ μοιϑὰ ΌΥ [0 [δγβο]ῖθβ. Βυϊ (45 1.6 
ἴεῖς δῃηὰ ᾿Πευ]ης μανὸ δῆ) 80 ΤὩΔΗΏΥ͂ 

πὰ ἱπηροτίδηϊ 4γὸ (6 ροίη(β οὗ ἀὐγδγθηοδ, 
ἴδαὲ τὴ. μοσαίέθα ἰδ αἰιηοδὶ οογίδίη, δηὰ 
τηδὲ ΘΔ ὈΠ8} [06 Τηϊγδο ]ουΒ Ὠδίυγο οὗ 
1} ἐταηβδοίίοῃ. 
Μαντεύομαι, ἴ. εὐσομαι. ἀδροη. τηϊά. 

(μάντις, ἀἰνίποτ, ϑοοίμβδγογ,} ἐὸ μὠζέδν γθ- 
ΦΡΟΉΦΟΒ, 88 ΤᾺΌΤΩ Δ ΟΥΔΟ]ο, ἐο αὐυέπο, 70τε- 
ἰεἷ,͵ Αοἰ5 χνὶ. 16.. ϑορί. δῃὰ Ο]6ββ. 
Μαραίνω, ἴ. ανῶ, (ἴν. ἴδ οὗθο!. 

μάρω, σἴοηοο ἴΠ6 1,δὐΐπ πα ΤΌ60.} ῬΤΟΡ. ἕο 
οαμθε ἰο γαἶΐ αὐοαν, ὑδοοηιθ ά ; δηὰ 
ῬΆΔΒ. ἴῃ ἃ ΠΟΌΪΟΓ Β6Π86, ἕο ατυαν, δε- 
οὐἵηα ἴδβαῃ. ἨἩδρηςο (ῃ6 πψογὰ 18 υϑοὰ Ὀο(ἢ 
οὗ οιοογα ἴπαὶ 7αϊϊ ατοαν ατιὰ ποτ, δπὰ 
οΓ [86 Βυμηδη Ὀοάγ, σι οἷ [8118 δυταν τ τἢ 
εδἰπληρ δ κηθββ,᾽ (18. χχχυῇ. 12. Ῥβ. 
δᾷ ̓  .)} οΟΥ αηάον [86 ἐν ἐβαρέῖοο ἐἰαί οἵ 
ὙΠΠΟΝ ἃ ἴ Ῥοσί 85 Ὅὲ}} 48 ρα υδίοἰδῃ 80 

μοι ν ἀογίοιο, ς Βοδβί]οββ δηχίϑίυ, ἔου- 
Τὴ ἀδεραίγ, Απὰ 41] {πὸ ,αἀεα ἰατλγ οὗ 
το." Αξ τεβρθοῖβ {Π|6 [ὉΥΤΩΘΥ, 806 ἘΣ. 
ΑἸς. 20]. ΤΊαο. ἢ'. 49. 1πη Ν. Τ΄ ἴεν ἰθ βδϊ4 

. ΘΕ ἢ 6 τὶςἢ τηδη, 78. 1. 1]. {πὲ ὁ 85 [86 
ἤονεν οὐ τὴ σταββ 118 ἀν ΘΥ, 80 ἢ 5884} 

θ ἀπαγ,᾽ μαρανθήσεται, δαυΐν, ἴο 1Π6 
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Ηἱαΐπον Ὄχργθβδίοα ἰπ [δ ργοοθάϊηρ ΥΌΓ56, 
παρελεύσεται. ᾿ 

Μαρὰν ἀθὰ, πιαγαπ-αδα, ὅϑ'γγ. ὀψυΐν. 
ἰο Κύριος ἔρχεται, " τῖῃ6 [μογὰ Ὑ1}} οομιο, 
ἴο ἡυάρτηοπϊ, 1 Οογ. χνΐ. 22. 8.66 ΤΥ ποῖα. 

Μαργαρίτης, ου, ὁ, (μάργαροκ,) 
ῬΙῸΡ. νϑγῦδὶ] δα]. βε. ὁ λέθος μαργαρίτης, 
α »εαγί, Μαῖϊ. χίϊ!. 45, 46, ἕνα πολύτι- 
μον βαργαρ την. 1 Τίπι. ᾿.. 9. Εν. χνὶϊ. 
4, χυ]. 12, 16. χχὶ. 2], 0ἷ8; ἔρ. Μαῖι. 
νἱ;. 6. 2Ε]. Η. Αῃ. χ. 18. 

Μάρμαρος, ον, ὃ, ἡ, (μαρμαίρω, ἴο 
αἰεῖοσ,) ἰὰ ΗΟ ΠΊΟΥ δηὰ ΘΑΥΪῪ Ὑτὶ [6 ΓΒ, δίοης, 
γοοΐ, δῃιὰ Ἰδαῖον ἱῃ Ν. Τὶ (οαᾳυΐν. ἰο 1,μ8ϊ. 
πιαΥ 107.) πιανδίο, βον. χνυὶϊ. 12, [Ι͂ῃ 
ΤΠΘορἢγ. ἔγασ. ἀθ Τ,δρίὰ. ἰΐ, 86, ὁ. βοῆη. 
ἰς ἀδῃοῖθδ ἃ ργθοίοιν ϑέοπθ, 80 ο}]] 6, ἐῃγῖσθ 
{πΠ6 νδὶυθ οὔ ριυιγεβὲ ροϊἀ. Οη (6 πδίυτγαὶ 
Ββίοσυ, 086, ἈΝ ν8]ὺ6 οὗὨἉ Ροδγῖβ 'π δῃοεϊθης 
Ὀη68, 800 Νγ. τεθνθ}} οὐ {16 ῬαΓ. 1. 1]. 
220, 8η6. 

Μάρτυρ, 8660 ἷἱπ Μάρτυς. 

Μαρτυρέω, ἴ. ἥσω, (μάρτυς,) ἰο ιοἱΐ- 
π688, ἷἱ. 6. ἴ. ἰο δὲ α τιοϊδηι655, ἴο Ὀ6 δοϊς οΥ 
ΓΕΔ ἴοὸ ἰοδεγ, τὴ} ἀδῖ. σοτητηοάϊ, Φοἢπ 
1. 28, αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε, ὅτι 
κι τιλ. Αοἰ χχὶϊ. δ: δθεο]. 2 Οοσ, υἱῇ, 8. 
Χο. δι. α. 1. 1, 8].---11. ἐἰοὸ ὅταν 
εὐὐΐηό88, ἰοδί, ἴο ἴῃ ἰγυ ἢ οὗ ψῆδὶ οῃθ 
[45 β6εθπ, ᾿ϑασὰ, οὐ Κῆονβ. 1) ριῸΡ. δῃά 
ζοποῦ, [0]}. ὉΥ περὶ «τ χοη. ἐο ὅθαν' εσἱϊ- 
π688 ΤΟΒΡΘΟΙΪΠ ΒΥ ῬΟΙΒΟῺ ΟΥ (Ὠΐηρ, Φοθῃ 
'. 7, 8, ἵμνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτὸς, 
νον. 1δ. 11. 25. ν. 81, οἱ αἱ. στ ἀαί. ἄς ὅτι, 
νἱ]. 7 : [01]. Ὁ ὅτι οαυΐν. ἴο δος. δΔηὰ ἰπῇ, 
“όδη ἰ. 84, μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστι. 
ἷν. 44, οἱ 4]. : αἷδο ἢ ἀδῦ. οοτητα. νοὶ 
ἱποομμπιοάϊ, Μαῖι. χχὶϊ. 8], μαρτυρεῖτε 
ἑαντοῖς, ὅτι κιτιλ. ἔοαι. χ. 2. 64]. ἰν. 18. 
ΟοἹ. ἱν. (8. Χο. Ογτν. νἱῖϊ. 8, 1. κατά 
τινος, 1 ΟὍοΥ. χν. 1δ;:; [01]. ὃν τὸ ννοσ8 
τοι θοά, δον λέγων, εἶπε, ὅτι, οἵ φυοία- 
ἰἴΐοπη, οἷς. Φοδῃ ἱ. 82, καὶ ἐμαρτύρησεν 
Ἵ. λέγων: Ὅτι κιτιλ. ἱν. 39: (0]]. ὈΥ δος. 
οὗ ἃ ΒΥῃοῃ. πουῃ, Ζοδη ν. 82, ἡ μαρτυρία 
ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ : εοτΡ. 1 Φοῆη ν. 

᾿ [ ἰτα. νἱ. 13, μ. τὴν καλὴν ὁμο- 
λογίαν. Αττ. Ερίοϊ. ἷν. 8, 82. 8.0, σῖτἢ 
806. οὗἉ {πΐπρ, σοηοῦ. 0 ἐεί ΔΩΥ͂ {πῖπρ, ἕο 
ὅδαν υυἱξιθ88 9, ΔᾺΥ {πΐπρ. δολη 1]. 1], ὃ 
ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν. νοτ. 82. 1 Φοῖπ 
'. . ον. ἰ. 2. χχίὶϊ. οὐ. : ΨΥ ἢ δὴ 806. τ} ]. 
δι. 1π6 οοηίοχί, 6. ζτ. τὰ περὶ ἐμοῦ, Αοἴϑ 
χχῖϊ. 1]. τοῦτο, χχνυὶ. δ. Ηϑοῦ. χ. 18, 
ΟἸ688. ; [0]. ὃν ἀαί. οὗ ρϑύβοῃ οὐ ἰδίῃ, ἐο 
οΥ ῶγν νοῦ), ἐπ αυοιῦ ΟΥΓἹ ποτὶ ὁη6 ὕδδϊδ 
(οϑεϊπηοηγ, Φοῖπ ἢΪ. 20, ᾧ σὺ μεμαρτύ- 
ρήκας. Υ. 88, αἱ. Ῥαδδ. ψἰτἢ ὑπὸ, οῃ,. 
"], 21. Χεη. Ογγ. υἱϊ. 8.1, 27: ἴῃ (ἰὁ 
Β6η86 Οὗ 0 ργουὰ ὉΥ ΠΕ} ὭΘΗΤν Ζοδη 
χνὶ!. 25. Χοη. Οοην. υἱῇϊ. 12," 2) ἢ. οἵ 
Ααοὰ 88 ἰεβιϊγίηρ ὉΥ [εἷ8 ϑρι ἢ , Ὁ δἰχηο. 
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τοίγδοὶοβ, οἷς. [0]1, ὉῪ περὶ, Φοδη ν. 87. 
υἱϊ!. 18. ΖόΒη ν. 9, 10. τῴ λόγῳ, ἴο, ἵπ 
)ασουν οὐ, Αεἰα χῖν. ὃ; οὗὨἨ [Π6 ϑογρίιγεϑ, 
Ῥτορ ιοίβ, ὅζο. τὶ ἢ περὶ, Φολη ν. 89 : ὙΠ} 
ἀαϊ. δηὰ ἰη, ψ ἢ δος. Αςἰβ χ. 48. Ηάϊΐδη. 
1. 12, δ. Χοη. Μίοιι. ἰ. 2, 20. 5. οὗἉ οπϑ᾽᾿ 8 
ἀεθάβ, ψοσΐκϑ, Γ- γἢ περὶ, Φοδη ν. 86, 
τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ 
ἐθν, 25, ϑορί. διὰ ἴμμ6.- 1Π|. 611- 

Βιαΐῖ, ἐο ἐδϑέν εἰγοποίν, διὰ ὉΥ ᾿τωρ]. ὅδαν 
οὐγαδίο ἐοϑέϊπιοπν, διὰ Ρ888. ἐο δε ιυοίΐ 

να οἵ, δαυε φοοὰ τοὐδηό88; στη ὅτι, 
Ἡεὗ. νἱϊ. 8: νὰ ἱπῇ. Ηδῦ. χί. 4, δι’ ἧς 
ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος. νετ. δ: ΠόποΘ 
οθῈ. ο 8βροαΐ ιυοἶϊ οὐ, αρρϊαικα ; 011. ὉΥ 

ι. ἴκι. ἵν. 22, πάντες ἐμαρτύρουν 
αὐτῷ. χὶ. 48. Αεἰδ χν. 8: 4060]. ὃ δοδῃ 
12. τ ἐπί τινι, ΗδΌ. χὶ, 4. “οβθρῖὶι. 
μι: τόξον ἌΜΜΕΣ θεῖ, '. 80. ρδ88. ἕο 

θοῆς ,. δδ 0 γερογί, Αοῖδ νἱ. 
3: ψ} ὑπὸ, ΝΠ έῳ 22, οἱ α].: ἐν, ] 
ΤΙ μ᾽ 10. Ἐον χὶ. 2: διὰ, νον. 89, απὰ 
δῖοσ Ο]488.---ἰῦ, οαυΐϊν. ἰο μαρτύρομαι, 

ἐο οαἰΐ αϑ τοϊΐη688, Ῥτορ. Ῥίοη. δ. ν]ὶ, 49, 
υ]:. μαρτυρούμενος θεούς τε καὶ ἀνθρώ- 
πους. ρδποο ἰπ Ν. Τ'. ἐο ργοίθϑέ, τααϊζα δὴ 
ϑατηοδὶ δηὰ βο] πη ἄρροδὶ, ἐὸ ἐχλογί 80- 
ἐδρεπίψ, 1 ΤΉθβδ. 11. 12, 

Μαρτυρία, ας, ἡ, (μαρτυρέω,) ιοἷξ- 
ἢ6588, ἐπ κηωα , 88. ὈΟΤΏΘ, .) πμδρίαν, Νὶς. 
χῖν. δθ, δ9, οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία 
αὐτῶν. Μοδα νυἱῖϊϊ. 17, μαρ. κατά τινος. 
ΜΚ. χὶν. δὅ. ϑορί. δῃὰ Ο]αβ8. 2) σέμθν. 
ἴο 186 τὰ οὗἁὨ ΔΩΥ τμΐηρ, Φοδῃ χίχ. 85. 
χχὶ. 94, 1 Ζοδη ν. 9, τὴν μ. τῶν ἀνθρώ- 
πων. 8,0 ἴῃ ΟἸα88. οὗ ἃ ροοῖ, ΤΊ, 1. 18. 
ΕΠΒΟ ΠΟΤ ΟἿΪΥ ἴῃ τοίθγθηοο ἴο 9688 δηὰ 
ἢῖ8 ἀοοιτίποθ, 1. 6. ἴο ἴπ6 ττυτἢ οὗὨ εἶθ ταΐθ- 
βίοῃ δηὰ ροβροὶ: ρϑποῦ. Ζ2οἤη ν. 84, οὐ 
“παρὰ ἀνθρώπου τὴν μ. λαμβάνω. 1 }οδη 
νυν. [0, μ. ἐν ἑαυτῷ. 80 ἴτοια Ζοΐνη Βαερί. 
Φοδη ἱ. 7, 19. ν. 56. ἤοτα οἵαν ὑθδοῃοβ, 
ον. χί. 7. ΑἾβδο ἔσοῃι (ἰοά, Φόδῃ νυ. 82. 
1 σοδη νυ. 9, 0ΐ8, 10, 11. ΟΥ̓ ΟἸγἶβιΒ (68- 
ΕἰἸΟῺΥ τοϑρθοίηρ εἰ τπη861, Φοῖη 1). 1], 82, 
88. ν. 81]. νἱ. 18. 714. ὅο ἰπ ὉΠ6 ΡὮΏΓΩΒΘ 
ἡ μαρτυρία τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἐδ ἐοϑέϊπιοην ΟΥ̓ 
ὔεδιιδ, ἷ. 6. παι πὸ ἰοϑι]ῆοά δορά ἰδυρῃὶ 
γχοϑρϑοϊηρ Ὠἰπη8617 απὰ ἷ8β ροβροὶ, διὰ 
ἤθηοο οαυῖΐν. ἴο ἐΐα σοϑδρεῖ, ον. 1. 2, ὃς 
ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 
μαρμ. Ἰ. Χ. νοτ. 9. χχ. 4. χίχ. 10, ἡ γὰρ 
μαρτυρία τοῦ Ἴ. ἔστι τὸ πνεῦμα τῆς 
“προφητείας, "ἴον {π6 ὑοϑιϊτηοηΥ οὗἉ 8808 
δ (ἐοπιεβ ΠΌπι, 88 [ὉΓ 1[8 Δι 0) {ἢ 6 
δδῖηο ϑρὶ τς οὗ ργορῆθου τ ἢ δεῖ ἴῃ πη." 
Ἡδηοο ἔχειν τὴν μ. τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἰο λοϊά 
7ἀδὲ ἰλὲ ἰοϑίἑπιοπν ο ὕεδω8, ον. Χὶ!, 17. 
χίχ, 10: 8) δια ρπαῖ. λοπομναῖΐζα ἐδϑί τη ΟΝ, 
φος γερογί, 1 Τίγι. ἢ. 7. 708. ΑἸὶ. νἱ. 

Μαρτύριον, ου, τὸ, (μαρτυρέω,) 
᾿εὐϊξπο88, ἐδϑέϊηοην, 88. ὈΟΤΠΘ, ΞΞ μαρτυρία. 
1) φοπθν. 2 Οογ. ἱ. 12, τὸ μ. τῆς συνει- 
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δήσεως ἡμ. : ἰδίοτ! Δ }}γ, Αοἰδὶν. 38, τὸ μ. 
τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, οοποεγπῖπ 
16. χοδυτγτγοοιϊίοη, ἄς. Ηδθ5. |ἰϊ. ὅ, εἰς μ. 
τῶν λαληθησομένων, “"ἴογ ρίνίπα ἰεδῦ- 
ΤΏΟΏΥ, (οϑε γίηρ.᾽ 42]. η Υ̓ Ἡ. 11. δ. 
Χο. Οοην. νἱῖ!. 84. 8,0, ἰῃ χοΐεγσθῶοθ ἴὸ 
Φεβιβ απὰ ᾿εἶβ ἀοοίχίποδ, ἤγοτη [Θβο ΓΒ, 
2 ΤΏομβ. ἱ. 10: α8ο τὸ μ. τοῦ Χριστοῦ, 
ἐλδ ἐδϑέέπιοπν 07 Οὐ γίϑέ, ἱ. 6. αὶ ἢ6 ἴοκι- 
βοά δηὰ Ἰλῦ κα τεβρθοϊίηρ Βη861 δηὰ ἢ ἷ8 
βοθρο]," δηὰ ἴδποθ δαυῖν. (ο ἡ μαρτυρία 
τοῦ Ἴ.} ον. ἱ. 6. ἢ). 1, τὸ μ᾿. τοὺ Θεοῦ, 
ΙΔ. Οἀθῆθγ. ἴῃ ἴδ ϑθῆϑο οἵ ἐοϑέέποοην, εὐὲ- 
ἄδηοσ, ρὑγοοῇ, 6. στ. εἰς μαρτύριον αὐτοῖς, 
“ ΔΒ ἃ 1661 ΠἸΟΩΥ υηἴο ἴδοι,᾽ Μαῖΐϊ. υἱ . 4. 
χχὶν. 14. Μ|κ. 1. 44. Τχὶ. ν. 14. χχὶ. [8- 
4180 “" δραϊπεῖ ἴμθηι, Μαίϊ. χ. 18. ΜΚ. νἱ. 
11. χίῖι. 9. Ψα. ν. 8. δηά εο ἐπ᾽ αὐτοὺς, 
[“. 1Χχ. ὅ. Α]β8ο0] Τίοι. ἰἱ. 6, τὸ μαρτύ 
μι καιροῖς ἰδίοις. 8.0 ϑερί, ΜΕ κ Οἴἶμεο. 
ἣ ἄοπι ἴδ ϑερῖ. ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυ- 

ρίου, ἐδ ἑαδογπαοῖε Οὗ ιυϊέηιο88. Ῥυὶ ἴον {66 
ἑαδεγηαοίδ 9.7 ἐδδ οοπργεσαΐίοη, Ἡδῦτον, 

ΤῸ ὑπῆν, Αοίβ υἱῖ, 44. ον. χυ. δ. 80 
ϑερῖ. ἔχ. χχίχ. 42, 44, εἱ αἱ. 

Μαρτύρομαι, ἄοροη. τά. (μάρτυς, 
ἴὰ Ο]488. ἀ ΥΝ το τλένλι, ἑπηυοΐδ αϑ Ἂ 
π688, ΜΏΘΙΌΟΓ οξῳ οΥ τηθῃ, ἴο ἴ86 (τὰ ἢ οὔ 
Δ αϑδουϊΐϊοη. Ἡδῃρθ ἰῃ Ν. ΠΤ, ἐο »γοίσϑέ, 
πιαῖδ απ ἐαγηθδὲ απ ϑοίοπιπ ἀρρόθαΐ, Ὁ ἯΔΥ 
οὗ δἰθηττοδίίοι οὐ ῥγοίθδίδίου, δαυΐν. ἴο 
μαρτ. τὸν Θεὸν, λέγω τινὶ, ὅτι, ὅτε 
Αςἰβ χχ. 20, μαρτύρομαι ὑμῖν ὅτι, ὅτε. 

εἶν. το ΠΥ ες αἰἴῆτη, (811 αοἀὐ ἴο 
ψἸη688.᾽ ἐπαὶ, ἄς. (Ὑ4]. ν. 8, μ. παντὶ 
ἀνθρ. ὅτι, διο. 80. 4208. Β6]1, 1}. 8, 8. 
μαρτύρομαι ὡς, ἃ ν- 12, 4. ΑἾδο, ὉΥ 
ὙΑΥ οἵ ΘΧμοιίδίοη, ἔὺ : 
οοηγμνα, ἰϊ δος. δηὰ ἰηΐ. Ερῃι. ἰν. 17, 
μαρτ. ἐν Κυρίῳ μηκέτι ὑμᾶς περιπα- 
τεῖν͵ ὅτε. 6. νἱῖϊ, δϑ, μαρτύρο- 
μαι, καὶ ἐπιθειαζόντων---μὴ κατάγειν. 
Ῥοϊγὺ. ΧΙ, 8. 6, μαρτ. τοὺς ἄνδρας 
ἐπανάγειν. Ἐπτὶρ. Μοά. 22, ὑμᾶς δ᾽ 
ἀκούειν ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 
Μάρστυς, υρος, ὁ, ἡ, α ευὐξχα88, 1) 

»γῸΡ. ἴῃ 8 Ἰυάϊοῖαὶ βϑῆθο, Μαῖϊ. χυ, 16. 
χχνὶ. 6ὅ, Αοίδ νἱ. 18. ἴ, 'δηἀ Ο]}.55. 
2) φοΉ 7. “ὁπ.6 ὙΠῸ (6801Ε68,, ΟΥ 08 ΒΕ, 
ἴο τ86 ἐυὮ οὗ τ ἢαΐ ἢ6 Ὧδ8 β6θῃ, Ἠδαγά, οΣ 
Κηονβ, Βου. 1. 9. 2 ον. 1. 28. ῬΗ]]. 1. 8. 
Ι ΤΊνο88. 11, ὅ, 10. 1 Τίω. νυἱ, 12, ϑορι. ἃ 
ΟἸ.88. : ἴῃ αἰ υδίοη ἴἰο [086 ψῆο τούξηδ85 ἃ 
Ὁ]. φάτο, Ηδοῦ. χί!. 1. [οηρίη. ὃ 14. 
δρθα. οὗ ἴῆοβϑθ ψῆο ψὶϊηοββεὰ ἴδὸ ]1ἴδ, 

ἀοαι, δῃηὰ χοβυστθοϊΐοη οὗ 9688, οΥὁἮἁ Ὑῇῆο 
Ὀθᾶν νἰϊπθδβ ἴοὸ [6 γα} δ ἷὲ 18 ἰῃ «906808. 
μὰ. χχὶν. 48, ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες 
τούτων. Αοἰϑδὶ. 8, ἀπά οι. 2. ΤΊ. ᾿ἰ. 2, 
ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοὺ διὰ πολλῶν μαρ- 
τύρων, ἱ. 6. " οοημβειηιοὰ ΌΥ ΤΩΒΗΥ ΟΙΠΕΙ 
ΨΥ Π68868.᾽ ΕὉ]]. ὉγῚ ἀαί, ΑςἰΒ χχί!. 16. 
] Ῥεῖ. ν. 1. 8. οὗ ομὸ ψῆο Ὀδδγβ ἩΠΕΏ689 
ἴον αοἀ, απὰ ἰεβι1668 ἰο ἴ:6 ποσ]ὰ νυἱιδὶ 
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Οοὰ τονϑαΐβ ἰὩγουρῃ Βίαι, 1. 6, α ἐδαεῖεν, 
φυορὴσί, σορον. ον. χὶ. 8: οὗἉἩ 7658, ὁ 
μάρτυς ὁ πιστὸς, Βον. ἱ. δ. 1]. 14, 
Οοαρ. Φοδη ἰ. ϑ. χίν. 6. 8) α τπαγέψν, 
ὁη0 Ψ)0 ὈΥ͂ 8 ἀοδιἢ ὈΘΔΓΒ ἩΪῚΠ666 ἴ0 ἴῃ 
ἢ, Αεῖς χχὶ!. 20, Στεφάνον τοῦ μάρ- 
τυρός σου. Ἐον. Ἰἰϊ. 18. χυὶϊ. θ6. ΕἾοᾳ. ἴῃ 
Ἐσε]οεἰαϑιὶοδὶ Ἡτ ΓΟ ΓΒ. 
Μασσάομαι, ἴ. ήσομαι, ἄοροη. (μάσ- 

σω,. , 8Πα 4190 ἐο οἠεῖσ, 88 88 
ἤτοι ἐϊ8 ἀεγίναϊδνο μάσταξ, " [ῃ9 τηοῦ ἢ, 
τοραπίησ . 11ϊ. {06 φδαΐϊ γί. 80 οΟὟΓ ρα 
ποιάδ, ἴτοτῃ [86 (τὰ ροσβοπ βἰηρ. ἱηαϊς. 
οὗ [Π6 αοιῃὶς τηαίρκη, ἐο εαξ; 4. ἀ. “ἢ 
ρᾶτὶ ἩΜΙσ ἢ ϑαϊοι ἢ, τ Βἱοἢ, 88 ΘΟ 18 ΟὨ]Υ͂ ἃ 
ἰοττηϊηδίίοῃ, ἰδ πὸ οἷον ἴδῃ [ἢ 9 Βδ:1θ 
ποιὰ 88 ἴηο Οτοοῖὶς μάττω.) {0 οἦδιυ, πια8- 
ἑΐσαίδ, ἃ8 Ατϊδίορῃ. Ρ]υΐ. 820, δῃὰ οἴϊεη ἰῃ 
ΟἸαββ. [1 Ν. 1. τὸ αν μ. τὰς γλώσ- 
σας, ον. χνὶ. 10, ἐο οὐαπιρ ἐδ ἐοπσιθ, 88 

Ὧ8 ἀο ἴῃ ρῥεαΐῃ, οὗ ἔγοϊω Ὑ Νὰ ϑερὶ, 
οὗ χχχ. 4. “08. Β6]]. 2. νἱ. 8, ὅ. 

Μαστιγόω, ἴ. ὦσω, (μάστιξ.) ἰο 
δΟΟΏΤΟΘ, ἸΤΒΏΒ. 6. Κ. ῬΘΓΒΟῊΒ 88 ΟΥ̓ ΙΤΩΪΏΔ]8, 
Μαῖϊ. χ, 17, 4]. ὅρρι δά Ο]289ὅ. ΕἾᾷ. οὗ 
Οοά, ἐο οΠακίϊϑο, οογγοσί, ΗΘὉ. χὶ!. 6, 
μαστιγοῦ δὲ πάντα νἱὸν ὃν παρα- 

χεται. 
Μαστίζω, ἴ. ίξω, (μάστιξ,) ἰο ϑοοιτρθ, 

ἸΏΒ. 6. 51. 8 ΡΘΙΒΟῺ 88 ΟἸΙΩΪΏΔ), Αοἰβ 
χχίϊ, 25. ἔδρι. δηὰ Ο]458. 
Μάσπτιξ, ιγος, ἡ, (ἔτ. μάσσω, “ ἴο 

υϊϊ6,᾽ 4. ἀ. ἡ ομέζον ; 80 δ Κρ. " ἃ ὀϊὲ 
[Ἀ]ςἷοπ,)) α τολΐ», ϑοοιίγσο, Αεἰδ χχὶϊ. 24. 

οὑ. χὶ. 86. ϑερῖ. ἀπὰ ΟἾδεβ, Εἷζ. ἃ 
δοοιῦοο, ἴτοτα Οαοἀ, ἱ. 6. ἀῴϑθαϑο, ρίασω, 
ἴ[μη.. τῇ, 21, ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων. 
ΜΚ. ἡ. 10. ν. 29, 84. Βορί. Ῥβ. χχχὶϊ. 10, 
οἴ ἃ], ἘΞο]υ5. χ]. 9. 2 Μδος. ἴχ. 1]. Ηοχι. 
᾿, χί!, 87. χίῖ!. 812, 
“Νιαστὸς, οὗ, ὁ, λα ὀγεοαβί, »Ῥαρ, 1.ι. 

Χ), 27, μακάριοι μαστοὶ οὗς ἐθήλασας. 
χχὶ, 29. ον. ἱ. 18. βορί. ἀπὰ Ο]488. 

Ματαιολογία, ας, ἡ ὑλστοιοι 
λόγον.) οαΐη ἰαϊξ, 1 Τίπι, ἴ, ὃ. Ῥοτρῆγτ. 
ἀθ Αδβιίη. ἰν. 16, Ρ]αΐ. νἱ. Ρ. 2]. 

Ματαιολόγονς, ου, ὃ, ἡ, (μάταιος δι 
λέγω, σίυοη ἰο υαΐη ἰαίλέπρ, βαθεῖ. ὦ υαΐη 

ν ΘΙΏΡΙΥ Ὑταπρΐοσ, ΤΊ. 1. 10. 

Νάταιος, α, ον, 1]. (μάτην,) ναΐη, ἴῃ 
ΔΠΟῚΒ δορορίδ 008, ΘΒρ66. ὩΠ297Ὸ 1 
γλ ἰ685. ΤΊϊ, 1). 9, πίστις, 1 Οοτ. χν. 
ρησκεία, 1. 1. 26. ϑερί. ἀπ ΟἸ488. 88 

ἔυν, ΤᾺ. Τ. 629, μ. εὐχή, Ετοπι Ηθῦτ. 
τὰ μάταια, υαπῖϊι65, ποίλίησθ, ἴον Ἰαοΐϑ, 
ἰδ μν Αεἰϑ χἷν. 1ὅ. 50 ϑορῖ. 1 Κι χνὶ. 
ἰδ, 2 Κὶ χυῇ, 16. 76. ἢ. δ; 4180 ματαία 
ἀναστροφὴ, 1 Ῥεῖ. ἱ. 18, -- ἑἀοίαέίγοιιϑ 

ἡ Ῥγδοῖίοο οὗ ἸΔοἸαίστγ. 

Ναταιότης, ἡτος, ἡ, (μάταιος,) ναπίψ, 
Ὑβδὶ ἀρε8 ποὶ οὔὲοξ τ βαὶ ἰξ ῥγοίβββεθ οὕ 

ἴδ᾽ 2 Ῥοΐ, ἰ᾿. 18, ὑπέρογκα γὰρ 

« 
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ματαϊότητος φθεγγόμενοι. Απά βο Ρε. 
ἵν. 2, σἤοτγο ἴῃ ρ4γ8}}. Ὑ1ῃ ψεῦδος. ΟοτρΡ. 
Ρε. εχ ν. 8) λαλεῖν ματ. ΕἸζΖυγαιγεὶγ, 
"))ασάδν, ἐναπειοηίποεθ, ἘἈοΐα. υἱῖϊ. 20, τῇ 

ὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη. ϑερμι. 
ἔα]. 1. 2, 14, δῃά οἷ. δ. ᾿χὶΐ. 9. χχχ)χ. 
ὅ. Ἐτοῖὰ [Π6 Ηρῦδτον, ἔον γον, 
π688, ιοιοκεάπδδε, ἘΡἢ. ἱν. 17. 
ΧΧνΥῖ. 4, οἱ 8]. 
Ματαιόω, ἴ. ὦώσω, (μάταιος,) : 

ἔο πιαΐα υαἷπ; ἴῃ Ν, Τ᾿ ἔτοτα (ἢ6 ἐουν. 
ΟὨΪΥ ρῶ88. ἕο ΒΕΟΟΜῈ υαΐη, ἱ. 6. μὰ, 
»ογύοτϑο, τοἱοξοά, οτω. ἱ. 2], ἐματαιώθη- 
σαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὑτῶν, ἰῃ τοὸ- 
ἔδγθηςθ δϑρθο. ἴὸ ἰΔΟΪΔΙΓΥ ; 860 ΤΩΥ̓ ποῖδ, 
80 δορί. 2 Κι. χυὶϊ. 16. 26ς, 1ϊ. δ. 
Μάτην, (ρτορ. δοουϑ. βίηρ. ὙΣᾺ δ, 

οὗ κατὰ, οἵ {Π6 οἷά πουῃ μάτη, ἔν. ἴὴ9 
0080]. μάτος, ἔτ. μέμαται, ἴῃ 'δ6 δὴ οἀ- 
γε.) ὦ: υαΐη, ἴο πὸ ΡΌΓΡΟΒΘ, Μαῖῖ. χνυ. 9. 
ΜΚ. νἱῖ. 7. βερῖ. δῃὰ ΟἾ 888. 
Μάχαιρα, ας, ἡ, (ἔτ. μάχομαι : οὗ 

ἩἧΠιον, πος ποι. οὗ {}9 οἱ ν μ ζῶν: 
ρος, βολέέπρ ; 88 ἕταιρα ἔν. ἑταῖρος, ἀπὰ 
νέαιρα ἔτ. νέαιρος οΥ νέαρος, γος. ΤΏυϑ 
(Π6 ψοχά 110. τηδδπ8 ἃ Ὀδι{16- Κηϊο, (Δ᾽ Οΐοιι, 
88 ἰδ ρου δ ῃ6α ἔγοτα [δὲ υϑοὰ ἴοΥ ἀόχηθ8- 
τς ῬυγροΒοΒ,) ἃ ἀασφεῦ, βοτωθι ΐηρς ̓ ἰκ6 [6 
σουΐοδιι ἀθ σἤδ880 οὗ σοῃ θη] δροτίδ- 
το, δηὰ υἱϑοὰ 88 βυσὶ, (8560 ϑουνίδ οἢ 
γίνω. ̓ η. ᾿χ. δθ5,) Ὀοΐπηρς ποσὰ ὈῪ Ηοτη ΟΣ 8 
ΠΘΙῸΘΒ 8ί'οηρ ὙΠῸ [86 βοτὰ, 1]. ̓ Ϊ. 27]. 
Ἡάοι. 1. 61. ΖΕ] απ Ὑ. Ἡ. νἱῖϊ. 8. [ἡ 
Ν. Τὶ ἃ ἐνοιὰ ἴοσ ουκίπα, ᾿ἶκθ οὔτ 
ϑαδγο, ἃ5 ἀἰδβιληστι βῃθἀ ἔγοτῃ ἴπ ῥομφαία, 
ἴον ἐῤγωϑδέϊησ, Μαῖι. χχνὶ. 47, οἱ εἶ Βδ6ρ6. 
Βαυὶ ἴῃ 1ῃ6 (οΒρ618 ἰῇ ζεηθν. ἀθηοΐθϑ (ἢ 9 
ομίΐα88 ἩΨΪΟΝ ἘΓΑΥΘῚ]ΘΤΒ ἴῃ Φυάδα δορὰ ἴο 
ΟΑΙΤΎ, [ῸΓ ΒΘΟΌΓΙΥ δραϊηθὶ τῃ6 ΤΟΌΟΥΒ ΨῈΟ 
ἰηοβιϑά [ἢ σουηίγγ, 88 ψὸ ᾿Θατ ἔτοηι 
Φοόβορθιδ. ΘΟ ΘΟ 168 8180 [ΟΥΤηΪ Πρ ῬὮΤαδ68 
ἢ ἃ σοσῦ, 88 λαμβάνειν, βάλλειν, ἂς. 
ἴον ψ ΑΘ 860 186 νϑγῦβ. ϑόοιὴθ τιθίδρῃ. 
ΡῬἤΓαθοΒ. 8Γ6, ἤΟΘΟΥ, ΜΟΓΙΠΥ οὗἁὨ ποιίςθ, 
6. στ. 1) ἡ μάχ. τοῦ Πνεύματος, Ἐρῖὶι. νἱ. 
17. ἃ ἤγυτε ἰο ἀδηοῖο {86 ρονοῦ οὗ 1ἢ0 
δρὶνῖς ἴο ονυθγοοηθ 8]} ορροκί(ἴοῃ ; 2) 88 
υϑοά οὗἉ ἐΐε διυογὰά οὗ 7ωδίϊοα, ἷἱ. 6. οὗὨ 19 
ἐχϑουϊοηθν, Αοίβ χὶἹ. 2. Εομῃ. υἱῖϊ, 88. 
ΗεὉ. χὶ. 84, 37. Ηδποο φορεῖν μάχαιραν, 
ἐο ὅοαν ἰδδ ϑιυογά, ἰ. 6. ἴο ἢᾶνο [Π6 ῬΟΨΨΟΙ 
οὔ Ἰηἴδ ἀπά ἀραίί, τι. χἰὶϊ. 4. ῬὨΣΟΒβίγ. 
Υ, Αρο]]οη. υἱΐ. 16, τοὺς ἔχοντας ξίφη, 
“ΒΌΠῚ ΠΊ48 ροίοδίδίοθ.᾽ Μοίοη. Ὁγν Πεῦγ. 
βοτὰ [ῸΓ τῦα 7, ΟΡΡ. ἴο εἰρήνη, Μαῖῖ. χ. 
84. 8.0 ϑοριί. ὅεν. χίν. 18. 
Μάχη, ης, ἦγ, Ῥτορ. α ολέ, δαϊἰ6. 1π 

Ν. Τ. ἐδευ τί ΜΡ Τα, οοπίοηπίϊοη, τὶ 411}0- 
βίοῃ ἴο {πΠ6 νἱοϊθηΐ ορροβίοη οὗ υπ- 
ὈΘ ἰονογδ ; δηὰ 80 6 ἤδυβ ἔρις σοπ)οϊπεά 
ἢ πόλεμοι ἀπά μάχαι ἰη Ηοῃι. ]]. 1. 
177. 2 Οον. νἱὶ. ὅ, ἔξωθεν μάχαι. 2. ΤΊ). 
'. 28, μάχας. 24. ἷν. 1], πόλεμοι καὶ 
μάχαι. Τινϊ, 1. 9, μόχας νομικὰς, " ἀϊδ- 

ῖ, Ῥο. 
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17, ὑπὸ τῆς μεγ. δόξης, οἸϊαάϊηρ ἰο ἐδ6 
δισυδϑὶ δοθπὸ οἵ [86 ἰσωγαξίοπ. ἴ 
αἶθο ἱπ ΟἾδεβθ. υϑοὰ οὗ (πη; Ὀὰΐ ἴμοθθ 
ΟἾΪΥ τογτεβίγαὶ : ἢ 116 ἴπ βερῖ. ἰδ 18. δῃ- 
Ρ δὰ ἰοὸ {πΐηρ οοἰοδέίαί. 80 οἵ Οαοά ἵὶ ἱε 
βαἰὰ, Πουΐ. χχχίϊ. 26, ὁ μεγαλοπρεπὴς 
τοῦ στερεώματος. 

Μεγαλύνω, ζ. υνῶ, (μέγας,) ἴῃ Ο]668. 
Ῥτορ. ἕο πιαΐε στεαΐ, ἐπίατρε, ἱπογδαβε, πὰ 
Βᾳ. ἰο πιασηΐίν, ἀρσταπάϊθε, ὁχίο]. [ἢ Ν.Τ, 
Ἴ ἔβῃογ. 6. ρτ. τὰ κράσπεδα τῶν ἱμ. 
δ Μαῖι. χχῆϊ. ὅ. ἔλεος μετά “τινος, ἰο 

οη6 φγεαΐ πιστοῦ, " ἀο Ἰεΐτα στοαῦῖ Κιπά- 
μι. 1. δὅ8. ϑερί. θη. χίχ. 19. 

2) ΞΞ ίο πασπῦν, »γαΐϑο, ἐαΐοὶ, ἴω. Ἰ. 46, 
ριον. Ἀς 

Ῥυΐοδ," ἱ. 6. ἀϊδρυῦοβ ΟΥ σοπίονοβῖθδ το- 

βρϑοϊΐης ἰμ6 Μοβαῖο ἴαν; δπὰ βὸ [86 ποτὰ 

18 οὐϊθη υδοὰ ἴῃ ϑερί, οἰ ἴῃ δίηρ. δαΐ 

κοιηθίϊτηοθ ἐπ Ρἷαγ. ; 88 Ῥτου. χχίν. 82, 

ἐὰν ἐξέλκης λόγους, ἐξελεύσονται κρί- 

σεις καὶ μάχαι : κ180 'π (858. 88. ἴῃ [86 

Ῥδββαρο οἵ ἤοια. Π]. αὔονο εἰϊθὰ, ἔρις, 
πόλεμοί τε μάχαι τε. Χοῃ. Η]ΟΓ. ', 88, 

μάχαι καὶ ἔριδες. 

Μάχομαι, ἴ. ἐσομαι, (μάχη.) ο ἢολέ, 

Ῥτορ, ἴῃ ψαῦ οὐ θαῖ16, 85 οὔϊθη πη (888. 

" Ν Τ΄ σοποῦ. ἕο ϑἰγίῦε, ἀμνευν 6. 811. 

 ῬἈγβίσα νυ ἴῃ ἃ ργίσαΐε αὐδττοὶ, αἷβ ΥἹ]. 

ΠΝ δὰ ἽΝΑ Ἐχ᾿ χαί, 90. 2 ὅδ. χίν. 6. 

2) ἴῃ πογάβ, ἴο εἰγίοα, ἀὐδρωία, 6. στ. “πρὸς 

ἀλλήλους, δοδη νἱ. δ2, τοοῖρν. 2 Τίμι. 1]. 

Φ4. 74. ἵν. 2. ϑερί. δπὰ οὔϊοπ ἱπ ΟἾδβϑδ. ; 

θυϊ ρεπογ. Ὑἱ τ βοῖαθ δάϊαποῖ, 88 ἔριδι. 

Υοὶ ἴΠ6 ποιὰ ἰδ υϑοὰ δϑβοὶ. ἴῃ Χϑη. Μθπι. 

ἢϊ. δ, 6, περὶ τούτων μάχονται, δπὰ 
βοπηοίτηοθϑ ἴῃ Ε]αῖο. 

Μεγαλαυχέω, ἴ. ήσω, (μέγας, 

αὐχέω, ἴο ἐπ) ἐο δοαβέ ἰαγρεῖψ, σαιηΐ, 

726. ηἷ. δ, ἡ γλῶσσα μεγαλαυχεῖ, ΜὮΘτΘ 

(ἢ9. 56|86 ἰθ ποὲ δοοογάϊηρ ἴο 106 ἀϑ08] ἰη- 

τεγργοιδίίοη, “ Ὀοδβϑίθι τοι ᾿᾿ ἔον τμαὶ 

αἰτουταβίδηςθ ἰδ ἱστοϊονδηὶ ἴο ἴπ6 ΡΌΧΡΟΒΘ. 

Βαῖδοι, "67)8εἰ6 στοαὶ {πίηρθ, Ὑϑγδβ οὔ 

δροοοῖ ΒοΙ ΘΕ 1Π168 ἐπαβνι ἢ ἴον [πὸ δοιϊϊοῃβ 

ἐμιρ] θά. 48, μονθυον, ὑΠ6 Ρηποὶρ]ο ἴῃ 

φιοθίίοι ἷ8 ἃ βοιῃϑῦαῖ Ργϑοδτίουδ 016, 

δηά τ ἴηι αν ἐς Μολὰδ πους ὑϑῶν Ὁο 

ποῖ 4 {116 ψνοακοποά, 10 ΤΑΥ͂ δὲ ἴὸ 

ΒΌΡΡΟΘΟ ΠΟΓΘ, 88 οὗϊοῃ Θἴβϑονογο, 8 δίσην- ὁ Ὡοτρι φηϑαί, Αὐῤα
ν ἐὰν ον πρίσιν 

Πναῤη »υωρπαηβ, "δῃηὰ γεῖ Ὀοαδίδ, 1. 6. ΠΙαΨ | }ῃ ρῖχο, βιαΐαγο, Φομη χχὶ. 11, ἰχθύς, ΒΟΥ. 
αϑῖ, οὗ οβοοιίίηρ ρτοαῖ (ΠΏ, ἴον μέγαλα χί! 8. δράκων: οἵὨ ροιθοηβ, Λε φγοπ 

αὐχεῖ, ον αὐχεῖται, 88 8 ΟἸἰαϑδίοα! τοῦ 1 Ἡοῦ ἜΑ μέναῤξ γενό ἐρφεν κηὰ ὡ 

που] Πανο εδἰά. ΕῸν ᾿Βουρὰ ἴῃ [Π6 ΟἾΔ58. [ ικρὸς καὶ μ ἰκ ἐὰ ΩΣ ἐμ “αἱ. Αοὶδ 

(19 ποτὰ ἰβ βοιηθίϊπηεβ υϑοὰ δ0βο]. γοί αὐ 10. αἱ ἵ δι ΟἹαβ8 Ἡ ἐδ πε ΜᾺ 

πτοτθ ἔγθα. ἰδ ὀσοῦγβ [0}]. ὉῪ ἀδὲ, οὗ ἰδῖηρ ἰ ὁ : ἴζων δὼ Ῥ εν αι. πον μᾶς ΓΟΩΝ 

στ ἐπὶ, ΟΥ ΒΟτΩ0 αἷν. σοηδίρασ ὁ. τ 19. “ΠΤ οἵ εἐἰἶπρ, βδλχ μῃ κόρ ΙῚ ἴα 

Απὰ δογλειίπηθϑ, ἔοι ΟΤΆΤΟΙΥ. δὴ ασσιιϑ. ἢ 4176. οχίοπὶ, Μαῖξ. χχυῆ. 60, λίθον. μὰ 

οἵ επίπρ. 80 Τιιοΐαη Ῥμήϊομθ. ὃ8, μή σοι  χῃ!, 2, οἰκίαι. ΟΤΑῖκο χίΐ, 18, χυὶ, 2', 
αἰαῖ οὐδ δόξω περὶ ἐμαυτοῦ μεγαλαυ- άσμα. Αεἰδ χ. 11. 1 σον. χυΐ. 9, ϑύρα, 

εἶσθαι. Β0Ὦγ}. Αγ. 1δ06, μηδὲν ἐν Αἢ ΕἸζ. οἵ χυΐε, Ζομη χὶσ. 1]. 

ἀδου Μεγαλαυχείτω. ἐπ 8 8οιη. χῇῇ. 16. Ἡάίμο. 1. 7. δ 'ν. ἰδ, 
Μεγαλεῖος, α, ον, 84). (μέγας,) φγοαΐ, ᾿ 14. ἴῃ τηθαβαΓο, 6. ρτ. ἑαϊὶ, ἰαγφέ, μὰ. 

φέοτώμα, τσοπα ον μἷ, 6. στ. τὰ ἐμὲ εἴα, ] χὶϊ!. 19, τερον , ον. νἱ. 4, μά- 

Ἰοομάθνζμΐ ἐὐοτῖρδ, " ταδτιᾶ δὲ ργθβοίατα, δῃὰ | χάιρα: δγοαά, ἴαγρο, Ἀδν. ἰχ. 14, ποτα" 

ὉΥ ἐπηρὶ. θαποῆοῖα οχιαγία ργον θη δ, μα.  μός. ΧΧ. 1, ἅλυσις, δηὰ 80 ἴῃ ΟἾΔ88. ) 

1.49. Αδἱἷϑ ἢ. 11. Βερί, ΡΒ. ᾿χχὶ. 19. ΑἸδοὸ | ἴπ ΠΌΑ ΡΟΣ ΟΥ διπουηΐ, ΜΚ. ν. 11, ἀγέλη. 
1 Τίπι. νἱ. 6. ἢ. Αοἰβ ἱν. 88, χάρις. ϑθγί. 

Ἐδκοΐυβ. χυἱ]. 4, δηὰ ΟἾδ88. ἢ ᾿ ἐκ 

᾿ ἱ ἱ ΜᾺ 

Μεγαλειότης, τος, ἡ (μεγαλεῖος.) Ἀ" 886. 4) ἰπ ρτῖοθ, οοϑί, ΘΟ ὶ 
στθαίηόδα, τααοθίν, γΐογνν ὲ δι Τοῦ Θεῦν, οοϑίίν, ϑρίοπαϊα, μα. γ. 99, δοχή. χίν. 16, 

. - ἐ ᾿ : υ, ] δεῖπνον, πὰ βερί. ΟΥ̓ α ἄαγ, οοἸοὀγβί!οῦ, 
ἴμι. ἰχ. 43. τοῦ Κυρίου, 2 Ῥεῖ. ἱ. 16. θεάς ποίοπις, δόῖνα υἱὶ. 87. οὗ {πο ἀ4γ οἱ 

᾿Αρτέμιδος, ΑςἰΒ χίχ, 27. ϑερί, Ψ6. ; δος ἘΑλ ντ δ 
τς : ΟΥ. Ἰμάρηηοπί, Αοἰϑ ἰΐ. 20, εἰ 4], ἀπὰ ϑορί. 

χχχίϊ.9. ΑἸεο Ἐμά. 1. ὅ. 708. Αηΐ. ν]]. : Ἄρα : ὑηροΥ Ὁ 
ἃ. 3. 88 εαἰὰ οἵ 6οά, οἱ δ] ἢγ. σγοαὶ ἷπ' οβιϊαιαίίοη, οἰ ρβιῖ, ἴῃ 

ἾΣ ᾿ ἘΣ «Τὰ Ἐν α - ΟΝ Με χχὶ,. Ὡς 88, ἐντολή. ἘΡ ἐνὶ 

εγαλοπρεπῆξ, ἐος οὐξς, ὁ, ἢ.) 80]. 8ῃ ἴα. 111. 16. μυστήριον. 1 99 

(μέγας, πρέπω,) Ῥτορ. . ᾿ Ῥδδοτηΐπρ ἴο ] γ. Ὁ, μαρτυρία. 80 μείζων, σγϑαΐεγ, 

κοι μαὰ τοῖς Ρατοῃε πα πσπέπεοιν ἰσβοτέαα, δίκα, αι ̓ δη δἰηγλτω 
ἢ. ἈΙΘΙΏ. 1. ἐν ὦς ᾿,.Ἃ, τηιαρηϑ οἵ, 1. 4. Ρῦ. Ά.88.-...11}, ΠΡ. 6 

αἰογίοιιϑ, ἃ8 Ββαϊὰ ᾿οὗ ιΐησθ, 2 Ροῖ. 1. ἴῃ ἔοσοθ, ἰῃιθμηδὶίγ, οἴἴἶεοϊ, 6. ΚΞ. Ἰ)ὴ ὦ 

τὸν Κύ ἴδν. 18. χ. 46. χίχ. 17. 
9 Οον. χ. 1δ. (866. τι ποῖθ.) ΡἘ]]. 1. 20. 
ϑορί. 2 ὅπ. νἱ!. 26. Ῥβ. χχχὶν. 8. Ἰχίχ. 
80. Επςο]ι5. χἸ!. 81. ἀπά 1αι. ΟἸΔβθ. ὅ6ὲ 
ΕἸβη. δηὰ Κυρκο οὐ [μὶ. ἰ.ἕ 46. 

Μεγάλως, κἂν. (μέγας,) φγεαίί, 
πιωοῖ, ῬὨΙ]. ἰν. 10, ἐχάρην μεγάλως. ϑερί. 
αῃὰ ΟἸ888. 

Μεγαλωσύνη, ης, ἡ, (μέγας,) πια- 
ῥοθίῳ, ὶ. 6. ἴ΄6 Ὠἰνίπϑ τρδ᾽θϑίυ, ταοίοῃ. [0Γ 
αοα Βίτηβοῖ, Ηοδ. ἱ. 8. νἱϊϊ. 1. 26 ἴῃ 1]. 
Ἡδποοῖ. Εαῦτ. Οοά. Ῥεουὰ. Υ΄. Τ΄ ν. 187. 
ΑἾδο ἰπῃ δϑογὶρίΐοῃβ, δυάο 26. 8.0 οἷν, ἴῃ 
δορί. δὰ ΑΡοον. 
Μέγας, μεγάλη, μέγα, εἀ]. (φέῃ. με- 

γάλου, ἡς, οὄν, ΟΟΤΏΡΆΓ, μείζων, βαροη. 
μέγιστος. μειζότερος, ἀουῦ]ο ὀοπηρατ. 
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ἰδοϊίηρ [86 Ἔχίογπαὶ βθηβοβ, σγθαί, οοδό- 
φιοπί, υἱοίοηΐ, Μαῖῖ, νἱ]. 24, σεισμὸς μέ- 
γας. [κι. χχί. 1]. 2Ε]. Υ. Ἡ. νἱ. 9. Μικ. 
ἵν. 87, λαίλαψ. νον. 89, ἤροωμ, Δ[).10 
νἱ. 18, ἄνεμος. Ὥκῃ. 1218, 27. Κον. χί. 
19, ἃ χνυὶ. 21, χάλαζα. πτῶσις, Μαίϊ. νἱϊ. 
27. ῥῆγμα, ἴχι. νἱ. 49. φωνὴ, Μαῖι, χχίν. 
81]. Ἠάϊδη. ἰ. 8, 12. κρανγὴ, Αεἰδ χχΙ!. 
9. πυρετὸς, ἴα. ἱν. ὅ8. κοπετὸς, Αοἰβ 
Ὑἱ. 2. 2) 848 αἴδοϊίηρν [Π6 τωϊπά, σἽδαβίηρ 
εἰποίΐοῃ, 6. συ. Μαῖ!. 11. 10, χαρὰν μεγ. 
8 δοδπ 4. Μαῖῖκ ν. 42, ἔκστασις μ. ἴμυ. 
ἰϊ, 93, φόβον. Βοι. ἰχ. 2, λύπη. Βον. χὶ!. 
12, ϑυμὸς μ. 8ο οἵ ονεπίδ, ὅς. Μαῖί. 
χχὶν, 21, ϑλέψις. [μ. ἵν. 2δ, λιμός. χχὶ. 
23. Αεἰβ νἱῖ δ. 1, διωγμός. Χ4. ἰἰϊ. 1, κρί- 
μα. Ἐν. χνὶ. 2]. πληγή. ϑερὶ. ὅς ΟἸ 888. 
ΟΥ μΐηρβ οχοϊ ἰῷ δἀτηϊγαϊοη, σγθαΐ, 
ταιρλΐν, τυοπαον εἰ, 6. στ. σημεῖα μ. φτγϑαΐ 
δίρηϑ, τσ Υ ἀθοάβ, ταΐγαοΐοβ, Νδίι. χχὶν. 

. δυνάμεις, Αοἰϑ νἱῖ!, 18. δύναμις μ. 
ἦν. 883. Ξο μείζονα, 586}}]. ἔργα, «οδη 1. 
δ]. ν. 20. χὶν. 12. Δοϊποα σῇ ϑαυμα- 
στὸς, ον. χν. 1, 8. 2 Οον. χί. 18, οὐ 
μέγα οὖν, πο τυοπάδν' ἴδοη. ὅ, ϑερῖ. ἀπὰ 
ΟἸα88.----ΤἼΥ. ἢχ. σγεαΐ ἴῃ ρΟΥΕΣ, ἀρ, 
ΔΌΓΠοΥγ, 6. 5τ. οἱ μεγάλοι, ἐδ φγοαΐ, 
Ἶ. 6. ΠοὈ 68, ρτίποορβ, Ναιι. ν. 85, τοῦ μεγ. 
βασιλέως. χχ. 25. οὔ. ἰπ Ο]488. Η6Ὁ. ἱν. 4, 
ἀρχιερέα μ. χ. 2]. ΟΥ̓ Οοά, Τίνι. ἱἰ, 18, 
Κον. χίχ. [. οὔ Πίδηα, Αοἰϑ χίχ. 27. 830 
ἔεπος. σγεαΐ, αἰδέϊησωϊθηοα, Μαῖϊ. ν. 19, 
οὗτος μέγας κληθήσεται. Μῖκ. χ. 48. 
ἴμι. νἱ. 16, προφήτης. Αοἷβ ν]!. 9. ἴῃ 
ἃ δαὰ δοηβθ, σγοαΐ, ποίδα, ἡ πόρνη, αν. 
χΐ, 1, χίχ. ὅ δορί. ὅς Ο]64588. ἃ5 “ βομίη. 

, Μμ. πόρνος.---Ὗ. ἸταΡΙ Υἱη ΟΘΠΒΌΓΘ, 
ϑγοαί, ἱ, 6. ζοῦν, δοαβί ϊ, αγγοραπέ, Ἀδν. 
ΧΙ. ὅ, στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασ- 
μίας. 8.0 ϑερῖ. Ὠδη. νἱὶ. 8, 20, οἱ 4]. 
οὔ. Οἀ, χχὶϊ. 288, μέγα εἰπεῖν. Ὠθῃι. 

1124, 25, μέγα λαλεῖν. 

Μέγεθος, εος ους, τὸ, (μέγας.) στγοαΐ- 
πεῖν, ἢν. Ἐρδ 1. 9, τὸ μ᾽ τῆς δυνάμεως 
αὑτοῦ. ϑιερί. δῃά Ο]888. 
Μεγιστᾶνες, ΟΡῈ οἱ, { έγιστος,) 
τ, ἡπαρηαξόϑ, ἰ. 6. Ομ οἴβ, πΠΟὈ]68, ργίροεθ, 

ΜΚ. νἱ. 21]. (866 ΤΥ ποία.) ον. νἱ. 15. 
ΧΥΠ!, 23, ϑερῖ. δα «708. ΟὨΪΥ ἰπ ἑαξ. ΟἸΔ488. 

Μέγιστος, 8ε6 Μέγας. 
Μεθερμηνεύω, ἴ, εὐσω, (μετὰ, ἐρ- 

μηνεύω,) ἰο ἐγαπϑίαξε, Ἰἰϊ. γομ67 οὐόγ, ἴτοτα 
906 Ἰδηριασο ἱπίο δῃηοίδογ, 0 ἱπέσγργοξ ; 
Ἰὼ Ν, Τ΄ ΟὨΥ μα88. Μαῖι. ἷ. 28, ὅ ἐστι 
μεθερμηνευόμενον. 208. απὰ Ο]α88. 

Μέθη, ης, ἡ, (μέθυ.) αην ἱπίοχϊοαϊἑηρ 
ἀνίπε ; (ἃ ποτά Ἔος Ἰοτα ἐμ πογίβογηῃ 
ἴδττῃ ἴοσ νη, τισί, 88 ὑγεθεσνοὰ ἱπ [86 
ἄγη. πισέδ πὰ ουν πιθαά, 80 ο8]]6ἀ ἔγοτω 
118 ὨΙΡΉ]ν γογπιοηίοα οἰαταοῖοῦ. 'ΓΠ6 Ῥο] δῇ 
διὰ δα, ἔοττῃ οὗ [πὸ ψοτγά, πεοα, Β66Π|8 
ἴο οοηθ πϑαγοδὶ ἰὸ 118 οὐἱμίηδὶ, 88 δοΐπρ 
ἀοτίνοὰ ἔτοπι μάω «πὰ μόω, ψἴεποα [“ἱ, 
ἴποσῦεο, νον δἰγηαϊδοὰ ἰο ποῦε, ν τ δ 
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ἐπι ρ]1οἃ ηοιίοη οὗὁἨ ,όγυοιν,) αἀγωηβοημέβα, 
ἀγωπίθη Τ οἶϊο, 1,ὰ. χχὶ. 84. Βοηι. χὶϊὶ. 18. 
Οαὶ. ν. 2]. (866 οῃ Κραιπάλη.) ϑορί. 
Ἐζεῖϊς. χχὶὶ, 88, χχχίχ. 19, δηὰ (688. 

Μεθίστημι, ἔ,. μεταστήσω, (μετὰ, 
ἵστημι,) «180 Μεθιστάνω, 1] Οου. χἰϊὶ. ὦ, 
ἴο 86 ΟΥὙ πιοῦδ ἴτοτη οὔθ ρίδοο [0 δῃοίῃογ, 
ΟΓ ὅο γοηιοῦδ ἴγοτῃ 006 51{π|81τ|0ῃ} ἰὸ ΔΠΟΙΠΟΓ. 
ἴῃ Ν, Τ΄ ῥγορ. υἱτ ἃοο, δ8 1 Οὐ. χἰϊὶ. 2, 
ὥστε ὄρη μεθιστάνειν. ὅο ϑερί. 18. ]ν. 
10, τὰ ὄρη μεταστήσεσθαι. [ εἰς, 
Οὐ]. 1. 1ὅ, μετέστησεν (ἡμᾶς) εἰς τὴν 
βασ. ἄς. Απὰ δ8ο 208. Απὶ. ἴχ. 1]. 1], 
τοὺς οἰκήτορας μετέστησεν εἰς τὴν αὖ- 
τοῦ βασ. ὅὃο ΤΒυς. ἱν. δ7, οἱ 8]. ἴῃ ΟἾδββ. 
ΑἸ8ο ἐὸ γϑρηοῦθ ἤγοπι 0,706, 88 8αϊ4 οὗ ἃ 
ἤΐηρ, ἰο ἀδροδβε, Αοῖθ χὶ. 22. (83,66 1] αι. 
ΧΥἹ. Ὠδῃ. ᾿ἰ. 21.) οὗ α 9ἐοιυαγα, ἕο αἰδηιῖδ8, 
μὰ. χτί. 4. μ. τῆς οἰκονομίας, βιὉ. ἀπὸ, 
ΙΟἢ 18. ὀαργεβϑοα ἴῃ Ῥο]. ἱν. 87, 9. 1 Κ. 
χν, 18, δῃὰ Ψοθορ. οἴϊθῃη. ΕἾΠΑ] Υ, {πὸ 
ψοΙὰ βίρτιὶθοβ ἤζ. “ἴο 8] 1θηδίθ ΔῺΥ ΠΟΘ᾽ Β 
Δῇοοίίοηβ, ἴο ἀὐμ ἶπη οὐ ἴο δηοίοῦ 
δ'ἀθ οὐ ραγίυ," ἰο ϑϑάμοο, Αςὶβ χῖχ. 26, μετ- 
ἔστησεν ἱκανὸν ὄχλον, Ἰῃ ΟἾα58. 10 ἰδ 
υεοὰ οὗἩὨ νυ πάγαηρ ΒΩ ΟὯ6 ἔτοπι 8}16- 
σἴδποθ, οὐ ἔσομη 8]}1δῆςθ, (88 Χϑη. Ηϊβί. 
αν. ᾿.. 2, δ. Αρρίδῃ ἱ. 384. Το. νἱϊ. 76.) 
οΥ ἔτουι [Π6 το] ρίοη δηὰ ουδίοτϊῃβ οὗ ἰδεῖν 
ΘΟΙΩΕΓΥ͂ ἴο ἴΠ086 ΟΥὗἩἨ Δηοί ΕΓ, 88 «οβῇ. χὶν. 
8, μ. τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ, εἰ α4]. ἱῃ 
δορί. [Ιῃ ἴῃ6 ἀῦονυθ ραββᾶρθ, βού ΥΟΓ, οὗἉ 
(86 Ν. Τ΄ 10 εἰχη δοβ " βεἀιεϊηρ ἔγοιαλ ἐγ 
ἴο (]βοῃοοὰ." 66 18. 1ἰχ. 1δ. 
Μεθοδεία, ας, ἡ, ἔτ. μεθοδεύω, ἰο 

χ6. ἱ. 6. “ἴο ἴγαοθ οὖν δ τη ϊησ 
ψ ἢ τοί δοὰ δηὰ 58.511}. το Ὀτίηρ δὺῦουϊ 
ὙΠ τι, ἴο ἀθαὶ ἀγο} γ, ϑορι. 2 ϑίδπι. 
χίχ. 27. Ῥοϊγοδνρ, Ερ. δὰ Ῥῃ]. ὃ 7, ὃς ἂν 
μεθοδεύῃ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου πρὸς 
τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας. Ἡδηςο μεθοδεία, 
ατί, ιυῖΐο, ἘΡΏ, ἵν. 14, πρὸς τὴν μεθ. τῆς 
πλάνης, ὶ. 6. ἰτ ἀ6! ογαΐθ ῥἰαπηΐηρ οὗ 
ἀεςεῖϊ, νἱ. 1], τὰς μ. τοῦ Διαβόλου, πἴτὰ 
Ταΐδγθησθ ἴο [06 1168 οὗ [Π6 στοαὶ δ ο- 
οοἶνοῦ ἴο οαιοἷι 8018. δὅο ἀπάτη καὶ μεθ- 
όδος, Ατἱοιμϊά, 111, 25. 
Μεθόριος, ον, ὁ, ἡ, αἀ). (μετὰ, ὅρος.) 

ἀρείγεν, δῶ»: 6. 91. πύλας ὅο5. Βι ́. 
ἶν. 11, 2. ᾽γῆ, ΤΏας, ᾿᾿. 27. 1ῃ Ν, Τ΄ οη]Υ 
πουΐ. ρας, τὰ μεθόρια, 586]. χωρία, δοτ- 
ἰδγ8, οοηῆποβ, ΜΚ. νἱὶ. 24, τὰ μ. Τύρον 
καὶ Σιδῶνος. ὅδ᾽ ΟἾΔ88, ϑϑρϑθο. ΤἬυςγά. 
δηὰ 4708. 
Μεθύσκω, ἢ, ύσω, (μέθυ, οοτρ. ἰπ 

μέθη.) ἰο πιαῖα ἀγωπῖ; τυϊὰ. ἐο ὀθοοηιδ 
ἀγηῖ, 6 ἀγωηίοπ; δου. 1. ρα88. ἐμεθύ- 
σθην ἷἰπ τηϊά. εἰρη. ΑἾΒο]. ἴκι. χὶὶ, 45, 
“πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι. Δοϊιη ἰδ. 10, 
ὅταν μεθυσθῶσι, νβοτο, Βονενοσ, [ἢ 9 
ἴΘγπὶ ἀοοβ ποῖ ᾿τοΡῚΥ ἰπιτοχίσαιίοῃ, Ὀὰϊ ΟΠΙΥ͂ 
ἀνϊηκίηρ ἔγθοίγ, 88 1η αἴδῃ. χὶ]. 84, Οδπί. 
γ. 1, δηά οἰβονῆοσο ἱπ {Π6 Η6]]6η͵ϑι1ς 
ΣΙ ΓΕΒ, πὰ 4150 ρουθᾶρδ ἴῃ 1 Οοσ. χί. 2}. 



ΜΕΘ 
Ὑ 1} ἀαὶ. οἴνῳ, Ερὲι. ν. 18, ΕἾ. ἐκ τοῦ 
οἴνου τῆς πορνείας, Εον. χνὶϊ. 2. δορί, ἄς 
ΟἾδεβ. Ὀοΐι δοῖ, αῃὰ τηϊά. 
Μέθυσος, ὁ, ἡ, 34]. (μεθύω, 88 μύσος 

ἔτ, μύω, ὅτε.) ἄγε . 88 βι5ι. α ἀγμηἶ- 
ἁγά, 1 Ὅσον. ν. 11, λοίδορος ἣ μέθυσος, δῃὰ 
νἱ. 10, μέθυσοι, οὐ λοίδοροι. ϑορῖ. Ῥτον, 
ΧΧΙΪ, 21. χχνὶ. 9, 1υοϊδη, ΤΊαι. δ, μ. 
καὶ πάροινος. 
Μεθύω, (μέθυ, οομιρ. ἱπ μέθη.) οες. 

ΟὨΪΥ π᾿ ργϑϑ. δηὰ ἐπηρουῖ, 811} οὐ ον ἕοστηϑ 
ὈΘ]οηρίπς ἰο μεθύσκω, ἐο ὧδ ἀγωπμῖ, δηὰ 
ὉΥ ἱπηρ], ἐο δαγοιιϑ6, 4080]. αἴξ. χχῖν. 49, 
μετὰ τῶν μεθυόντων. Αοὶϑ 1ϊ. 1ὅ, οἱ 8]. 
δηᾶὰ ϑερὶ. δηὰ Ο]488. ΕἾ. μ. ἐκ τοῦ αἵ- 
ματος τῶν ἁγίων, Βεν. χνὶϊ. 6, ϑερί, ἴῃ 
18. χχχὶν. 7. 1ἰ. 21. Ιῃ ΟἾδββ. 11 18 οἴϊϑθῃ 
υϑοὰ ἴῃ ἃ ριγαῖνα 86η86, ΟΥ̓ Ὀεϊηρ, 88 1ΐ 
ψότο, ἰηἰοχιοδιοά ἢ ΔΎ ῥϑββίοῃ. 
Μείζων, Μειζότερος, δε6 Μέγας. 
Μέλαν, ανος, τὸ, (ηθυϊ. οὗ μέλας.) 

απ πῆν ὑϊαοῖ, ἃ8. ὑιῖ. 2 Οὐοτ, 111. ᾿ ἐπὶ 
στολὴ ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι. 2 7οἰιη 
12. 8 Ζοδη 3. Πρ. 318,11. 

Μέλας, αινα, αν, 84]. δαοί, Μαίί. ν. 
860. Εεν. νἱ. ὅ, 12. βερῖ. δηὰ Ο]δ88. 

Μέλει, ᾿πρέ, ἔμελε, ἔαϊ. μελήσει, ἰο 
δὲ 70» οαγὸ ἈἐθῚ ΘΟΠΟΘΥΊ ἕο ΒΏΥ οπ6, ἀνθρώ- 
ποισι μέλω, Ἠοια. Οἀ. ἰχ. 20θ. Ηρποθ 
μέλει, ἐξ σοποοτηβ, ΜΊΓΏ ἀαΐ. οὗὨἁ ρογβ. σαγέηρ, 
δὰ ἃ ρθη... Δηἀ 80.8}}Υ ἴο Ὀ6 τθηἀθγθα ρϑυ- 
80}81]Υ, ἱ. 6. ἐο φαγὰ 7Ὁ0Υ οἵ οὐ, Ῥτορ. ζ0]]. 
ὉΥ φεη. οὗ 186 ἰδΐπρ οαγοὰ ἕοτ. 1 ΟὐΥ, ἰχ. 9, 
μὴ τῶν βόων μέλει τῷ Θεῷ : 1Ἰ. 6. “ ἄοεϑ8 
ποῖ ἀοἀ ἰαἸκο στο οὗ οχϑὴ Ῥ᾽ σι ρθη. 
ἴῺ}}. 1 ΟοΥ. νυἱῖ. 2]; δηὰ 8ὸ 008. δπὰ 
ΟἸ1888. ; [01]. ὉῪ περὶ ψἱϊῃ κοα. Μαιῖ, χχΊϊ. 
16, οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενὸς, ἷ. 6. “ἴδοι 
σαχοδῦ [Ὁ ΠῸ Ο0Π6. τὶ ᾿τπηραγιΐα]." ΜΚ. χίϊ. 
14. Τοδμ χ. 18. χιϊ. 6. 1 Ῥίον. 7. 1 Μαοο. 
χὶν. 43. 708. Αηϊ. χὶϊ. 4, 2. Χοη, Ηϊϑῖ. ἰχ. 
10. Οπεοο υἱτ ἃ ποιιΐπαὶ. Αοίβ χυ]ὶ. 17, 
οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν, ἱ. 6. 
“Ὡ0ὴ6 οὗἩ {ἢ 686 ὑδΐπρβ νὰ8 τηδίίοσ οὗ οοῃ- 
οοτῃ ἴο ΟΔ]]1ο,᾽ ᾽Ὠ6 σατο ῸΓ ποη6 οὗ ᾿Β τι. 
8ο Ησοηι. 1). ν. 490. Ετΐρ. ἘΠ ο. 104. 
ϑίοο ΒΙοιηῆ, οὐ “Έ 8.1]. Ῥτοιι. 2. ἘΕῸ]], 
ὉγΥ ὅτι, ΜΚ. ἱν. 88, οὐ μέλει σοι, ὅτι 
ἀπολλύμεθα. 1. χ. 40, Χροη. Ογνγ. 111, 
2, 18, στὰ ὡς. 
. Μελετάω, . ήσω, (μέλω.) ἐο ἑαΐε 
δδϑιἀυοιβ σαγὰ αὐοιέ, Ὀοδίου οὁ]086 δἰΐθη- 
οῃ ὈΡΟῚ ΔΠΥῪ Ρυτδυΐς, Τῆς. ἱ. 142, 11. 86. 
ΟΥ ἴο Ῥγϑοίβα ΔΗΥ͂ ἃσί ΟΥ βοΐθησθ, (8 86 οὗ 
τῆ ἔθττὰ ἔγοασθηὶ ἱπ Β͵αιο ἀπὰ οἴμον οὗ 
180 Ὀεβὶ ψτίογβ.) Ἐβρθοίϑ! νυ ΟΥ. ὅο 
Ῥ]αῖο ἱπ 8 δά. 8, δὰ οἴϊεη. Ηθηςθθ 
ἴῃ Ν. Ὑ. 88 ΜΚ. χἱν. 1], μηδὲ μελετᾶτε, 
ὁ ΠῸΓ βίαν θαίογο- βαηὰ ἢ δῖ γ6 8}}8}} βᾶγ.᾽ 
Απὰ 80 ἴμπε ννογὰ ἴθ ὑβοὰ ἴῃ ϑερί. ΝΟΥ 
τοῦ ἴῃ6 ἰάθα οὗ ,ογείλοισίέ τπαατα] ]ν 
αὐῖθοβ {Π͵ῆ| οὗ ἀδεῖσα. Ηδποο 1Π6 ἴδγπὶ 8180 
βἰρυϊβοά (Πκ6 186 1,Δἱ. πιραάϊέον, ἴο ψ]ι]ο}ι, 
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ἷπ ἴαςϊ, ᾿ξ ψᾶνο Ὀϊγιἢ,) ἐο πιραϊξαία οΥ ἀ6- 
υἷθο, 88 βαἰά οἵ ρἷαπβ. 80 Αοίβ ἷν. 25, λαοὶ 
ἐμελέτησαν κενά. Αμπὶῃ, 88 ἴμ6 ἰάδρα οἵ 
εἴρια αρρίϊοαΐδοπ ἰΒ ἱπμοσεηϊ ἰπ [Π6 ἸΘΙΤΩ, 
80 ἰϊ οδτη6 ἴο τηθϑη, ποῖ ψἸ τοίογθησα ἴο 
ατίβ δπᾶ βοΐθησθβθ δίοῃμθ, δυΐ ἢ ἃ ΖΘΏΘΙΆΙ 
ΨΆΥ, ἕο ρουγζογηι απν ἰλίπρ τοι . " δῖυ- 
ἀΐοβο οἱ ἐχ ρῥγοβεβδῖβ δἰίαυϊά ρθε, 885 
Ἡάοι. 11]. 15, τοῦτο μ. δαῃὰ νἱ. 105. “ἴο 
ΤΩΔΪΚΘ ΔΩΥ [Ὠΐπρ' Ομ6᾽8 ᾿ᾶτο δῃὰ βιυαγ.᾽ 80 
1 Τίω. ἵν. 156, ταῦτα μελέτα. ΟὐοτΡ. 
Αττίδη Εἰρίοῖ. ἱν. 1, ταῦτα μελ. ἀπὰ Ὠΐορ. 
1,Δϑτι. χ. 128, ταῦτα πράττε καὶ μελέτα. 

Νέλι, τος, τὸ, ἤἄοπον, Τα. πιοὶ, πον. 
χ. 9, 10. Μαῖι. 1]. 4, δὰ Μ|ς. ἱ, 6, μέλε 
ἄγριον : 80 Ὠιοά. 851ο. τ. νἱ. 406. νι. 
4}, οὐ ἴπο πδίυγο οὗἨ ὑΒΟὮ 866 ΣΩΥ͂ ποῖς 
οὐ αι, ἰἴ), 4. 

Μελέίσσιος, ου, ὁ, ἡ, κα). (μέλισσα, 
066.) 9 δδε8, πιαάδ ὧν ὅθ68, ἴκχ. χχὶν. 42, 
ἀπὸ μ. κηρίου, οΥ δοο-οοπιϑ. Οὐταρ. 1 ϑάκω. 
χῖν. 27, τὸ κηρίον τοῦ μέλιτος. 

Μέλλαω, ἴ. ήσω, Ἰπηροτί, ἔμελλον δηά 
ἤμελλον, ἰο δα αδοιμξ ἰο ἀο οἵ Βυδι. Δ 
τίηρ, ἐο δα οη ἔδι6 ροῖπέ οἵ, [01]. ὉῪ ἱπῆπ. 
οἵ {ξαι ΜΠ] σἢ ὁὴ6 8 ροιΐ ἴο ἀο ΟΥ̓ ΒΆΒΟΓ, 
ΤΠ ΒΕ ΪΥ 186 ἱπῆ, ,ιέ. ἔτεᾳ. ἰηΐ, »γδ8. δηὰ 
ΤΆΤΟΪΥ ἱηΐ, αοΥ. Ι. Ῥσορ. δπὰ 1) ἀρ ῊΝ ἔο 
δο αὐοιΐ, ἴ011. Ὁγ ἱπῆ, Ῥγεβ. [᾿ὰ. υἱῖ. 2, ἔμελ- 
λε τελευτᾷν, " να8 δρουΐ ἴο ἀ]6, '. 6. γγὙὲὰ8 
δὶ 186 γροΐηί οἵ ἀδδῖμ." Φοδη ἱν. 47. Αοἰϑ 
χχὶ. 27. χχνῖϊ. 838, δῃὰ (488. ; ὈῪ ἱπῆ, δου. 
Ἐδν. 1}... ἃ μέλλει ἀποθανεῖν. χὶϊ. 4, δ 
ΟἸα88. 2) βρθ6. 88 ἩΡΡΎΙΙν ΡύΓΡοΒβΟ, ἕο λατέ 
ἐμ ηυϊμα, ἱπίοηά, ιοὐδὶ, ἴ0}}. Ὁγ ἱπίς ργεβ. Μαῖι, 
ἴ. 18; ὉΥ ἰηῇ, δου. Ἐν. ἱϊ. 10, ἰδοὺ μέλ- 
λει βαλεῖν. ᾿ἰϊ. 16, ἀπά Ο]288.--- . ἴῃ 186 
β6η86 οἰσἧΐ, εἠοιζα, πιιιϑὲ, 88. ἱπιρ᾽ Υἱπρ Π6- 
οαβδί τυ, δοοογάδῃοθ ὑη1ἢ [86 παίασε οὗ 
Ἐπϊηρ5 οὐ ϑὐτὰ [μ6 Ὀ᾿νίπθ ἀρροϊπιμαθηῦ, ἀπὰ 
Ἐπ γοίοσο, 8 ἀδδβιϊηθα, ϑυστο ἴο ἰ8 Κα ρΐδοθ. 
80 [01]. ὉΥ ἰπῇ, ὑγεβ. Ναιι. χὶ. 14, ᾿Ηηλίας 
ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. ΜΚ. χ. 82. [χὰ. ἰχ. 
81, οἱ ἃ]. ἀπὰ Ο]488.; ὉΥ ἰηῇ. δοῖ. Βοτ. 
υἱ !. 18. 64]. 111. 28, ἀπὰ ΟἿ6β8.: Ὦν ἱπῆ. 
ἤαϊ. Αςίβ χὶ. 28. χχὶν. 1δ, δῃὰ 
Ηξδοθ ραυεῖρ. μέλλων, οὐσα, ον, ἴηι- 
»επάϊησ, γάμων, αὶοῖι Ἰηΐ. ἔταρ]. 88 ἔσεσθαι, 
ἔρχεσθαι, ὅο. Μαῖι, 11]. 7, ἀπὸ τῆς μελ- 
λούσης ὀργῆς. Χὶϊ. 82, Ἐοπι. ν. 14, 4]. 
τὰ μέλλοντα, ἰλῖπρϑβ ἰο οοηιθ, λοι. ν]]]. 
88 ἰ σον. 1). 22. εἰς τὸ μέλλον, ἐπ γμέμγα, 
λογθα ον, Τκι. χϊ. 9, 8]. ἀπά (]188.--- 1]. 
εαυΐν. ἴο γιαν, σαπ, τοῦ, ἰγαρ  γ]ρ Ῥοβϑὶ- 
ὑπ, ῬΓΟΌΔΌΙ τ, δ ὺ ὁπ 6 ΠΟ ΟΥ ἴδαγβ, 
[01]. ὍΥ ἰπῆ, ῥτοβ. Νδιι. χχὶν. 6. [.ὰ. χχίϊ. 
8, ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν, “ νἶιο 
τηϊρῃς οὐ οου]ὰ ἀο {ἢἰ8 : ὉΥ ἱπί, ἔαῖ, Αοἴδ 
χχνυῖ. 10, ϑεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως---μέλ- 
λειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν.---ἸΥ. ἴοὸ Ὀ6 ἘΡῈΚ 
ΑΒΟΥΤ' ἴἰοὸ ἀο ἃ (πΐηρ, δηὰ Ὁγ ἱπιρ]. ἐο ἐΐπ- 
σον, ἀοἰαψ. Αεἰδ χχίϊ. 16, καὶ νῦν τί μέλ- 
λεις ; δπὰ οὔ. ἴῃ Ο]888. 
Μέλος, εος ους, τὸ, (φτοῦ. (16 5δ1πὸ 
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ποτὰ, αἰ ΒΘΓΘΠΓΠΥ ργοπουποθά, 88 μέρος : 
Βοιἢ οὗ δῖ οΧργεβδίηρ αὐσίδίοη ΟΥ - 
γαξίοπ οὗ 8ῺΥ οὐ]θοὶ ἰηΐο 1.8 ραγίϑ,) α ἐϊηιὸ, 
πισιδεν οὗ ἴΠ6 Ὀοάγ, 1) ργὸρ. Μαίϊ. νυ. 
29, 80. ἕν τῶν μελῶν σου. ἔλοτι. χὶϊ. 4, 
αἱ. αά Ο]458β. Τὰ μέλη, “186 τηρι ὈοΓδ᾽ 
(0]]16οῖ. τηθϑηΐϊηρς ἐδα ὀοάψ, ἃΒ ἴῃ6 δβεαὶ οὗ 
6 ἀεϑῖσοβ δῃηὰ ρβϑβδίοηβ, Εοιῃ. υἱ. 18, τὰ 
μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας, οἵ δικαιοσύνης, 
πὰ νυἱῖ. 23, τὰ μέλη μου, ταθδηίηρ [ἢθ 
βεβἢ, 88 ὁρρ. ἴο ἴΠ6 δρί γι ; [Ὡ60 υγεπονθα 
φασὶ οὗ 8 τῆδῃ, ὙΠὶς 
ἰδέ ΟΥἁ ΤΩΔΗΥ͂ τηΘΏ θ6 ΓΒ, ἴῃ 116 δῃ 8] 

1166 δΔη ἃ οᾶγηδὶ αδοϊΐοηθ. Ηδηοθ [ἢ 6 
ῬιΟρΓΘΙΥ οὗὉὨἍ {Π6 υδο οὗ {πὸ »ίωγαϊ, 88 ΤΏΟΤΟ 
δἰ μη βοδηΐ απ ρταρηΐο. ϑυοῖὴ 8 Θβρθο. 189 
0886 αἱ 1 Οὐν. νἱ. 1ὅ. [η Ὁ]. 1. ὅ, νεκρώ- 
σατε τὰ μέλη ὑμῶν, δηὰ 274. ἴν. 1], ἐν 
τοῖς μέλεσιν ὑμῶν, [6 5680 18 οαγπαΐ 
ἀρρείίδοα ἀιιὰ βϑηβϑυδὶ δ δος 0η8. “ ἢ. ἃ 
ΘΙ οΣ οὐ 186 ΟὨυτΟΙ, τΠ|6 τη γί] ὈΟΑΥ͂ 
οἵ νὨϊοἢ ΟἸσίδι ἰδ ἰπ6 Ηρα, δηὰ 6] θνουβ 
ἴῃ ΟἸσῖϑε στθι 68 ἰπβογίοά ἐμοσοϊπῖο ὈΥ 
δαριΐδαι, δηὰ ἀοάϊοοιοά ἴο [{}6 βουνοθ οὗ 
16 Ηεαά ἴῃ {9 βΒδογδαιῃηθηίδ, ἃ 1 Οὐν. χὶϊ. 
21. Ἐρβ. ἷν. 27, ἀλλήλων μέλη, “" τηθτ- 
δεῖθ οἵ ὁ δῃοίμοσ, ΠδτΏΘΪΥ, 88 ἱπ πγδίοὶ 
υηΐτοά ἴῃ ΟἸ τι διίδη [6] οβἢρ, Βόοτω. χὶϊ. ὃ. 
Μέλω, εοο Μέλει. 
Μεμβράνα, ης, ἡ, ἴαἰ. πιοηιόγαπα, 

ἐξίη, μαγοιηνδης 2 ΤΊωι. ἵν. 18. 
Μέμφομαι, ἴ. ψομαι, (τ. οὔδο]. μέμ- 

φω, 85 πϑιςοὰ ὌΥ Εϊγτη. Μαρ. “ἴο ᾿αῪ 
δοϊὰ οἵ" διὰ τηδίδρῃ. ἔ αἰ κοὐ ; 
πὶ 85 ἅπτεσθαι ταθδηΐ ᾿τΐπι.  ἴο ἰὰγ Βο]ὰ 
οὔ" δῃὰ (θη τϑίαρἢ. “ἴο δΒηὰ ἔλαὶ! ΜΙΝ, 
(ΘΏΦΕΧ6.᾽) ἀθρου. πιά. ἐο ἥηπά Μυμϊ εοὐξῆ, 
δίαπιδ, οδηδωγο, ὙΠ ἀαῖ. Ηδῦ. νἱῖ!. 8, 
μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει, ἀπὰ οἴϊεη 
ἴῃ ΟἿδδβ. μεν (ἢ Ἰδίο οπϑβ, [89 68 γ}16 
διανίης [6 δοοῦβ. ΤῊΘ πογὰ ὁσοῦϊΒ 8080]. 
ΜΚ, νἱῖ. 2. Ῥουλ. ἰχ. 19. Ἐποΐυδ. χίὶ. 7, 
πρὶν ἐξετάσῃς, μὴ μέμψῃ. Ὑῖδ υδο ἰδ 
τΆτο ἴῃ ΟἾΔ88. Ὀὰϊ 1 αν ποιοὰ ἰΐ ἴη Χοη. 
Ο γι, 1, 4, 25. Ηἱεῖ. ἱ. 4,2. Ἐυτρ. Μοά, 

ν ἃπὰ ΑἸς. 1020. 
Μεμψίμοιερος, ουὅ, ὁ, ἡ, τἀ]. (μέμ- 

φομαι, μβέπϑνα ὉΡ. " Βπάϊηρ ἔδυ] ὙΣ1ἢ 
ΟπΘ᾿Β ]οΐ,᾽ 1. 6. ἀἰεου πιο μίσα, ἙσΟὨΡ]αἰπίηρ, 
Δυάθ 16. ἃ ποτὰ ποῖ υπτεαυθηΐ ἰῃ ἰΠ6 

360 [Π6 βρὶ γἰτθἃ 5ἰςοίς ἢ οὗἩ ΤῊ ΘΟΡΗΓ. 
ἃς, ἘΠῚ. χυϊ!. οὗ [80 μεμψέμοιρος, οὗ 

Μὲν, οοηϊαποῖ. 
ἐοῃοθεδίοῃ, ἐπα δοά, ἐγεῖν, δ ἃ αἵ (ῃ6 δ81η6 
ἴπηθ ροϊῃ τς ἔογιψαγὰ ἴὸ βοιῃθι ἰηρ δηιὶ- 
ἰδοιίς, οὐ αἱ Ἰοδδὶ ἀϊβετγεηί, σ ποῖ 18 τμθα 
ΦΟΤΩΤΩΟΙΪΥ δ δ)οϊηοὰ ΠΝ δὲ οὐ Δῃ δαυΐ- 
Ψαϊοδὶ ρασιὶςο]ε: 80 ἴμαΐ μὲν ἀῃὰ δὲ ὁοῖ- 
ἡὰκ μον (0 ὁδοῦ οἴἤϑῦ, δὰ τηλτῖς τοϑρϑοῦ- 
ἸΕΙΥ 1ῃ0. φχοίδδίβ δπὰ 109 δροάοβίβ. 1. 

Ἴ619 ἴἤφγο ἰ8 8 ἀϊβιίηοιὶ δηὰ ἀσβηϊιθ 
ἈΠΕ Πραῖβ, αηὰ μὲν τοίαϊπβ ἰἴ8 Θοποθβδῖνθ 
Ῥόνετ, ἑπάθρα, 6. χτ. 1) [0]], Ὁγ δὲ ἰὰ [86 

᾿ωρ  γιηρ δἰδτυμαίϊοη ΟΓ 
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δροάοκῖξβ, 8ὸ {πὶ μὲν.---δὲ 15 δαυΐν. ἴο ἐπ- 
εἰξε ολνΣἢ Μαιι. ἢ. 11. ἐγὼ μὲν βαπ- 
τίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι, ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρ- 
ἀρσαβι χ. 87, εἴ 4]. ϑερῖ. ἀπά (288. 

ἴοο ἢ γὰρ δηὰ οὖν, ὙΠΘΓΘ ΘΟ Ὦ ΡΔΓ- 
[1010 χτοίβίϑ ἰἴΐϊβ ΟὟΤἹ ῬΓΟΡΟΙ [ΌΓ6Θ, 6. Γι 
μὲν γὰρ---δὲ, ζῶ ἐπεῖρε ,» Ιοίθ χ. 
80, Δαυξὸ μὲν γὰρ---ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγει- 
ρεν, 8]. 7ηυογίοα, Αοἱϑ Χχυὶ!. 22. ὙΝ1θά. 
τ]. 80. ΟἸ688. μὲν οὖν----δὲ, ΠοΓγΟ οὖν ἴδ 
ΠΠαῦῖνα, δπὰ μὲν τείΐοτα ἴο δὲ, ἐπαοοα ἐδεγο- 
ὍΥΘ ΟΥ ὦ, Αὐοἰβ χυΐ!. 14, 8βᾳ. εἰ μὲν 
οὖν ἦν ἀδίκημά τι----οΟἰ δὲ ζήτημα κ. τ. λ. 
χΧίχ. 88, ,κ.Λὄ. 2) ὙΠ βοῦιθ οὐδοῦ Ραγί10 19 
ἴῃ 106 δροάοεὶβ, 6. στ. μὲν---ἀλλὰ, Εοτα.. 
χίν. 20. μὲν γὰρ΄ ἀλλὰ, Αοίϑ ἵν. 10, 584, 
μὲν---ἔπειτα, 4. 1]. 17. μὲν---καὶ, Αοἴϑ 
ΧΧΥΪ. 2], 84. μὲν---πτλὴν, ἴλι. χχὶϊ, 22. 
80 μὲν οὖν---καὶ, Αοἵθ χχνὶ. 4, σοτηρ. νοῦ. 
6. μὲν οὖν ---- τανῦν, Αοἴϑ χυὶ!. 8ῦ. 8 
ΤῊ δάνογβδενο ραγιοϊο (δὲ οὐ (ἢ6 ᾿Πϊκ6 
ἷθ Βοιηδίζτηθβ δηϊηρ δὴν μὲν, Οἱ ΟΣ 
θδοδυβα τ06 ΔΗ ἘΠ 6818 15 Ἔχργοββοὰ ἴῃ ΒοΙη6 
Οἴμοι γὰγ, 88 Η οὗ. χὶ!. 9. οὐ Ὀδεδιβο {86 
δροάοεῖβ [8617 18. οταϊ δὰ, τεῖ, ἤθγο [ἢ 9 
Δροάοεῖβ ἰ8 ουνίουβν ἐηιρίϊοα, λοι. νἱὶ. 12, 
ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος, ΒΡ]. “ Βαϊ ποὶ 
τι ϊ8. αῦυθο οὗὨ ἐϊ.᾽ Ο]. ἰ1, 28. ΗΘ}. νἱ. 16: 
βθοομαυ, σι οτο, ἐπσγουρὴ ἃ σμδηρο οὗ δσοη- 
βἰτυσίίου, [6 ΤΟΥ που] θοίβ (Π|6 δροάοπὶβ, 
Αοἰδὶ. 1, τὸν μὲν πρῶτον λόγον κ. τ. λ. 
Εοαι. ἱ. 8, χ. 1. 2 ον. χὶ. 4. ϑβοιμοίϊμμοϑ 
1.6 δρο(οβὶβ ἰ8 ἰῃ}8 88 10 γεγο Οὐ] ογαϊοά, 
δῃά ἴθ μὲν δοΥνοβ ἴο 1ῃδ}]δίο βοῖὴθ ραῖ- 
800. ΟΣ [Ὠίηρ, δηὰ (ἢυ8 ἴο ὀχοϊυὰθ ΘΥΟΥΥ͂ 
ΕῊΡΕῚ 6186 ὑὐδ θα ἱγδῖ ΘΕ ΘΡΠΊΝ Ὀ6 6χ- 

ΟΥ̓ 1 }}ϊ164. ϑῖρος: στ 8 ΡΟΓΒ. 
ὕπο. 86 ἐγὼ μὲν, 7 ὦ ,. 1 αἱ ἀμὸν, 

Οὐον. 1. 4. ἐγὼ μὲν οὖν, Αςίϑ χχγνὶ!. 9. 
4) υἷοα υογϑᾶ, δὲ ϑοταοίΐπηοθϑ βίδηάβ ἴῃ ἐἢ9 
δροάοϑββ ψιϊπουῦῖ μὲν ἴῃ {Π 6 Ῥγοίδβίβ, 6. στ. 
μι. χὶ. 47.---1. σῆοτο ἐἦ6 ἀπε ιοϑὲβ ἐδ 
ἀοβηΐίο, 8δο {παὶ μὲν-.--δὲ ϑεγνο [0 τρλγκ 
{ΓΒ δἰ ἴθ, ΟΥ̓ ΒΥΘ ΤΏΘΓΘΙΥ οοπέξπιαζίυε. 1) 
δἰ 0]. μὲν [01]. Ὁγ δὲ, [ὰ. χιϊὶ, 9. Αεἰδ 
τ κε Βοι. νυἱὶ. ᾿ς 1 σον. πὰ Ἶ τὸ 

1} οὗν, 1. 6. μὲν οὖν, ἰῃ Ἐπ ᾳ]. οἢ 
ἤν ιν ἑλοη, οἰ ὮΘΥ [01]. Ὁγ δὲ, ΜΙ. μαι 
19, Αεἰἴδ ἱ. 6. 84. ; οὐ ευΐλοιμᾷ δὲ, ὙὮΘΙΘ 
μὲν οὖν 16 ΒΟΓνΘ6Β 88 8 οοτιπηυδνο, τ ἢ 
ἃ οογίδίη ἄσστοῦ οὗ 1]]αιϊνο ἔοτοο, Εηρὶ. 
δον, ἐλογθίονε, Αςοἰϑ χχὶ, 22. 1] ον. νἱ. 
4. Ἡοῦ. νἱῖ. 1], ἀπά Ο]155. ἘῸ]]. Ὁγ καὶ, 
Αοίβ ἰ. 18: οἵ 8150 σὴ δὴ αὐττααιῖνο 
ρόνοῦ, ψϑα, ἱπάθεά, οογίαύιΐν, οοτεν, Ἠοὺ. 
Ιχ. 1. 1 Οον. νἱ. 7, ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἢτ- 
τημα ὑμῖν ἐστιν, ὅτι κτλ. 80 ἀλλὰ 
μὲν οὖν, ῬὨΪ]. 11. 8.-]11Π0 ἴῃ ραγέϊέοη, οἵ 
αἰοίγιδωζίοη, 1) Ἰοϊπεὰ σίϊῃὶ (ἢ δγῖ. ὁ, ἡ, 
τὸ, οὐ [86 τοΪδὶ. ὃς, ἣ, ὃ. 6. χε. [0]. Ὁγ δὲ, 
ῬῺΠ]1. ἱ. 16, 17. Ἡδοῦ. νἱϊ. δ, ὃ ; αἷδο οκϑ--- 
αποίλεγ, Αοἰϑ χὶν, 4. χυὶϊ!. 82. ὁ μὲν---ἄλ- 
λος δὲ, οπο---αποίλον, Το νἱ. 12, 50 
ὃς μὲν-.--ὃς δὲ, ἐδ οπό---Ἄε οὐδόν, 1κὶ. 
χσχὶϊ. 88. 2 Οὐον. ἰϊ. 10. ὃς μὲν---ὁ δὲ ἀσθε- 
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νῶν, ἰλὲ οπε---δαέ ἰδ6 τοραΐ, ἤοτι. χὶν. 2: 
αἰεο οπ6---αποίλεν, Ῥ]υγ. ϑοηιδ , ἾΧ. 
21. 1λι. νἱῖϊ. δ. Δ4. 7046 22, 2) Ἰοϊποά 
ψαὶτἢ ΟἾΠΟΥ ῬΓΟΠΟΌΏΒ, 88 ἐγὼ μὲν---γὼ δὲ, 
1 σον. ἱ. 32. ἄλλος μὲν---ἄλλος δὲ, 1 Οον. 
χν. 89. τὶς μὲ» πιὸ! ἄυο Ἰτοντο 
μὲν----τοῦτο δὲ, '.-- ν͵ Ἠοῦ. χΧ. 
838. 8) ἐεῖηο ΝΣ κα δῃ Η ἀὐῥα ὧδε μὲν--- 
ἐκεῖ δὲ, Ἠοῦ. νῇ. 8. 
Μενοῦνγε ΞΞ μὲν οὖν Ὀυΐ Σ}᾿εἰτοῆζοῖ, 

ψεα ἱπαοοά, ψεα υοτίϊ, 1λι. χὶ. 28, Κοιι. 
1χ. 20. Ῥ.Ὠ)]. 111. 8, 4]. 
Μέντοι, Ἄοοπ͵αηςοῖ. (μὲν, τοι 66} 11.) 

ῬΓΟΡ. :Ξ μὲν ΔΓΠ ΔιΪγ 6 ΟΥ ὁοπορβϑῖνο, Ὀαὶΐ 
δίγοη ρον, ἑπάδοά, ἐγμίν, οογίαϊπῖψ, οβροο. ἴῃ 
ὨΟΖΒΌΥΟ οἶδιιδοβ δηἀ δῆϑνγεσθ. Ηθηοθ ἰῃ 
Ν. Τ΄. 1) ἐλουισῆ, ψεί, πουοτίλοἶεδ5, ΦοδΏ 
ἶν. 27, οὐδεὶς μέντοι εἶπε, Τί ζητεῖς; 
Υἱὶ. 18. χὶὶ, 42, ὅμως μέντοι. χΧ. ὅ, αἱ. 
δηα (1488. 2) οποθ ἰῃ [86 ῥγίῃμ. 8686 οὗ 
ὁδοὶ ραγίϊο]θ, ῥγορ. μέν τοι, ἑδογο- 
ῶτο, ὦ δπ; οὗ, ἴὴ6 ἴογτοο οὗ μὲν 
Ὀοΐϊῃς ἰοβί ἴῃ Ἐς βῃ, ἐλογοίοτο, ἑδθη 
(- μὲν οὖν) [0]]. ὉΥ δὲ, 74. ᾿,. 8. Χοι. 

. 6. ἵν. 8, δ. Ηἰετο ἱ. 28. 

Μένω, (. μενῶ, δον. 1. ἔμεινα, Ῥετξ 
μεμένηκα, ρ]υρετί, ὃ ρίυν. μεμενήκεισαν,) 
Ι. ΙΝΤΆΑΝΒ. ἴο γεπιαῖη, οοπδ ἔπε, αὐϊάδ, ἴῃ 
ΔΏΥ ρίαοο, φἰαΐξ, οὐ οοπαΐϊξίοπ. 1) οἵ »ίαοο, 
ἷ, ὁ. οὗὨ ῬΘΥΒΟῚΒ χε πιδἰηἰηρ ΟΥ ἀν Πρ ἴῃ ἃ 
Ηἶδοοθ, 01}. Ὁγ δὲν. Μαῖι. χ. 1], κἀκεῖ 
μείνατε. χχνὶ. 88. 9οη ἰϊ. 12; 1011, Ὁγ 
ἐν “ἸὮ ἀαί. οὔ Ρ]αοο, ἴμι. νἢ}1. 27, ἐν οἰκέᾳ 
οὐκ ἔμενεν. Φοδη νυἱῖ. 9, 4]. δηὰ ΟἾδββ., 
ξέρες. Ηοπιον; [0]]. ὉῚ μετὰ 11} σοη. οὗ 
Ῥόγθοη, ἴλι. χχὶν. 29: [0]]. ὉῪ παρὰ «ἢ 
ἀαι. οὐ ροτβ. σόβη χίν. 26. ἀοίβ χυῇϊ. 8, 
20. καθ᾽ ἑαυτὸν μένειν. " το ἀνγ6}} ΌὉΥ͂ οπο- 
βοϊ δ᾽ Αοἱϑ χχνυ]!. 16 : [0]1. ὉΥ σὺν νἱτἢ 
ἀαϊ. οὔ ρετβ. ἴζυ. ἰ. 56. Ιπ {π᾿ 86Π86 οὗ ἔο 

Ὁ]]. Ὁγ ποῦ, Φοδη ἰ. 89, 40: ὃγ ἐν 
ὙΠ ἢ ἀδί. οἵ γμΪδοο, ἴμι. χὶχ. δ; Ὁγ παρὰ 
αὐτὰ ἀδῖ. οὗ Ρεσβ. Φοϊη ἷν. 40, Αοἰβ ἰχ. 48. 
δορί. δηὰ ΟἾδββ, ὅο οὗἁ (δίηρε, [011. Ὀγ 
ἐπὶ σὶτ σε. ΦοΠη χίχ. 81. ἵνα μὴ μείνῃ 
ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα : ἔρ. [0]]. 
ὉγΥ ἐπὶ ψὶιἢ ἀδι. 2 Οογ. ᾿“ϊ. 14. 2) οὗ α 
δίαίδ οΥὁ οοπαϊδίοπ, [01]. ὉΥ δάν. 1 Οὐον. νἱῖ. 
8,40, ἐὰν οὕτω μείνῃ: (Ἑςορ. Χοη. Μοπ. 
ἡ}, 10, 1. τοῦ σώματος μὴ μένοντος.) 
ὉΥ ἐν ψῖτἢ ἀδὶ. Ζοἤη χἰΐ. 46, ἐν τῇ σκοτίᾳ 
μὴ μείνῃ, 8]. ἀπὰ ΟἸΔ88. ; [01]. Ὀγ ἀκαὶ. οἵ 
Ρ6ῖ8. “10 γοηιαῖπ ἰο ογ6,᾽ ἷ. 6. ἱπ ᾿ἷδ ρονοῦ, 
Αοί νυν. 4. ϑορί. Ὠδη. ἱν. 28, ἡ βασιλεία 
σον σοὶ μένει. 1 Μδες. χν.7. ὙΜΉΝ ἃ 
διι δι. ΟΥ 84]. ἐπυρ στ ὁπ ον, ἐἴαγδο- 
τον, ἄς. 1 (ον. νἱῖ. 1], μενέτω ἄγαμος. 
2 Τί). 11. 18, Ηθ. νυἱῖ, οι. 1]. χὶχ. 
262. ΑἸεο οἵ ἐῤέπρσϑ, Φο νη χὶὶ. 24, αὐτὸς 
[ὁ κόκκος] μόνος μένει, ἰ. 6. δίογ}6. Αςἴδ 
Χχχνὶ!. 41, ΜΠῺ δὴ δὰ]. ἐπιρί. 6. συ. 
ἀσάλευτος, " ἤἥττῃ, δἰοάίακι,᾽ Εοτη. ἰχ. ἤ᾿ 
εο Ηοτ. οἵϊ.) ορρ. ἴο κατακαίεσθαι, 
Οονς. ἰϊϊ. 16. Ῥαγῖ. μένον ορρ. ἰο πραθὲν, 
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ἷ, 6. " γεπιαϊπίησ ππβο]ὰ." Αοἰδ ν᾿ 4, οὐχὲ 
μένον, σοι ἔμενε: δηὰᾷ ΟἾκε56. ὙΜΉΝ δὴ 
δαϊυποῖ οἵ {ἰπ|ὸ ἀμ γέπς οὐ ἐο ὙΠ οὮ 8 ρεῖ- 
800 ΟΥ Τπΐης τοπηαΐηβ, Μαῖὶ. χὶ. 28. μεχρὶ 
τῆς σήμερον. οδη χχί. 22, εα. 1 Οον. χν. 
6. ον. χνῖϊ. 10, Φομῃ χὶΐ. 84, εἰς τὸν 
εἰονει νἱ. 27. Ἡδποο δὔβο]., τυῦῦῖὰ ἴδο 
Ἰάοα οὗ ρεγρείεξέῳ, ΞΞ ἰο τεοπιαΐῃ οὐ σπάωγε 
,)ῶν ουον, δε μα Σπς Ἰ ον. χὶϊ. 18, νυνὶ 
δὲ μένει πίστις, ἐλπὶς, ἀγ . 2 Οὐον. 
1..11, Ἠδθδ. χ. 84. χῇ. 27. χῆϊ, 1. ΤΏυς. 
νυ. 40. 8) οὗ ἐδά γεϊαίΐδοπ ἴθ ΟΝ οηο 
ῬΟΓΒΟΏ ΟΥ {πᾷ δἰαπάὰβ ἴο δηοίθοσ, {μ08, 
ἰο τοηιαΐῃ ἕπ οὐ υοἱξῥ᾽ ΔῸΥ οπθ, 15 δαυΐν. ὦ 
δος απά τεπιαΐπ ὠπτοα εὐἱξδ' Ὠΐτη, οὔθ τἱτὰ 
Βἴπη, ἴῃ Βεατί, τηϊηά, ψὶ]}] (011. Ὁ ἐν 1 
ἀαι. οἵὁὨ ρΡεγβ. Ζοΐη νἱ. δδ, ἐν ἐμοὶ μένει, 
κἀγὼ ἐν αὑτῷ. χὶν. 10. χν. 4, δα4. 
80 ἐο γεπιαῖπ ἐπ ΔῊῺῪ {πΐπρ, 8 δαυὶν. ἰο 
φεηιαΐη, δἰφάζαδί, ἰο Ρογβούενε ἵπ ἷϊ, 6. τ. 
[0]]. ὉΥ ἐν ψὶτ ἀδὶ. Ζοῖη υἱῖ. 81, ἐν τῷ 
λόγῳ. χν. 9, εἰ 5]. 1 Τίπι. ἢ. 1δ, ἐὰν 
μείνωσιν ἐν πίστει. 2 δος. υἱὲ. 1. 
᾽ς σοσβδ, 106 βγη ἐλέπσο ἃγὸ βαϊὰ ἐὸ γό - 
ηιαΐῃ ἕπ ἃ ῬΘΤΒΟΉ, 6. 97. (011. Ὁ ἐν, Φοδη 
Υ. 88, τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε μέ- 
νοντα ἐν ὑμῖν. χν. 1]. 1 Φοδῃ 1]. 14. "ἢ. 
17. ἴῃ α Κίπάγ, βοῆδβθ, βροΐκοῃ οὐὗἵὁ Ὠϊνἷμο 
εἴτα, ἐλ λα 0}1. ὉΥ ἐπί τινα, Ζοδῃ ἷ, 
82, 88, τὸ Πνεῦμα οὐδ. ρε δα καὶ ἔμει- 
νεν ἐπ᾽ αὐτόν. 80 οἵ ονίϊ5, Φοδῃ 1]. 86, ἡ 
ὀργὴ τοῦ Θ. μένει ἐπ᾽ αὐτόν. ἰχ. 4}, ἡ 
οὖν ἁμαρτία ὑμῶν μένει, κε. ἐφ᾽ ὑμᾶς.--- 
ΠῚ, ΤΑΝΕ. 0 γεπιαῖῃ ΣῸΤ ΔῊ 016, ἐο τδαίξ 
,)ῶν, αιοαΐ, απἰϊῃ δοο. Αςἰ8 χχ. ὅ, οὗτοι 
ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρωάδι. 158. νἱϊ. 17. Αεῖς 
Χχ. 28. δεσμά με καὶ θλίψεις μένουσιν 
δηά ΟἾδδθ8., δδρθς. {ῃ6 ροοίδ. 2 Μδοο. νἱῖ. 
80. Χορ. Αἢ. ἰν. 4, 20. 

Μερίζω, ἴ. ίσω, (μερὶς.) ἰο νανγί, ἀϊΐ- 
υἱάο ἑπίο ραγίδ, χη 8. Ατἱεῖοῖ, Ῥοϊ. ἴϊ. δπὰ 
δορί, 8 ρά488. ἐο δὲ αἰνϊάφα ἑἐπέο μανές, 
Χεη. Αη. ν. 1.9. ἴῃ Ν. Τ. ]) τοϊὰ. με- 
ρίζομαί τι μετά τινος, ἴο αἰσίάδ ἀαπν ἐλὲ 
ιοϊὰ ἀροίθ ον, ἐὸ δδαγὸ εοὐδᾷ Ὠἶτα, Τὰ. ΧΙ]. 
18, μερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τὴν κληρονο- 
ίαν. ϑορι. δηά ΟἾδε8., ὁ8 Ηἀΐδη. ἱϊ. 10, 
2. ΤΊΘοοΣ, 14. χχὶ. 81]. 2) ρδββ. ἐο δδ 

αἰυϊάφα Ἰπῖο Ῥαγίῖθ8 οὐ ἔδοίΐομδβ, ἐοὸ δδ ἀΐϑ- 
μηὐοα, Μαῖϊ. χὶϊ. 25, 26. ΜΙ. 11. 24, 25, 
26. Ηάϊΐδη. 1. 10, 6, ἡ σπονδὴ αὐτῶν 
ἑκάστοτε ἐμερίζετο. Ῥοϊ. υἱῖϊ, 23, 9, με- 
ρίζεσθαι εἰς διάφορα. ΑἾδο ᾳ. ἴῃ [Π6 
Β6Ώ80 ἴο δὲ αἰδίζιοί, ἰο αὐ εν, ὁ. κε. 1. ον. 
'. 18. μεμέρισται ὁ Χριστός: ἧς : 
αἰοϊαδα 3 1. 6. “δ΄6 {Π|6γὸ ἀϊδε ποι ον ἴπ 
ΟἸγδερ᾽ 1 Ὅον. νἱῖ. 84, μεμέρισται ἡ 
γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. 8) ὈΥ ἱἰτωρ]. ἐν 
αἀἰυὶάδ οἱέ, αἰὐσέγίδιδε, 6. χτ. τοὺς ἰχθύας, 
ΝΜΙκ. νἱ. 4]. ϑερί. δὰ ΟἾδβ. 6ποδ, 
ΘΓ. ὦ αὐοέγιδμέδ, ἴο᾽ 0 αϑεὶσπ, σγαπί, 

ἥκω; οὗ αοά, Βοαι. χὶϊ. 8. 1 Οὐον. τί!. 
17. 2 Οον. χ. 18; σεπος. Ηϑθ. νἱΐ. 2, δορί. 
δὰ ΟἾδ8. 
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Μέριμνα, αν, ἡ, (μερὶς, μερίζω.) 
γε, απ χέρίψ, ἂ5 αἰν ἀπο Ἀπα ἀϊδίγβοι 
(86 αἱπά, Μαῖιι. χἰϊ!. 22, δὐὰ ΜΙ. ἵν. 19, 
αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου, ἱ. 6. ἴοι 
δῖ5. νοῦ] 8 οοάε." [,ὰ. νἱῖ!. 14. 2 Οον. 
χί. 28. 1 Ῥεῖ. ν. 7. δορὶ. δπὰ ΟἾ]δδβ8. 
Μεριμνάω, ἴ. ήσω, (μέριμνα,) ἴο 

ΘαΥ6, ᾿ὐβύναει ΟΥ ἐνουῤίοά, ἐβερβεα, δ 
ουσλξ, αὐ5ο]. Μαίι. νυἱ. 27, τίς δὲ ἐξ 
ὑμῶν, μεριμνῶν, δύναται --- τον, 8]. 
ἴκι. χὶὶ. 25. ῬΉ]]. ἵν. θ: (0}}. Ὺ ἀδί. 70 ̓ν 
πεῖ, Μαῖς. νἱ. 25, μὴ μεριμνᾶτε τῇ 
ψυχῇ ὑμῶν : [0]]. ΌΥ εἰς τὸ αὔριον, Μαῖί. 
νἱ. 84. ὃγ περὶ σἰῖὰ φοη. Μαῖι. νἱ. 28. 
Χου. Μοηι. ἱ. Ἢ 14: αἷδο σἱ τ δου. ἴλι. χ. 
4] ; Ὁγ ὑπὲρ νἱεἶ σοη. 1 Οον. χὶϊ. 2δ:; ὉῪ 
πῶς Μαιῖ. χ., 19: ΌὉΥ δος, οὗ (Ὠἱηρ, ΡΓῸρ. 
ας ἕο οὐ γ0γ Ὑλΐοῖ ΟΠΘ σατοδ; ΘΏΟΘ ὉΥ͂ 
ἸΏ]. ἐο φατε 7ῦτ, ἑαζε οαγε οΥ 1 Οὐον. νἱ!. 

μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου. Μαεῖϊ. 
τἱ, 84, τὰ ἑαυτῆς. ῬὮ]. ἢ. 20, τὰ περὶ) Ῥα 
ὑμῶν. Χο, Ογτ. νἱϊ!. 7, 12, καὶ τὸ πολλὰ 
μεριμνᾶν. Ώοτα. δ76, 28, μεριμνᾷν τὰ 
δίκαια---λέγειν. 
Μερὶς, δος, ἡ, (μέρος,) α ραγί, " οἵ 

α οὐνηΐγῃ, Ἰ. 6. ἃ αἰϑίγίοϊ οΥ ργονίησα, Αοἰβ 
ΧΥΪ, 12; 80 ϑερί. ζοβὲι. χυἹ!, 6, 2) α ρατί 
δεεϊστιοα, γογίίοη, δῆαγα, Βρ. Αοἰϑ υἱϊῖ, 2], 
οὐκ ἔστι σοι μερὶ-ς---ν τῷ λόγῳ τούτῳ. 

χχχὶ. 14. Ὀοιι. χὶϊ. 12: ῥτορ. 
Ρ)αὶ, Αροδ!. 17. Ῥω. 1089, 22. ΑἾεο 

Ν ᾿ ἀξέναν, 88 δδδοϊριιϑὰ οὐ Οαοά, 
, Χ, 42, τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο. 

. πο]. 11. 22. ἰχ. 9. )αη. ἱν. 
8) δ8. ἐπιρὶ γίπρ »αγέϊοίραξίοι,, γοϊϊοισελέρ, 
2 Οον. νἱ, 15, τίς μερὶς πιστῷ μετὰ 
ἐτυτοῦ Ϊ ϑιαν ἱ. 14. 80 δερί. δαί, χ. 

..]. 18, 
͵,Μερισμὸς, οὗ, ὃ, (μερίζῳ,) 1) »αγέϊ- 
δον, αἰοίοίδη, ϊ. 6. ᾿ρεραταίίοη, ἼΕΝ ἷν, 12, 
ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς μὲ: καὶ πνεύμ. 

ὮΡ. 1 Οον. χίϊ. 4. ἐδίγὶ , πὰ 
Ὁγ ̓πιρ]. σύ, Ἠοῦ.1:.4, Πνεύματος ἁγίου 
μερισμοῖς. 

Μεριστὴς, οὗ, ὁ, (μερίζω,γα ἀὐυίάον, 
ὦ , ἦλι. χὶϊ, 14, θδ6 ΤΩ ῦ ποία. 
Μέρος, εος ους, τὸ, (μείρω, ἴο ἀἰνίάε, 

ἈΡροτίοη, 81]οἱ,} α »αγί, ὁ. χτ. 1. Η͂᾿ οἵ 
ἃ Μ010, 1) α ρογίίοπ, ρίδοο, αὐεοῖ. ΖοΠη 
ΧΙΧ, 28, τέσσαρα μέρη : ἴ0}}. ὉΥ θη. οἵὨ 
"Σ ὙΠ016, 1.0. χν. 12, τὸ ἐπιβάλλον 

τῆς οὐσίας. χχὶν,. 42. Αοἰϑ γν. 2. 
Ἐρρ]. τὴς τιμῆς. χχίϊ. 6, βυρρὶ. τοῦ 
συνεδρίου. χὶχ, 27, τοῦτο κινδυνεύει τὸ 
μέρος, ἐλὲα μαγέ, ἱ. 6.  τμῖ8 Ὀγαποἢ οΥ̓Ὠ ΟΌΓ 
παδο, ἃς, Ηδηςο οἴοι ἰπ δάνογθίαὶ εἰᾳ- 
Ἀἰβεοδίίοηδ, 6, στ. δου. μέρος τι, ἔπ ϑο0η16 
ἔχειν, Ῥατίίψ,  Οον. χί. 18, ΤΊναο, 1, 64, 

θη. Βα. 1, 12, ἀπὸ μέρους, ὁ Σ τὰ 
Ὅν ἡ ἸῺ ΒοΙηθ ἀορτοο, Εοπι. χὶ. 25. 2 

οΥ.1.}4. ἢ, δ, 8], Ἡϊοά. δὶς, χἣ, 108. ἐκ 
μέρους͵ ἐπ ραγέοιϊα δλλαν δφρ μο νῶν, Ὅτ 

ἢ , Ῥαγέίυ, ἴ. 6. ἵπι Υ. 
ἱ κι, χῇὶ, ,) 12, τοῦ. 10, τὸ ἐ μέρονς, 
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“(Ὠΐδ ρἰθοθ- 68] πον] θάρο.᾽ κατὰ μέρον, 
»αγέομέαγίψ, ἴῃ ἀεια!], ΗδὉ. ἰχ. δ. ῬοΙ. ἱ. 
4, 8. ΤΏυς, ἵν. 206. 2) καἰά οὗ ἃ. ἙσΟΥΒΙΣΥ, 
120 δατι, ἄχο. α ρατί, ἰγαεί, τοσίοη, Μαῖϊ. 
ἰϊ, 22, εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας. Αοἰϑ 
ἧ:. 10, 4]. δῦβοὶ. χίχ. 1. χχ' 2. 8. Ερὶ". ἰν. 
9. τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς. ϑορί. ἃ 
ΟἸ8ε8. 8.0 οἵα βῃ:ρ, ρμαγέ, ἱ. 6. δίάδ, δοη 
χχί. 6, τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου. ϑερί. 
Ἐχ. χχχίϊ. 15. αἱ. 1 Μδςς. ἴχ. 12. 8) ἢς. 
οὔ βοτηθ ρατέ οἵ ἃ σθῆθΓΆ] ἰορὶς, ἄς. α }α7- 
ἐσιίαν, ΟΟ]. 11. 16, ἐν μέρει ἑορτῆς ἣ 
νουμηνίας, " ἴῃ {π᾿ Ραγ  υ]}Υ οὗ ἃ ἔδϑιϊναὶ," 
Ἷ. 6. ἴῃ τοδβροοὶ οὗἉ, Ρ}1]1ο, 989, ἐν μέρει 
χάριτος, δῃὰ 1566, ἐν μέρει λόγου. 50 
ἐν τῷ μέρει τούτῳ, “τὰ {{|8 ῬΑΓΓΟΌ]ΑΓ," 
ἴῃ τ δὴ ι, 2 Οον. 1ϊ. 10. ἰχ. 8. εἰθανς 
ἷν, 16.---11. ρατέ αεϑὶσηοά, ρογίίομ, βῆαγε, 
Εον. χχίϊ. 19, έτος ἀθὴ ὁ Θεὸς τὸ μέρος 
αὐτοῦ. Αἀν. ἀνὰ μέρος, “Θ80 8! ἱῃ ἢΪθ 

γέ οὐ ἴὰτῃ, ΌὈΥ οουγδο,᾽ 1 Οον. χὶν. 27, 
Δη4 οὔ. ἴῃ ΟἼ]4885, ΑἾβ8ὸ ρογέζοη, ἰοί, Ἂδς5- 
ἐέπιν, 88 δδοϊχιοὰ οὔ αοὰ, Μαῖϊ. χχὶν. δ], 
τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν 
θήσει. 1κι. χὶὶ, 406. ον. χχὶ. 8. δερί. 
Ἐκοὶ. ν. 18. ϑορῃ. Απερ. 147. Τῇυς. ἱ. 
127.--- 111. 2 ἱπιρ᾽ γἱπρ ρατίϊοραίίοη, γεῖ- 
ἰοισεδίρ, Φοῦη Χίδ!. 8, οὐκ ἔχεις μέρος 
μετ᾽ ἐμοῦ. ον. χχ. 6. 

Μεσημβρία, ας, ἡ, (ἴοΣ μεσημερία, 
ἔν. μέσος, ἡμέρα.) Ῥτορ. τι ἀ-ἀαν, ποοη, 
Αςεἰβ χχῖ. ὄ, Βερί. τὴ ΟἸΔ88. Μείοη. 
ἐλο πιϊά-ααν φιαγίεν, ἷ. 6. [6 δου(, Αοἱϑ 

12. } υἱῖ]. 26. 508. Απϊ, ἰν. δ, 2. Χ ει. Ογε. ἱ. 
], ὅ. 
Μεσιτεύω, ἴ. εὐσω, (μεσίτης,) Ὀτῖπι. 

"(9 ὉΘ ἱῃ ἴῃ6 τηϊ ἀ]6,᾽ 28 διιϊα πη δεΐνεεῃ 
ΒΌΓΩΤΩΘΣ δηἀ ὙΪΏΓΟΥ ; Ὀυΐ ΔΙτηοβῖ 8] νᾺγ8 οὗὅὨ 
Ἀδγϑοηϑ, “ἴο Ὅὃο ἃ τηϑάϊδίοτ᾽ Ὀεϊγοση ὕνο 
πόδ ἀἰβαστεοίηρ, 908. Αηΐϊ. χνὶ. 4, 8, ΟΣ 

πιραϊαίδ ΤΟΥ ΔΏΥ οπα, ἴο ἰπἰετοθάθ ὅῸΓ 
'τὰ Ὑἱἢ δηοίδοσ, 508. Απὶ. νἱὶ. 8, ὅ, 
ἐμεσίτευσε πρὸς τὸν βασιλέα. ΑἾεο 
[01]. ὈΥ δὴ δος. οὗ {π 6 οὐ͵θεῖ δοσοι]} 5η6ἀ 
ὉΥ {86 τηθάϊαοη, Ὠὶοά. ὅ3:1ο. χχ. 7], μ. 
τὰς συνθήκας. ῬοΪ. χὶ. 84, ὃ, μ. τὴν διά- 
λυσιν, " τϑεοης! ]διοη.ἡ [Ι᾿ Ν. Τ. ἐο ἐπ- 
ἱδγΌ6η6 υἱέ, ΔΌΥ (Ὠϊηρ, 1. 6. ἐο ἐπέθγροβε ἰῖ, 
ΗΘ. νἱ. 17, ὅρκῳ ἐμεσίτευσε, "Ἶν6 ἱπίοτ- 
Ῥοβϑὰ δὴ οδίδ," ἰ. ὁ. Ὀδέννεθη ἢ πη86] ἀπά 
1π6 οἴδον ρασῖγ. 80 ϑορῆ. ΕἸ. 47, ἄγγελλε 
δ᾽ ὅρκῳ προστιθεὶς, ὉΥ προστιθεὶς ὅ 
κον τῇ ἀγγελίᾳ, ὨδιΟΙΥ, ὈΥ ΜΔΥ οὗ 60Π- 
“βυπιαξίοη, . 

Μεσΐτης, ου, ὁ, (μέσος, εἶμι.) ῬγοΡ. 
“Ὅ0η6 ὙΠΟ 15 ἐπ (ἢ τἱἀά]ο᾽ Ὀεϊθο ἔνο 
οἴδιεῖβ, (60 ῬΊυϊ. 18. ἀπὰ Οεἶν. 46, ἰΐ ἰ5 
ὑδοὰ οὗ Π6 Ἰηϊεττηδάϊαιο Βοίηρς Ὀοίτοοη 
[16 αοοὐά δῃά {π6 Εν] ρτὶποΐρ]6,}) δηὰ ἔμ. 
α πιεαϊαίογ, οὴθ ΜὮο ἱπίογνυθηθδ Ὀθ  πΘΘΏ 
ὑνο Ῥδυίίοβ, Ν ἃ ΤεγῸ πιϑάξμης οὗ 
δοτατηυηἰολιϊίοη ὑθίνϑοη ἰμθ. ϑιαίὰ οὗ 
Μοβοβ, 64]. 11. 19, 20. 705. Αι. χνὶ. 2, 2. 
ΟὐἴΩΡ. ἃἷδο 20} ἱχ. 88. 2) δβ απ ἑηΐθ7- 
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Οδ650", ΟΥ γεοοποῖΐϊον, βαϊὰ οἵ ΟἾτίοι, 1 Τί. 
ἷ;, ὅ, μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, 1. ὁ. 
“80 88 [0 ΓΟΟΟΠΟΪΪ6 τηδη ἴὸ ἰἰἷθ οἤεπάοά 
Μακον, ΤῈ ἴογὰ τουδὶ ἠοῦς ὃς Ἰοπνοτοὰ 
(48 ἱΐ [8 θδθὴ ὉΥ τηδηγ γϑοοηΐ Οὐμητηθη- 
(Δἴογ8) ἴὸ ἴπ6 ὩΘΤΘ θ6η86 οὗ αγῤϊγαξογ, 
γοΐδγεα, ὠπιρῖγα, ΟΥ Ὀοΐτοθη ἔν 0 
ΡΑΓ 68, ἰο τηϑ 6 ἃ σονθηδεὶ Ὀδίνθοι [ἤΘΕ. 
88 ἰπ Ῥο]γΌ. χχνὶϊ!. 15, 8. δὰ ἴῃ ναΐῃ ἰβ 
16 ἴο ἀρ ρεο8] ἰο βυοῇ 85 γχ. ΖΕ. 
Χ. 175, “1116 ποπιΐπυτα Πἰνιταυο ἐπέεν- 
»γ 8, ἴον ἰῇθγο γϑδβρϑοῖ ἰδ ἤϑδὰ ΟὨ]Υ ἴὸ Ομ 
Ρᾶτῖ, δὰ {παῖ {6 Ἰεδδὲ ἱπηιρογίδηϊ, οὗ 186 
οΥ̓οο οὗἉὨ τησάϊδίΐοη ; ἴῸ τοϑάϊδιίοη, ἰο ὃ6 
οβϑοίυδὶ, τοαυϊγοά [0}} δαζίθγοίίοη, τ Ἐ- 
ουὐ ψὨὶοἢ ἐπέογοοϑϑίοη σπουϊὰ ποῦ Βανθ 
ΔΥα]θα. ΤΠ σοπίοχῆ ἴῃ [89 δῦουθ ραδδ5- 
δρβὸ ᾿ὖγοϑ οϑρθο. ἰὴ ΕἰρΠΟΡ δθηδο, ὈῪ 
σὮ0ἢ ἴδ ποτὰ ἀθηοίοδ5 τηοαϊαίον ὈοϊὮ ὮΥ͂ 
ἑηἰδγοδϑϑίοη δΔηα αἰοπδηιεπί. Ὅ͵Ὸ ΥλῸΥ 4180 
ΒΏΡΡΟΒΟ δὴ 8]] βίοι ἴο ΟἸἾ τί ϑι 8 Μοάϊδίογ- 
Β}1Ρ ὉΥ παέωγδ, 88 Ὑ6}} δὲ οδῆσθ, ὈῪ ἷθ 
ππῤλρρνι τ οὐ Ὀοϊῃ παῖυτοβ, ἀϊνῖπο δπὰ 
ὈΠΔΗ ; 1ῃ [86 ἸαιίοΥ οἤεοϊίηρ βαιἰϑἔδοιί οι, 

ἀπά οχογοϊδίηρ σομτϊπυλὶ Ἰηϊεγοθβδίου [ὉΓ 
8, ὈΥ̓͂ ΡΓΟΒΟΠΠηρ [Π6 τηοτῖῦ οὗἉ Η18 βδουῖβῆοθ 
οὔσθ οἴογοά. ἰά65 1Π6 ΑΆ οσε δ 
[86 ᾿μοΧΙ σΟρτΆρΡ ἢ ΓΒ δάσο αἷθο Ηοῦ. ΥἹ}}. 
6. ἰχ. 15. χί!. 94, σἴοσο ΟἾσῖβε ἰ8 σόορτοὸ- 
δοηϊθὰ 88 διαθήκης καινῆς μεσίτης. Βαϊ 
[Π6γὸ (ἢ 86η86 δ ἸΏ ΘΓΘΙΥ " οἴεοϊος οὗὨ ἴΠ6 
τηϑἀϊδοῃ δυρρι θὰ ὉῚ 1806 Νον Οὐονο- 
Ὠδηΐ,᾽ δὲ Ὀοά. ϑιὶς. ἷν. δά, υ]1, μεσίτην 
τῶν ὁμολογιῶν. 

Νεσονύκτιον, ίον, τὸ, (ποι. οὗἉ Δἀ]. 
ἐσονύκτιος, ἔτ. μέσος, νὺξ.) πιϊάμίοἠξ, 
ι. χὶ. δ. Αοἰβ χυΐ. 25. χχ. 7: πὲ 

μὰ Ἀρίων Μαιῖῖκ χὶν!. 86. βερῖ. δπὰ Ἰδίοσ 

Μέσος, η, ον, (Κί πᾶν, τ μετὰ.) πιά, 
ἰἀάΐε, πεάςί. 1. Ῥτορ. 88 δά]. 6. στ. μέση 

ἡμέρα, πιϊά-ἀαψ; μέση νὺξ, πιϊαπίρἠξ 
Μαῖϊ. χχνυ. 6, Αοἰβ χχνὶ. 13. Α Ἰδαῖος 
ἔογπλ οὐο. ἴῃ ϑορί. οὗὨἨ [ἢ6 ΘΆΡΟΓ μέσον 
ἡμέρας, ἱ. ς. μεσοῦσα ἡμέρα, μεσημβρία. 
ἴῃ δὴ δάνογῃ. βθῆβ6, [|. χχὶὶ. 45, ἐσχίσθη 
τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. Αεἰβ 
ἱ. 18. βερί. ἄτη. χν. 10, διεῖλεν αὐτὰ 
μέσα. Ἰμιοίδη, Οοην. 48 ; [0}], ΒΥ ρθη. 
Φόδη 1. 26, μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκε, 1. 6. 
“ἢ [Π6 τηϊάϑ᾽ οὗ γου.᾽ Μαίί. χῖν, 24, τὸ 
δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, 
“(06 γ6886] ψὰ8 ποῦν τηϊά σαν οὗ [86 Δἴκο.᾽ 
Φοδορῇ. δηὰ (]888.---- 11. ποῖ. τὸ μέσον, 
δι ῦδι. ἐδ6 τοϊααἶς, ἐδδ πιέάϑέ, ΟΟἿΥ ἢ ργὸ- 
Ροβίοῃβ : 1) ἀνὰ μέσον, ἐπ δα πιξάϑέ οὐἹ 
ἀὐπόηρ, ἢ θη. οὗὨ Ραγβοῦ οὐ (πη, Μαίῖ. 
ΧΙ. ἘΝ ΠΕ ΡΥν Ἢ 2) διὰ 
μέσου, ἰλγουσ ηυϊαϑέ ΟἿ, τ σθη. οὗἁ 
ΡΘΙΒΟΏ ΟΥ μΪδοο, [,ὰ. ἰν. 80, 4]. Θδοι, δηὰ 
ΟἸα8δ8. 8) εἰο μέσον, εἰς τὸ μέσον, ἱπίο 
λ6 τηϊαϑέ, ἱ. 6. οὗ δῇ Δβϑοιῦγ, ὅο. ΜΙ. 
1, 8, ἔγειραι εἰς τὸ μέσον. 1,α. ἵν. 85. 
νυ. 19. 4) ἐκ μέσον, οἱμὲ οΥ ἰλὲ τηϊάϑέ, τ 
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ἢ. οὔ ρογβοη, ,)οπι , Μαῖ. χοϊ. 49, 
δῇ ϑερῖ. ἀπά ἐν ππρμῖ, αἴρειν ἐκ τοῦ 
ἔσου, " ἴο ἰΔκ6 ΤΥ ἔγουι [16 τηΐάδι,᾽ 10]- 
Εἴ ὁ πιραϊΐο, '. ὁ. ἴο δὺο] δῇ, ἴο ἀεβίτου, 
Οἱ. ᾿.. 14: δπὰ 8εο γίνεσθαι ἐκ μέσου, 2 
ΤΊ εβ8. 1Ϊ. 7. δ) ἐν μέσῳ, ἐν τῷ μέσω., ἐπ 
ἐδ πιϊάξέ ; αὖϑο}]. Μίαιί. χὶν. 6, ὠρχήσατο 
ἐν τῷ μέσῳ. Φοδη νυἱ[ῦὴἱϊ. 9. δῃὰ ΟἾδββ. : 
[ἢ ρεη. οὗ τπΐηρ οὐ ρἷδοο, ΜΆ. νἱ. 47, ἐν 
μ. τῆς θαλάσσης, εἰ δ]. οἵ ροτβοῃ, ἐπ ἐδ 
πιϊάϑέ οὗ ἀπιοπσ, Μαῖϊ. χνὶ!. 20. [.υ. 1]. 
46, 4]. βρο δηὰ ΟἾἶδλββ. 6) κατὰ μέσον 
τῆς νυκτὸς, Αοἴδ χχν!!. 27. βερί. δὲ (1286. 

Μεσότοιχον, ου, τὸ, (μέσος, τοῖ- 
ος,) πεῖ . Ῥαγίϊδοπ, ἢρ. οἵ ἴ}0 

Μοβαῖο αν, 88 βοραγδιπρ [ἢ9 ζθνγβ δπὰ 
Οοπαϊοβ, Ερἢι. 11. 14 : 866 ΤΩ γ Ὠοῖθ. 
Μεσουράνημα, ατος, τὸ, (μέσος, 

οὐρανὸς,) πιϊά-ἡδαυόπ, ἐΐδ πιλαδὲ τ 
Ὅδη8, Ηον. Υἱῖϊ. 18, χῖν. 6. χὶσχ. 17. 

Μεσόω, ἔ. ὦσω, (μέσος,) ἰο ὅδ ἐπ οἵ 
αἱ ἐδδ πιϊααάΐδ, ἐπ (δ6 πιξάϑί, πιξά-τσαν, ἴα- 
ἴγ8}8. Φολη υἱῖ. 14, τῆς ἑορτῆς μεσούσης, 
ἱ, 6. “αἱ {1π6 τη ϊΔἀ]6 οὗἨ {Π6 ἐδβιϊνα).᾽ ϑιορί. 
Εχ. χὶϊ. 29. Το. ν. 57. 
Μεσσίας, ον, ὃ, Μεβειαῆ, Ἠροῦ. ἐλε 

ἐκον μβαὶ οαιΐὶν, ἰο Χριστὸς, Ζοϊιπ 1. 42. 
ἷν. 25. 
Μεστὸς, ἡ, ὁν, 86]. ιϊοά, ἴ[0]]. 

ὉΥ ζεη. οὗ τιμαὶ οΥΓ οὐ υἱέ ιο ἃ Ῥόγθοῦ 
ΟΡ τίς ἰδ [1}1.. Τῇθ νογὰ ἰδ δ]ιηοαῖ 
Δα υδοὰ ἰῃ [86 ΟἸΔ88. ἴῃ 8 δααὶ 86086, 
Ὠοΐ Ὀπίγθα ἈΘΏΠΥ ἴῃ ἃ πρααΐδ, πὰ γοὲγ 
ΤΆΓΟΪΥ ἰἢ ἃ . [ἢ Νὸν Τοβί. ᾿ξ ὁδουβ 
1) ἰῃ ὁ ὑαά, Μαῖὶ. χχίϊ. 28, μ. ὑπο- 

ἰά- Ἰ κρίσεως. βου. ἱ, 29, μ, φθόνον. 2 Ῥεῖ. 
Ἷ, 14, μ. μοιχαλίδος. 2) ἱπ ἃ 
8680, ΓΑΙ χίχ. 29, ὄξους μ. χχ. 1]. μ. 
ἰχθύων : δηᾶ βο οὔθ ἴῃ Ῥ]αῖο δῃὰ Χϑῆ. 
9) ἴῃ ἃ φοοα βθηῆβθ, Βομ). χυ. 14, μ. ἀγα- 

δὸ χει. θωσύνης. 2. 1. 17, μ. ἐλέους. 
9 Ηἴδβι. ἰ, 4, 18, μ. ἐλπίδων ἀγαθῶν. 

ϑγρ. ἱ. 18 

Μεστόω, ἔ, ὦσω, (μεστὸς.) ἰο ΗΪ; 
ΡΤ βάρ ν μρ νρ τῳ γφῖὴ 

᾿. 18, γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσί. ὃ 
Μδοο. ν. 10. 
Μετὰ, ὑτορ. (Κὶπάνγ. υὶτ μέσος.) φο- 

νογηΐηρ ἴ86 χευΐτ. δηὰ δοουϑ., ἴῃ 186 
αἶϑο {π6 ἀαϊ, ψῇϊἢ (86 ΣΙ πιαΡῪ βίτιῖξ πολ, 
απιϊᾶ, (αοτα. εἰρίν Ἰ. 6. ἡ [ἃ 
ΨΊΤΗ, ΑΜΟΝΟ, ἱπιρ] γίηρ αοσοπιραπίμμρεπέ, 
δηὰ τΠὺ5 ἀἰβολίηρ ἔοπὶ σὺν, ὙΠ]οΝ 6χ- 
Ῥγεββθθ οοηγμποίίοη, πἀπΐίοθ. 1. σῇ ἴὰς 
σεν. ἱπιθ  γΐπρ φοΙρδηϊοηϑ ρ, 6] ΠΟ ΒὮΡ. 
--Ἱ. εοὐδὰ, ἰ, ὁ. ανια, αἀπιοπσ, "ἴῃ 
τηὐάβι οὗ Ὑ1 σοη. ρὶυγ. οὗἨ Ῥδσβοῦ οἵ 
(δΐηρ, Μαῖι. χχνυ. δ8, ἐκάθητο μετὰ τῶν 
ὑπηρετῶν. ΜΙ. ᾿. 18. [(ὰ. χχὶν. ὃ, οἷ. 
δηἀ ΟἾα88..----ἰι. τοὐ, ἱ. ὁ. ἐορείλεν' υοἱ 
2 γορ. διὰ ψἱἢ ρϑη. οὗ ρεῖϑ. 1) ΠΟΓΟ ὁΠ6 
18 βαϊ1 [ὁ ὃε, 0, ΓΤουπηδίῃ, δἷϊ, βίβηὰ, ἄς. 
εὐἰδῇ, ΒΥ οὁη6 ; 80, ὙΠ} ἃ ποίδιοιῃ οὗ ρἰδοδ 



ΜΕΤ 

ἀοὰ, Μαῖι. ν. 25, ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ 
ὁδῷ μετ᾽ αὐτοῦ. 1,α. χὶ. 7; οἷν, εοἰϊλοιΐξ 
πο οῃ. οὗ ρίαοα, 6. στ. μένειν, διαμένειν, 
περιπατεῖν, οἰκεῖν μετά τινος, 0 αδίάε, 
ιραῖζ, ατοοῖΐ υυἱίδ' ΒΥ οπο, 1. χχὶϊ. 28; 
χχίν. 29. Φοόδη νἱ. 66. 1 Οον. νυἱ. 18, ἢσ. 
μένειν μετά τινος, ἰο οοηξέπμα οη, ἐλὲ δὲ 
ΟΥ̓ Δὰν οπθ, ὃ6 οὗ διΐδ ραυίγυ, 1 ΨΦόδη ἱΐ. 19, 

εἶναι μετά τινος, ἰο δὲ εοἱδῇ ΔΌΥ 
οπο, ἰ. 6. ἰπ 8 σοιηρδην, Μαῖι. ἰχ. 15. 
ΜΠκ. νυν. 18: 6180 γενέσθαι μετά τινος, ἰά. 
Αςοίϑ νἱῖ. 88. ἰχ. ἴ9, ἔργ. 2 Φοῖῃ 2. Ηδῃοθ 
οἱ ὄντες ΟΥ̓ γενόμενοι μετά τινος, οἱ 
μετά τινος, “1ῆοβ6α ΜΠῊ ΔΗΥ͂ οη6,᾽ ἰΐ8 
οοηραπΐοηβ, Μαῖὶ. χὶϊ. 8, 4. ΜΙ. χνὶ. 10, 
δηὰ Ο]458.: (.. ἕο δδ ὁ ομδ᾽ 8 δία(8δ οὐ ραγίῳ, 
Μειι, χίὶ. 80, ὁ μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ, κατ᾽ 
ἐμοῦ ἐστι: ο δὲ ευὐδά ΔΏΥ οὁῃ6, 
ἷ. δ. ἴῸγ αἱὰ, 6. χγτ. αοἀ, Φοδὰ ἰϊ. 2, ἐὰν 
μὴ ἢ ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ. νυἱϊ!. 29: ἢρ. 
εἰς Κυρίου, ἴκι. ἱ. 66. 80 οἵ “6808, 
αἰἱ. χχνἹ. 20 : οὔ {Π9 Ηοὶγ ϑρίσιί, Φο π 

χῖν. 16. 2) ΒΟΙΘ ΟἿ 18 βαϊὰ ἐο (Ὁ οὕ 
μὲ δὴν τὨϊης τοὐἤ δμοῖμογ, ἐπι ρ] γἱηρ, 
Ἰοϊεὶ αδοἴΐοη, ἄς. Μαῖϊ. ᾿). 8, Ἡρώδης 
ἐταράχθη, καὶ πᾶσα 
αὐτοῦ. ν. 4]. χὶΐ. 80, 4], οὔϊ. ἀδηὰ Ο]Δ88. 
8) [01]. Ὁν σοηϊεῖνο οὗὨ ἃ ρϑσβοῃδὶ ρσοποιιῃ 

νοσῦθ οὗ λαυΐησ οΥ ἑαλίησ υἱῷ ὁπ6- 
8. Μαῖι, χν. 80, ἔχοντες μεθ᾽ ἑαντῶν 
χωλούς. χχν. 8, αηὰ (1225. 4) ψ ΘΓ (86 
δΟΟΟΙΏΡΔΗ Στ δ 1Ώ10}168 ΟὨ]Υ͂ ὨΘΆΓΠ6Ε8, Θ0Ὴ- 
Ὠρυϊίγ, οἴο. Μαῖί, χχὶ, 2, καὶ πῶλον μετ᾽ 
κάΐων Αςεῖδ "Ν 28. εν. ἘΣ ῊΣ ΕἸ. 
δ . οὗ ἐλέησ, 6. τ. 88 ἀδεὶσηδ- 
ἄηρ ἄδ, εἰδίθ ΡεΑς δ τὰν ὐϑ οὗ υὐἱπὰ πε ὐμῇ 
δΟΟΟΙΙΡΘἢΐ68 [06 ἀοΐηρ οὗ Δὴγ (μίηρ, Μαῖί. 
Χχνΐ. 8, ἐξελθοῦσαι ταχὺ μετὰ φόβον 
καὶ χαρᾶς μεγάλης. ΜΚ. 1]. δ. 1.ὰ. χίν. 
9. Αοίβ χχ, 19, οἷ, ἀπ Ο]688. 2) 88 ἀθ- 
δισηδίη δῇ οχίθγῃδὶ δοίΐοη, οἰσοιπηϑίδῃςα, 
ΟΡ ΘΟ Πἴοη τοξὰ ἩΜοΝ ΒῃοΥ ΠΟΥ δοι]0ἢ ΟΥ 
Θγρης 18 δοσοτηρδηΐθα, 6. γτ. Μαίΐ. χίν. 7, 
μεθ᾽ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ. χχὶν. 81]. 
ΧΧΥ͂,, 66, “ τΤοροῖθοῦ τ ἃ ριδγὰ,᾽ ΜΠ. νὶ, 
ὅδ. χ͵ 80, οἷι. δῃὰ ΟἸαβδ. 3) [0]]. ὉΥ ζοη, 
οὗ (θϊηρ ΒΟ Ὦ ΔΏΥ ὁπ6 ᾿α8 ΟΣ 6 κ68 

ἴη., ΟΥ τοίξᾷς ἩΪΠΟὮ Ὠ6 18 ΤΙΣ ΒΠ64 : 
δ. Δθονο ἰῃ 11. 8. Μαῖϊὶ. χχίν. 80, μετὰ 
δυνάμεως καὶ δόξης. ΜΙκ. χίν. 48. Ζοῖη 
ΧΙ, 8, Αςἰθ χχνυ]. 12..---ἰν. ἔἴτοπη [86 

60. ἀδᾶρα, μετὰ ἴδ ΒΟΙΩΘΈ ΘΒ Ρυϊ Ὑ ἢ ογο 
9 Θογησαοη ατδοὶς σοηδίγιοιϊοη 18 αὐ Β6 Υ- 

ξηΐ; ΘΒρθο. ΘΓ νϑυῦβ πὰ ΠΟῸΠΒ ᾿π}}γ- 
ἹπΡ )οΐηϊ ΟΥ τημίυ8] δεϊίοῃ, ἱπῆμπθηςο, βυΐ- 
ἐπηρ, ἄζο, ̓  αἴζον πνογάβ ἱπηρ᾽ γἱης δοοοτά 
ΟΣ ἀϊδοογὰ, 1.π. χχίϊ. 12, ἐγένοντο δὲ 
φίλοι--- μετ’ ἀλλήλων. Βοτ. χίϊ. 18, 
πὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες. 
ἢ ΘὉ. χί, 14. 1 ΖόΒ ἰν. 17, ἡ ἀγάπη μεθ᾽ 
μῶν, “ΟῸΓ τηυΐυα] Ἰονα." Φοδη ἢ. 25, 
ζήτησις. μεγτὰ ᾿Ιουδαίων. ον. ἢ. 16, 
πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν. χὶ. 7. χὶϊ. 17. 
τ . ὝΒοτΘ (Π6 ἀδῦ. 18 ΤΆΟΓΘ ΘΟΙΏΠΙΟΏ, 

δ ἈΠῸ μοιχεύω, πορνεύω, οἴο. Ἐν. 
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ἷϊ. 22, τοὺς μοιχεύοντας μετ᾽ αὐτῆς. ΧΙΥ, 
4, χνὶϊ. 2. ΑἾδο δίϊοι ψογὰβ δ᾽ ῃ γΐἢ 
Ρασγιοἱραίίοη, [6] ον ϑῃΐἷρ. 2 Οὐον. νἱ. 15, 1, 
τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου: ϑοδη 
χὶ. 8. 80 λογίζεσθαι μετά τινος, " ἴο 
Ὅ6 τϑαοϊεοποά, οΘουηῖθα τοΐξά᾽᾽ ΔΏΥ͂ οπ6, [.υ. 
ΧΧΙΙ. 87, καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη : 
ἢ ἀδὶ. Ηάοί. νἱῖ. 186. ΑἸβοὸ δἴιαογ νογθ8 
ἱπορ Υἱηρ ἕο εὐ ΔῺΥ οπο, ΜΙ. νἱ. 
δθ0, καὶ εὐθέως ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν. 
Βδν. ἱν. 1, 81. 80 ποιεῖν τι μετά τινος, 
ἐο ἀο ευἱδἧ ΔῊ οὨ6, ἷ. 6. 0 οὐ ἐοισαγ ἀξ τη, 
μα. 1. 72, ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέ- 
ἐὼν ἡμῶν. χ, 87. Αοὶδ χὶν. 27. χν. 4.--- 
Ι. σὰ τ[δ6 Ασουύβατινε, μετὰ δΒιγ ο{}} 
ἱπηρ] 168 πιοξίίοη ἐοισαγάϑ ἐδ τπϊάαἶε, ὑπο {δ δ᾽ 
φιϊαδέ οὗὨ ΔῊΥ (εἶς ; δὰ {Π δῇ 8180 στηούϊοῃ 
αΥ̓δΥ ΔΏΥ ῬΘΥΒΟῚ ΟΥ [μη ἱ. 6. ΘἰΠΠΘΥ 80 89 
ἰο [Ὁ1]1οὸνν δὰ ὃ6 ψ] ἢ ἃ ρογβοη, οὐ (0 ἔδίο 
ἃ. ῬΘΙΒΟῚ ΟΥ ἰπΐησ. Ηδηοθ 8180 βροΐζθῃ οὗ 
διωοοθϑδίοπ, ΟἸΓΒΟΙ ἰπ ρἷδοθ οὐ {{πη6, αὔον. 
ἴῃ Ν. Τ. 1) οὗ βυσορθβδίοῃ ἰπ ΡΙΊΚΑΘᾺ, 
αἴἶἴον, δολίπα, Ἡεοῦ. ἰχ. ὃ, μετὰ τὸ δεύτε- 
ρον καταπέτασμα, δῃὰ Ο]488. 2) οἵ 
ΒΘΟΘΑΒΙΟἢ ἴῃ ἔέηιθ, 6. στ. 1 ἃ πουη οὗὨ 
ἄπο, Μαῖι. χυ]ΐ. 1, μεθ᾽ ἡμέρας ἕξ, " αἴϊοῦ 
8ῖΧ ἀλγβ.᾽ χχυ. 19, μετὰ δὲ χρόνον πολύν. 
ΜΙκ. νἱὴξϊ͵Ἱ. 81. 50 μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας, 
Πα; χν. 18. οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέ- 
ρας, Λοῖϑ ἱ. δ, δηὰ Ο]685. ; ὙΣἱ ἢ 8 ποι οὗὨ 
δἴβϑοη, Αοίδ ν. 87, μετὰ τοῦτον ἀνέστη 
Ἰούδας. ΧΙΧ. 4, δηὰ ΟἾΔ88. ; 10 ἃ ποῦυπ 
τηδικΚίπρ' 8ῃ ουθηΐ ΟΣ Ροϊπί οὗ {{π|6, Μαἰ!. 
ἱ, 12, μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶ- 
νος. ἴλι. ἰχ. 28, 4]. ἀπὰ Ο]488.: 4150 μετὰ 
ταῦτα οΟΥ τοῦτο, ΜΚ. χνὶ. 12: νι δά]. 
1λι. χχὶϊ. ὅδ, μετὰ βραχύ. Αοίϑ Χχχν]!. 14, 
μετὰ οὐ τὐλὴ - ΟΤῈ. ἴῃ σομροβίτἰοῃ 
μετὰ ἜΡ ΙοΣ 1. [6] υβῃΐρ, ῬΑΓΓΠΘΙΒῊΣΡ, 
8ἃ8 μεταδίδωμι, μετέχω, μεταλαμβάνω, 
οἴο. ; 2. ΡῬΓΟΧΙΠΝΥ, ΟΠ Υ, 88 μεθ- 
όριον : 8. τηοϊϊοη οἵ ἀϊτοοιίοη αὐἴεν, ἃ8 
μεθοδεία, μεταπέμπομαι : 4. ἰγτδηδίοη, 
ΓΓΔΗΒΡΟΒΙ οη, οἴδημα, οὐδοῦ, [,αἴ. ἐΓΑΉδ, ἃ 8 
μεταβαίνω, μετατίθημι, μεθίστημι. 

Μεταβαίνω, ἴ. βήσομαι, ῬΥῸΡ. ἐο 90 
ΟΓ »}α88 ἴγοτῃ Οὴ6 ὈΪδοθ ἴο δῃ οί σ, ἕο 76- 
“πουο, ἴκαι, χ, 7, μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας 
εἰς οἰκίαν. 80 Ἂν χχὶ. 10, 12. δῦϑο]. μὴ 
εταβαίνειν--- χώρᾳ καταληφθῶσι. 
ποΐδη, 11. Αὐοῖ, ν. ἐς ἄλλο (σῶμα) κμ. 

Ηάοῖ. ἱ. 57, μ. εἰς ταῦτα τὰ χωρία. 
Εἰς. σοι ν. 24. 1 726 ᾿ἰ). 14, μ. ἐκ τοῦ 
θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 8.0 Ρ]αῖο, δδ0, 
μ. τὰ τῆς τιμαρχίας εἰς τὴν ὀλιγαρ- 
χίαν, ἀπὰ 166. Επυτίρ. ΗἸΡρ. 1287, πῶς 
οὐχ ὑπὸ γῆς τάρταρα κρύπτεις Δέμας, 
αἰσχυνθείς: ἢ πτηνὸς ἄνω μεταβὰς 
βίστον 2 Μᾶοο. νἱ. 9, 24. Ἡδηδο ρΘΏΘΓ, 
ἔο ρῬα88 οὐεν' οἵ ατσαν, ἀδρατί, [01]. ὉῪ ἀπὸ, 
Μεαῖίι. νἱϊ. 84, μ. ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν: 
ΌΥ ἐκ δῃὰ πρὸς, Φοδη χἰϊὶ. 1: ν βάν. 
ἈρανΣ χὶ. 1. μετέβη ἐκεῖθεν. χὶ!, 9, ἀρὰ 

888.. 
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Μεταβάλλω, ἔ. αλῶ, ἐο οαεί, ἰΐγοιο 
ΟΓ ἔμγπ ΟΌΕΡ, 88 ἴῃ δδῦὶ ὙΠ ὁ μ]ουρῆ, 
Χοη. (ἴἰ-. χνὶ. 1δ; ἐο ἐμγπ 
Βκοῖς ἰο {1πΠ6 Ἔηογ, Ηοω. 1]. νἱῖ]. 94. τὸ 
ΤΟΥ͂Θ ομο δ Ὀοῦγ, Ευτρ. Ηἱρρ. 204, μὴ 

τάβαλλε δέμας : ἀπὰ ποιιῖ. ἐο ολαπρε, 
Ὁιοά: δι΄. ;. 12: ἐο οδλαποε οπεὶς ὁρέμίοκ οἵ 
φενά͵ Ἠάοιϊ. '. 65. Χοη. Ηἰἶδι. 1ν. 8, 18. 
Ιῃ Ν. Τ ὦ εὖαποφε οπέϑεί 1. 6. οπθ 8 
ταϊπὰ, Αςεἰδ χχνίϊ. 6, μέτα ὄμενοι 
ἔλεγον. ὃο Χεη. Ηἴδι. 'ν. 8, 7, μεταβαλ- 
λόμενος ἔλεγε, αηὰ Ρ]αῖο, 48], Ε μετα- 
βαλλόμενος λέγεις. 

Μετάγω, ἴ. ἕω, (ἄγω.) ἱπ Ο]εε8. ἐο 
ἐραά οὐεν, ἴτοτα οὔδ ρἶδοο ἴοὸ δηοίδεσ, ίο 
ἐγανβίον, τειποῦθ. ΤῸ ὈΓΪΠΊΔΓΥ δ6ῆβο οὗ 
46 ψογὰ ἴδ ἐο ἰφαΐ εοὐδᾷ, ἰᾶκ6 πεῖνργο ὁῃ 6 
μοι, 1 Κἰ. νἱῖΐ. 48, [1η Ν. Τ. ιΛἱἡ εἰσηί- 
65 ἐο ̓ποῦεὲ οἵ ἔμγν αδοκέ ἴτοτη οη6 ρἶδοθ 

ἴο δ):ηοίδεῦ, 88 ἃ ἤοτϑα 'β τηδηδροὰ ὉΥ ἃ ὃτὶ- 
ἀ]ο, 24. ιἱ. 8. οὐ ἃ δῃϊρ 15 δἰδοσοὰ ὮὈΥ [80 
Βοΐτ, πηδάλιον, ολΔ]]οὰ ὃγ Ηομπι. χ. 
32, πόδα νηὸς, πθετο Ὠ᾿άγτνῃμ, ἢ 4]- 
Ἰυδίοι ἴο (πΐ8 50Πη86, Ἔχρὶδὶπϑ τὸν μεταγω- 
γὸν τοῦ κέρατος κάλων, ἢ τὸ πηδ. 

Μεταὸδίδωμι, ἴ. δώσω, ἰο σίθε α 
δ΄ῴαγε οἱ τλαγε ιοἱδά δ οὁῃ6, ἷ. 6. ἐο ἐκε- 

οοιεπιωπίοαίε ; [0]]. ὃν ἀδί. ἴω. ἰἰ]. 
Ἰ. Ἐρδ. ἰν. 28: αὐδοὶ. ὁ μεταδιδοὺς, 

“ὍΠ6 Ὑ{ὖὸ ἀϊδιτίδυΐες 4115.) Ῥεγθαρα δὴ 
οὔῖσον οὗ {πε ῥυϊεϊνε οπυτοῖι, οι. ΧΙϊ. 
8: Ὅ06, ΒΟΝΘΥΟΣ, ΤΩ ποῖδ : ὙΠ} δος. δηὰ 
ἄδι. Βουι. ἱ. 11], ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα 
ὑμῖν πνευματικόν. 1 Τλοοδ. ἰϊ. ἄ Βοιὰ 
ςοὔδίγ. οὐ. ἰὴ Ο 

Μετάθεσις, εωςτ, ἡ, (μετατίθημι,) 
ἴη ΟἸδε6. ἐγαπεροείϊίον, ᾿ἰϊ. "ἃ κεϊτἰπηρ ἰῃ δη- 
οἴδοῖ ρἶδοα, ᾿πιρ  γἱπσ ΟΥ δἰιογαδιίοη. 
ΓῚ Ν.Ὺ, Ἰ. ῥγορ. τοιηοναὶ ἔγουι οὔθ ρἶδοθ 
ἴο δηοίποτν, Η οὗ. χὶ. 8. οί. 81ο. 1. 28.--- 
11. ὃς. ἴτοιῃυ οπὸ ἐζένσ ἴο δηοίδεσγ, περίζα- 
ἔοκ, οἄαπρε, Ἡεῦ. νυἱΐ. 12. νόμου μετα- 
θεσις. χῖϊ. 27, τῶν σαλενομένων τὴν 
ἐτάθεσιν. 2 Μδος. χὶ. 24, τῇ ἐπὶ τὰ 
ἀρ νυρως, 8ε]}. ἔθη, μεταθέσει. Τίιυς. 
ν. 29. 

Μεταίρω, ἴ. αρῶ, (αἴρω.) ἰῃ ΟἾἸλ52. 
ἀὐμὰ ἐο ἰδὲ Ψ«ὉὉ ευὰ αἰταῦ, γεηεοῦε 

οπς ρἶδοθ ἴο δῃοίδογ, ἐο οαγγῷ οἵ. 
Ϊπ Ν. Τ΄ ᾿πίγδηβ. οσ σἱτἢ ἑαντὸν ἰΡ]. ἐο 
ἕαξε οπεϑεῖ οὔ͵ οτ αἰταν, ἱ. 6. σὸ αἰραν, ἀ6- 
»αγί, Μδῖι. χὶϊ!. δ8, μετῆρεν ἐκεῖθεν. 
χίχ, 1. 8. ἀεα. χίϊ. 8, Α4. καὶ μετῆρεν 
ἐκεῖθεν. Ῥ]υϊ. χ. 482. Ι 
Μετακαλέω, ἴ. ἔσω, 'ἰπ (455. ἐο οοἱϊ 

ΟΠ οὐ αἰσαν ΔΗ οῃο, ἱ. 6. ἔγοται οἣς ρἶδοθ ἴο 
δηοίδοτ, δὰ ἴἰὸ οὐοϑεϊί, ἐο γοοαϊί. ἴπ Ν. Τ'. [ὦ 
οἷΪν ἰπ πὐϊὶ. ἐο οαἰΐ αἰραν ἐο οπεϑεῖγ, ἐο οαἰὶ 
ον, ἰο δεπκάὶ γον, σπῖτ δοοῦβ. Αςἰδ υἱὶ. 14, 
μετεκαλέσατο τὸν πατέρα αὐτοῦ 
Ιακώβ. χ. 33. χχ. 17. χχὶν. 25. ἙἘξυτίρ. 
Ἐρίει. ἱν. Ποά. 8ιὶς. χτΐ. 10. 
Μετακινέω, ἴ. ἥσω, ἰο πεοῦε Δὰν ἔπ ΐησ 
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ΜΕΤ 
ΟΥ ῬΟΙΒΟΏ ἴτῸπὶ ὁΠ6 ρΐδος ἰο ἀποίϊοτ, δπὰ 
80 σῆδηρο 115 ρίαςσς; ΟὨΪΥ ρᾶ55. ἴω Ν͵ Τ. 

᾿ Οὐ]. ᾿ς 23, μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ 
τῆς ἐλπίδος, κιτιλ. “ποῖ πιονεὰ νὰν το 
ἴΠ 6 Ὠομε,᾽ ἄς. 1. 6. ποῦ (Δ]]6 ἢ ἀπταυ, πλτοῖ- 
ἴηφ ἰῃ ορ᾽ πίοι ; οςς. Κᾳ. αἾθοὸ ἴῃ (Ἶδδεα., δαὶ 
οηΪγ οὗ ἃ σἰβδηρα οὗ ρο ες] Ἰηϑεϊαξοῦκ, οΓ 
τῆς πκὸ. 1 δ ποῖ ἄνδῖεὲ οὗ 8ηγ οἱ δεσ 
Ἔχατηρὶς οὗ {πΠ6 βεῆδα ἴα (ο]. (Ϊ. 6. ἴο ἢ 
ἄγαν ΔΎΔΥ ἴγοτι ΔΩΥ͂ Ορὶΐοῃ ἱπῖο 85- 
θέ ΕΓ ἐχεερὶ 1 ϑαη. χχ. 30, Ἰβοοάοί. 
διὰ οὗ τεῦεἷβ, σμὸ Δοΐ αἰοαν ἔτοτῃ {δεῖς 
ΔΙ]ερίαηςο. 
Μεταλαμβάνω, ἴ. λήψομαι, ἐο ἑαΐε 

α Ῥαγί, εἦατε, Ο ΔῸΥ τθϊηρ ἐσεζά ο ἷ. «. 
ἰο ματίαζε ο ἐδαγα ἐπ, σὶνῃ ἐμοὶ τῇ 

νειν, " 

μεταλαβών. ὅ᾽΄.}. ΡοΪ]. ἱϊ. 16, 18, μετε- 
λαβόντες καιρὸν ἁρμόττοντα, Διὰ ν. 88, 
11, τόπον μ. ν. 80, 6, δὰ 40,6. Νοι 
ἷς οομῆηοά ἰο (Π6 Ἰαῖοτ ττὶίεγα, αἷπος ἰἷ 
οοα. ἴῃ βοῦς. διὰ Ρ]δῖο ἴῃ ἴῃς δεῆφε οὐέαξε. 
Μετάληψις, εως, ἡ, (μεταλαμβέ- 

νω.) α ἵπσ οὗ δὴγ την, 1 Τίαι. ἷν. 
8, εἰς μετάληψιν, “ἴο ὃ6 ραχίλκεῃ οἵ, εὩ- 
Ἰογοὰ.᾽ ὈοΪ]. χχχί. 21, 8, μετάληψις τὸς 
ἀρχῆς. 
Μεταλλάσσω, ἔ. ἕξω, ἰο αχοῦαερ 

ὁπ6 [Ὠϊορ ἴον δηοίμεγ: (0}]. ὃγ ἐν, οα,.}. 
25; εἷς, νεῖ. 20. Ὠ]οά. διὲς. ἱν. 5]. 
Μεταμέλομαι, ἴ. ήσομαι, (μετὲ, 

μέλομαι, “ ἴο Ἰοῖ ὃθ [ὉΓ σῶζε ΟΥ ΘΟΠΟΕΣΏ ἢ 
Ομοβ6] " ἰ0 σᾶγθ [Ὁ7,} δου. 1]. ραββ. μετ- 
ἐμελήθην, νι τα! ά. εἰ χη, ργορ. ἐ οὗαπφι 
οπες οαγέε, ἃς. Ἡξεῃηςοε, ἐο ῥ ει Ομ: 
τηῖκα ΟΥ ὈΆΓΡΟΒΕ, αἴλεῦ ἰιδυῖηρ ἀοπα 887 
τσ, 1) δρὶ]. Μδῖι. χχὶ. 29, ὕστερον 
δὲ μεταμεληθείς. γεν. 832. Ηοδ. τῇ. 3]. 
ἊΝ ὙΣΤ, ὅδ, }1. ἵν. 580,6. 2) πῖῖδ ἢ 
ἴάο8 οὗἉ τερτεῖ, δοῖτονν (85 ἴῃ μετάνοια, 
ἕο Ὁ δεῖ φογγοισ, Ἥαιι. χχτῇ. ὃ 
2 Οον. νἱῖ. ὃ. Τίυς. ἱν. 29. 
Μεταμορφόω, ἴ. ὦσω, ῥτΌρ. ἐ0 γα» 

ἴο ἥ ΤῈ ΔΗΥ ΟὨδ, 6. Κτ. ἑαντόσ, 
ΚΕϊ. Υ. Η. 1 ᾿. Αἰδειη. τῆ. " 33... 1 
Ν. Τ΄ τοἱϊά. ἐὸ οπδ᾽ ὠ δ 
ἐ ,. Μαῖιι. χνὶ!. 2, πετο βρὲ ΒΓ 
ποῖο, ΜΚ. ἰχ. 2; ἢψ. ἰο δε ἐγαπείογπιοά ἴ 
τοϊπά δηὰ δΒελγὶ, Κοαι. χίὶ. 2, μεταμθθ' 

ὕσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῳν. 
σος. ἰϊϊ. 18. Οοιιρ. ϑεηεολ, Εριδ. τὶ 

ἸπΈΕ]]Πἶχὸ ποῖ οπιεπ ασὶ ποιὸ ἰδηΐυ, κὲ 
γαπεβσωγαγὶ. [866 τιοτο ἴῃ ὯΚΥ Ὡ0. 6. 
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Δηϊ, ᾿ϊ. 14. δ, δηὰ (458., 85 Χϑη. Οὐγτγ. ἱ. 
Ἰ, 8. Ὀιοὰ, ὅ,1ε. ἱ. 67. χν. 47. Ρ]αϊ. νἱ. 
84 δι 956. Ἰη Ν. Τ. ἐο ολαπρα οπ6᾽5 πιϊηώ, 
ἴῃ ([ἢ6 Β6η86 ἴο γτερεηῖ, Ἰθρ᾽ γίηρ {πΠ6 ἔδοϊἑης 
οὗἩ βοστοῦν δηἀ σου πο [ῸΣ ταί Οη6 ἢδ8 
ἄοπο, 1) ρϑῃϑῦ ἱπ 8 ἸοΓᾺ] 8θηβο, ἴ,0. 
ΧΥΐ. 8, καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, “ἴζ ἢθ6 ὃὉ6 
ΔΟΙΤῪ ἴοτ τδὶ ἣθ πδ5 ἀοπο.᾽ 330 4180 8080]. 
ιοα. 5'ο. χἹ, δ8. Ερίει, Εποῖ. 84. 2 
δρθα. ἴῃ 8 Οὐγέβίδαπ βθη86, ἱρ᾽ γἱηρ Ποαγῖ- 
ἴΕ]ϊ ΒΟΥΤΟῪ ὉΓ ὉΠὈΟΙΪ οὗ δηὰ 58'π, δηὰᾷ [6 
τυγηϊηρ ἔγοῦλχ Τπθῖ αηΐο αοα ἀπά ἴπο ο8- 
ΡῈ] οἵ ρίαν αὐ80}. Μαῖιί. ἂν 2, μετα- 
ψοεῖτε, κε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐ- 
γμαμὶ Ἰν 17. μὴ 20. Μ|ς. ἱ. 1δ. νἱ. 12. 

ἃ. ΧΙΪ. 8, ὅ. χν, 7, 10. χνὶ. 80, Αοἰϑ ἴϊ. 
Ἢ ἣ 19. χνὶἱ!. ὃν: ἜΝ Τν) μετανοεῖν, 
καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεὸν, “ ηἴ 
δηὰ ΕἸ ἐς νὰ : 1. 6. ὉῚ ἐήθρ Εὐρλδαη 
οὗ ἸΔοἸ]δῖγΥ δηὰ ἰπίαυΐυ, δηά 186 ψοΥθΕΐΡ 
οὔ [86 ἴτυο Ὁοὰ, ιὰ Ρουοσυδποθ οὗ ναὶ 
.Θ 88 σοτητηδηάἀοὰ, Βεν. ἰϊ. ὅ. ἰΐ. 8, 
19, χυὶ. 9,11. Ῥγωζι. ]ονοὰ ὉῪ ἀπὸ, 
Ἀορίβ υἱϊ. 22, μετανόησον ἀπὸ τῆς 
κακίας, ἷ. 6. “Τοροηΐξ δηά ἔυσῃ ἔτουῃ [ἢ 18 
ΕΥΪ] .᾽ 011, ὉΥ ἐπὶ αρὰ ἀδϊ, 2 Οον. χίϊ, 2], 
καὶ μὴ μεταν. ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ, διε. 

Ἰλιοίδῃ, ἴ. ἰϊ, 81, μετανοῆσαι ἐφ᾽ οἷς 
ἐποίησε, οἱ α]. ἴῃ ΟἾΔ88. ἰθρ Υἱηρ ΒΟΙΤΟΥ 
ἴον ψ δι Ὧδ8 Ὀθθὴ ἄοῃθ, δῃὰ ἃ οοπβοαυδηΐ 
εἴδηρο οὗ χηϊπά : [0]]. Ὁ ἐκ, ον. ἰϊ. 2], 
ἐκ τῆς πορνείας. γοῖ. 22, εἰ α]. δορί. : 
αἰ ἢ ἀπὸ, ὅν. νἱῖϊ. 6. Α.8. αἰϊοπάοὰ νἱτῃ 
δοῖβ ΟΓ ΕΧΙΘΤΏΔΙ ΒΟΥΤΟῪ ὉΥ ΡοΏδηςΘ, (που ἢ 
80 0ἢ) ἴοττη ΟὨΪΥ δὴ δάυποῖ οὗ μετάνοια, 
δυϊ ἅτα ποῖ 8} δβθθῃ 18] ρατὶ οἵ ἰϊ,) Μαῖι, 
ΧΙ. 2], ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενό- 
ἤσαν. ἴμι, χ. 183, ΤΊ ἰάθα οὗ Ῥρραῦνο 
ἐχργοβθοα ἴῃ [ἢ 6 δῦονθ ρδββασοϑ, ἰ8 ὡπρίς 
Αἱ Μαῖι, χὶϊ, 41. 1.0. αὐ 82. 

Νετάνοια, ας, ἡ, (μετανοέω,) ζοηον. 
δη ἴῃ ΟἾ888. οδαπσα 97 πιὰ οΥ ῬῃγΡοβ6 οῃ 
τεβϑοιϊΐο οὰν δὴν {πΐπα {παΐ ἢδ8 Ὅδδη ἀοῃ6, 
Ῥο]γῦ. ἷν. 66, 7. 708. ΒεἸ]. ἱ. 4, 4. ἵν. 6, 

ὁ ΟἹ τοῦτο ΤῸ. ἡ δῦ ΟἿ6 ἢδ8 ἀοπ6 ὙΤ͵ΟΏΡ, 
Τμιογὰ, ἢ), 86, ΡΊαι. ἀ6 Ὠΐθογ. Αἀυ], "ἢ 
Απι. 17, ὁ μὲν ἐλέγχῳ καὶ ψόγῳ δηγμὸν 
ἐμποιῶν καὶ μετάνοιαν. ἴῃ Ν, Τὶ. ἰδ 18 

θὰ ]) σοπογ. Ἡδοῦ. χὶΐ. 17, μετανοίας 
γὰρ τόπον οὐ εὗρε, “Ὧ6 ἔοηπὰ πὸ Ἶἶαςθ 
ΤΥ ἃ Θθδηρο οὗ χηϊπά,᾽ νἱΖ. ἴῃ ἢΐ8 ἔΔΌΠΟΓ 
ἴδδμο, Ζοβθρῆ. Ααὶ. ἷν. 6, 1. Ροϊ. ἱν. 66, 
Ἷ, Ὧ) φρεο. ἴῃ 8 το] σίου ΞΘΏ86, γερθηΐέαηοο, 
ἀθποιίηρ, 88 ἴΠ6 ψοχὰ 8 ὩΒ04]}}]Υ Ἔχραϊποά, 
ΒΟΙΤΟΥ͂Ν [07 ὉΏ 6] 16 δΔηἀ βἴη, δηἀ ἃ τΓΠ]Πν; 
Ὦ πρὶ ἀπο αοἀ δπὰ 86 αοβρεὶ οὗ 

Ομ τῖδι. Ξ3ο Μαίί. ἰἰ. 8, καρπὸν ἄξιον 
τὴς Ἰδτάνοιαι. νοῦ, 11. ἴχ. 18. ΜΚ. 1. 4. 
᾿, 17. Τλὰ. ἢ, 8, 8. ν. 89. καλέσαι ἁμαρ- 
τωλοὺς εἰς μετάνοιαν. χν. 7. χχὶν. 47. 

οἴδν, 8], δοῦναι μετανοιαν τῷ ᾿Ισραὴλ 
καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, (ΜΠ ΘΓΘ 8668 ἮΣ 
Ποῖθ, δηἀ σοτηραγθ Ζοβαρὶ. Απΐ. χχ. 7, 7. 
ἵν. θ. 10, ὙΙδὰ, χη, 19, ἀπὰ ΟἸομιδαό, 
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Ἐρίϑι. δὰ ὅοσ. 8 7, μετανοίας τόπον 
ἔδωκε.) Αοἴδ χὶ. 18, τὴν μετάνοιαν εἰς 
ζωήν. χιὶϊ!. 24, χὶχ. 4. χχ. 2]. τὴν εἰς τὸν 
Θεὸν μετάνοιαν. χχνὶ. 20. οπι. ἰΐ. 4. 
2 ὍΟον. νἱῖ. 9,10. 2 ΤΊ. ᾿ἰ. 25, Ηδοῦ. νὶ. 
1.6. 2 Ῥοῦ, 111. 9. Ἰη {Π|6 δθονθ Ῥαββαρδβ, 
ΠΟΎΘΥΟΙ, {Π6ΓΘ 8.6 ναγίοιιϑ δλαιίοα οὗ ἴῃ 
9ΘΏΘΓΑΙ 8686, ὙΠΟ τηΔῪ δ6 ἕουπὰ εἰαϊοα 

[τὰ ΤῊΥ ποίοθ πη ’ος. ϑυβῆοθ ᾿ς τὸ δἀὰ, {πὶ 
ΒΟΙΠΘΕΤΔ6Β ἴῃ6 ἴδτηι 8 υδοὰ τ 1 ΓΕΈγθηδΟ 
ἴο ἴΠ6 τορϑῃίδποθ, ΟΥ οἰδῆρο οὗ τηϊηὰ απὰ 
οοηάποί (ὈΥ ΤηΟΓᾺ] ΓΟϊοττηδίοπ) ργοἀποοα 
Ὀγ {πὸ γγεδοῃίηρ οὗ Φοόμη το Βαριϊϑι , Ὀπὺὶ 
ΠΟΤ ΓΘΑΌΘΠΕΪΥ οὗἁὨ (π6 σἴδηρε οὗ ἀδατέ 88 
Ὑ6}1 δ οοπάυοιϊ (ΌὉγΥ [Π0 δρϑδηἀοητηθηὶ οὗ 
ἸάἀοἸαίγΥ δηὰ δἰμέι] 688) τοφυϊγεὰ ὈΥ ἴῃ0 
ΟὨγβδη οονοπδηῖ. ἴῃ βιογί, (18 μετά- 
νοια ἷΒβ ποῖ ηιογοὶψ δυο) ἃ ΒΟΙΓΟΥ͂ [ὉΓΣ ραϑὲ 
δίηδ, (γι ϑίηρ ἔγοτη ἃ οοηνυϊοιϊίοη ρῥγοάἀποθά 
ΌΥ χϑϑβοῃ, ἰπαὶ ΠΟΥ 8.0 ἀοϑίσιοϊνο οὗ 
ΟἿΣ ὨδΡρίΠπΘΕΒ ἴῃ {118 ψοῦ]ὰ δηὰ ἱπ ἴδ 6 
ποχὶ.) δβ 8Π|8}}] οοοδδίοῃῃ αδαπαοπηημεπέ οὗ 
τοι ἴοσ ἴΐ6 ἔαΐατο: δα 1 [8 τα ΠΟΥ, ἐπ 18 
Βοοοηα ϑβίαδροθ, δῃὰ ἰῃ 1ΐ8β ΟὨΪῪ δυαηροϊ οαὶ 
Β6Ώ86, ΒΌΟΝ δὴ ΘΠΌΧΤΘ Οἤδηρο οὗ τη δηά 
διοδαγί, ὈΟΓῈ 88 ἴο ἴη6 81:8 ταρϑηϊθὰ οἵ δῃηὰ 
ογβακοπ, διὰ αὐ βίῃ, 88 18 ργοάιιοοὰ ὉΥ 
[Π6 τηοῦδνεβ ἴο ΒΟ] 6856 ρσορουπϑά ἴῃ 1}16 
ὐοδροὶ οὔ ΟΠ τἶδί, δηὰ στουρῆν ἴῃ τι8 ὉΥ 
[πὸ ϑρὶ τς οὐ αοά Νϑλερνα Τμρο οὖν ν11]8: 
βιιοἢ,, ἰὴ Βῃοσί, 88 βρυΐηο ἴτοτη ἃ ἥἰέαὶ ἰοῦέ 
Τα Ὁ μδη 8 δἰαυϊδὴ ,δαγ, ἴγομι δὴ δηχίοιϑ 
ἀοδῖγο ἴο ρίβαβο αοά, δῃά ἴο ὃ9 “" ΠΟΙΥ 88 ἢ 
δ ΒΟΙΥ ;᾽ τ΄. σαΥΓΥηρ τὶν 10 ἃ λαύγοα οἵ 
{π|6 5:8 δϑρδηὰοπϑά, 5 Ὀθίηρ οἀΐϊουβ ἴῃ 1Π0 
δἰχῃι οἵ Ηΐπι ψ}0 18 “" οὗ ἔπ πὶ ογ68 ἴῃδη 
ἴο θ6ο]ὰ ᾿ηἰφυΐγ., ΟΥ̓́ δο ἱνὸ Ὁγεβοίπᾳ 
βίαροθ, ἰδ6 ἢγβ᾽ τ ΑΡ (8 ἃ Ομδηρο οὗἁ πιΐπα, 
[Π6 δοοοῃὰ, ἃ οὔδηρο οὗ ἡδατέ ; βιιο ἢ 88 ὅδ π 
ΟἾΪΥ ὃθ οηϊγεὶν οἰεοίοά Ὁγ Ηΐπι σνῆο 
ταδὰς [Π6 Ποαγΐ, ἴῃ ΔΏΘΨΟΘΙ ἴο ΒΟ ὈΓΑΥ͂ΘΥ 
88 Πανὶ ἀ ̓8, " Οὐοαῖθ ἰῇ τὸ 8 οἰεδὴ ἤϑασγί, 
Ο αοἂ; Τϑηον ἃ τὴρϊ ϑρὶ τς πὶ π τη6.᾿ 

Μεταξὺ, εἂν. (μετὰ, μέσοι.) ἴῃ Ο]488. 
ἢ χοηΐτ, ἐπ ἐλδ οὐδ ᾿ 6. ΕΙΠΕ οὗ 

ΟΥ ϑρασέ, δὰ οὗ {πὶπρ οΥ Οὐ ]θοῖ, 
ἀοῖ, νἱΐ. 865. Ἐπτῖρ. Ηδθο. 48). Τυς. ἱ. 

97. 4160 8080]. ἢ εν ὙΠ (ἢ γί. 88 
βδἰα οἵ ἔτηθ, οΥ ὙΠῸ ἃ ραγιϊοἷο οὔτίπηο τυλέΐδ, 
ἀμνίησ. ἴῃ Ν. Τ. 1) νἱ ρεπ, οὗὨ ρίαοο, 
Μαῖι. χχίϊ. 8ὅ, μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ 
ϑυσιαστηρίον. ἵἴμι. χὶ, 5], (Δηὰ 80 ἴη 
Χεη. Ογν. νἱῖ. 1. 10,} οὐ. οὗ ρόγϑοη, Χυῖ. 
26, μ. ἡμῶν καὶ ὑμῶν. Αοίϑ χίΐ. 6, μ. δύο 
στρατιωτῶν. ΕἾζ. οὗὨ μετα. αι. χν]]). 
1δ, μεταξύ σον καὶ αὐτοῦ. Αεἰδ χν. 9, 
οὐδὲν διέκρινε μ. ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν. 
οι. ἰ,. 15, “ταῖν ἀλλήλων, " Ὀοΐνοοη 
06 ἃποίδοῖ, ἢ ἷ. 6. ἴὰ ἴπστι, Δ] ογηδίοὶν : ἃ 
1.86 ΨΘΓΥ ΓΆΓ ἴῃ ΟἼ888. : οὐ μοι 186 ΟἾΪΥ 
ΔΡΡοβὶἰ6 Ἐχδηιρὶθ 'β οπο δὰ ἀποοὰ ἕτοτα Ρ] 1. 
ἀς Ὠίβον. Αἀυϊαί. οἱ ΑἸὰ.}, μεταξὺ φιλίας, 
εἴ 186 τπηπξυδὶ ἱηίθσοουχδα οὗ (Πεπμἀβῃϊρ." 
2) 8080]. ΟὨῪ οὗ δ τὰ πιοαη-ξηι6., πιεαη- 
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«ὐὐῖϊο, 6. στ. ἐν τῷ μεταξὺ, 58οὶ]. χρόνῳ, 
.ἦᾳ τὴ Ὡϑδη {π|6.᾽ Φοθη ἱν. 81. Απά 80 
ἴῃ Χο. ὅοην. ;. 14, 206. ΑἸ8ο νὴ τί. 
ὁ μεταξὺ, " τι6 ἱπτογνοηίηρ :᾿ Ρυΐϊ ἴον ποιέ 
οι οιοΐπσ, ποαΐ, 88 Αοίϑ χἱ!, 42, τὸ μετα- 
ξὺ σάββατον, ἀιὰ οὔοῃ ἴῃ ΖοΒορΆ. δπά 
Ἰφίον ΟἾ889. 
Μεταπέμπω, ἴ. ψω, ἴῃ δοῦ. ΒΘΏ80, 

.[0 Βαμα ῬΘΙΒΟΠ8 86. δηοίμετ, ἴῃ οτάοσ ἴο 

ἐειοἢ οὐ Ὀγίηρ ἰπι ἴο ΔΏΥ ΟΠ6, 0 8οηά ζ0γ, 

ΤΉυο. ἱν, 80, 40. νυἱ!. 16. ΑὐἹβίοριι. ,'΄ δβρ. 

670. Μοτο ἔτεᾳ. ἴῃ τοϊὰ. ἐο δοπὰ 7ΌΓ ΔῸΥ 

οτι6 ἕο ομθβεῖζ, οὐὐ ομϑΒ οὔσῃ δοοοιῃῖ, 88 
οὔϊοη ἴῃ ἰμ6 δεϑὶ Ο1]45885. Απηά βὸ Αςίϑ ΣΧ. 

δ, 25, 29. χὶ. 13. Τμοτο, ποννονογ, [86 

ΒΘΏΒ6 ἰ8β “ἴο ἰηνῖίο ἴο σομηθ,᾽ 88 ἱπ ΤΟ. 

νἱϊ. δ, ἀπά οὔξοῃ ἰῃ Χϑη. βαϊὰ οὗἨ δὴ ἰηΐο- 

τίου σῖτ τοϑρθοῦ ἴο ἃ Βαρουίοῦ. [ἢ Αοῖβ 

χχὶν. 24, 26. χχυ. 8, ψγὸ ἴδυθ 1ῃ6 ἡινάϊοίαὶ 
Β6η86, 88 ἴῃ [μαὉ. ἀΟ06780 διὰ ΟἿΓ ΒΩ ΠΣΠΙΟΉ. 

Υ} 8 116 Ῥυϊαϊενθ ρίομα ἰοσιμέο αἱ Αοἰδ 
χ. ὅ, πέμψον ἄνδρας, καὶ μεταπέμψααι, 
οορ. Χο. Ηἱἰβι. ᾿ἴ.. 1, 6, ὁ δὲ αὐτὸν 
μεταπέμπεται πέμψας ἀγγέλους. θη. 
ΧΧΥΪ, 48, 
Μεταστρέφω, ἴ. ψω, ἰο ἑωγη αδομέ 

ἔτοπα ὁπθ ἀϊγθοίίοπ ἰο δποῖμον, πϑαϊ. Ρ]αΐ,, 
Οιμο 4. Χοη. Ογν. υἱὴῖῇἹ. 8, 28, ἀπ Ρᾶ88. 

ἰο δ6 ἐμγηρα, οὐ ταϊᾶ. ἐο ἑωγη οπθϑβοίζς τοαπά, 

Ἡσιι. νῆϊ. 258, ἀπὰ [0]1. Ὁ εἰς οΥ πρός. 

5.0 74. ἰν. 9, ὁ γέλως ὑμ. εἰς πένθος μετα- 
στραφήτω. ϑϑῖπη!]. 1 Μδοο. ἴχ. 4], μετ- 

ἐστράφη ὁ γάμος εἰς πένθος. Ἐίοο] 08. Χί. 
81, τὰ ἀγαθὰ εἰς κακὰ μετ. Απὰά 88 ἴμ6 
ΟἸαϑδῖοϑ] πυτίτοσβ 86 ἴῃ ἴοττα οὗ ομδηρὶηρ, 
θΟΊᾺ ἔου [86 ὈοίοΥ δηὰ ἴον [π6 ψοτβο, (6. 57. 
Ἡοιι. Οά. ἱϊ. 67.) 80 4180, ἴῃ ἃ ἴγ8ῃ8. Β6Ώ86, 
1 βἰφῃΐβεβ ἐο ρογυογί, ἃ8 618]. ἱ, 7, μ. τὸ 
εὐαγγέλιον : 8 Ὧ86 δΥτϊβίηρ ΡΟΥΠδΡ8. ἔτῸΠὰ 
[16 56286 ἕο ἑπυογί, " ἴαστι ἴ0 Δη οί ον μὰτ- 
Ροβο,᾽ ἔοαπὰ ἴῃ Ατβίοί, Εμοί. 1. 1δ. 

Μετασχηματίζω, ἔ. ίσω, (σχημα- 
τίζω, σχῆμα,) Ῥτορ. ἴο οἴαπρο ἐδ6 σχῆμα, 

ἤσωγα, ἔόγπα, οὐ δρρβθαζδποο οὗἨ ΔΠΥ ἰδηρ, 

ἔἴδηβ. ῬΒΪ. ἢϊ. 91, ὃς μετασχηματίσει 

τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν. 208. 

Απέ. νἱϊ. 10, δ. νἱῖ!. 11,1, μ. αὐτὸν, οὗ [πο 

δχίθγηδὶ μαδὶῖ, 1 ϑϑῖα. χσχυ!!, 8, ϑγτωτη. 

ΜΙά. ἐο ἐγαηβίογπη οπδβεὶῇ ἵπίο δ [ΔῈ Γ 

ΒΉΔΡΘ, ομαγαοῖου, ὅζο. 7011, ὃν εἰς, 2 Οον. 

χὶ, 18, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀπο- 

στόλους. αβύρρονν αἰ ὡς, νογ. 1ὅ, μετα- 

σχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύ- 

νῆς. ΕἸρ. ἰο ἐγαηβίν βσωγαζίυεῖψ, 1. 9. 

ἴο ΔΡΡΙΥ τπαιθίδρμουίοα! !γ, τὶ Β εἴς τινα, 

] Οον. ἵν. θ, τΐιθγο 866 ΤΩΥ ποῖθ, δπἃ ΘΟΙΏΡ. 

Θυΐη!}}}. ἰχ. 2. 
Μετατίθημι, ἴ. θήσω, ἐο ἐγαΉ8}ο86, 

μὲ ἐπι αποίλοτ' ρίαοο, διὰ Ἰθῆθθ ἕο ἔγαμδ- 

ῬοΥΐ, 8180 ἐγ αΟΉ ΒΟΥ, ἐγαηβίαΐο, ἰτϑτιϑ. Αοὐϑ 

υἱἱ. 16, καὶ μετετέθησαν (αὐτὸν) εἰς 

Συχέμ. Ἠδδ. χί. ὅ, ̓ Ενὼχ μετετέθη, 50. 

εἰς τὸν οὐρανὸν (866 ΤΑΥ͂ ποί6). ϑδορῖ. 

δα. τ. 24. Ηοδ. νἱῖ. 12, μετατιθεμένης 
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τῆς ἱερωσύνης, “ἴπε ρτιεδιβοοᾶ δεῖπα 

ἐγαηβἔετγθα, ἱ. 6. ἴο ΟἾΓῖδῦ ; 866 ΤΑΥ͂ ποῖό. 

Βερί. 768. Αηϊ, χί!. 9, 7, μεταθεῖναι τὴν 
τιμὴν ἀπὸ ταύτης τῆς οἰκίας εἰς ἕτερον 

οἶκον. Μίὶὰά. ἰο ἐγαηβ 07 οποϑοῖγς, ἰο 90 ΟἿΘΥ͂ 

ἔγοπι ΟὯ8 5146 ΟΥ̓ ΡΑΓΥ ἴ0 Δποῖμοτ, ἀπὸ ἀπά 

ιοιμαΐξίησ Ὀδῦσθοη ΒῸ 
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εἰς, ἐο {αἱ αἰσαν ὕγοπα οτι ἐο δποῖμοι, (1. 

:. 6, οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ; δῃά 80 

ΟἸ488. οὔϊ. (866. Κυρίκθ,) ᾿πβοσβθοι {μαΐ ὁ 

μετατιθέμενος τΥᾶ8, 88 Ὑ6 πα ἔτλοτα Ἀιιοά. 

1,Δὄτι. νἱῖ. 87, τὰ 6 πᾶπαθ ρίνϑῃ [0 ἃ ρ}}1ο- 

ΒΟΡΏΘΙ “0 ομδηροὰ 18 866. Μοίδρι. 
ίο ἰγαηϑ Ὁ ἴο ΔΠΟΙΠΟΙ 186 ΟΥ̓ ΡΌΤΡΟΒΘ, ἴο 

ρογυογί, αὖιι89, Φυᾶθ 4, τὴν χάριν τοὺ 

Θεοῦ ὑμῶν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, 
«ἰηἴο 8ἃπ ΘΧΟΌΒ6 [0 ἰαβοϊ υ]ΟυΒ.688.ἢ 

Μετέπειτα, δἂν. (ἔπειτα, ) 111. αἴἴεγ 
ἐΐδη, ἱ. 6. αἰτουνατάθ, ἨΘΌ. χὶ!. 17, διά 

ΟἸα88. . 

Μετέχω, ἔ. μεθέξω, δον. 2. μετέσχον, 
ῬΙΌΡ. ἕο λαῦο ευἱδἧ, δ οῖθοΓ, ἃ. 6. ἐὸ »αγίαξε 
ΟΥ̓, ὃὁέαγο ἐπ, ὅ6 α ραγίαϊογ,, ὅζο. ΛΒ σοι. 

Οον. ἰχ. 10, 12, εἰ ἄλλοι τῆς ἔξον 
σίας ὑμῶν μετέχουσιν, 866 τοῦ ποῖθ. Ηεθ. 
ἡ. 14. νἱὶ. 18, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, 
[6 μαᾷ ρατί ἱπ Δ ῖμοῦ ὑπ 6,᾽ Ὀε]οηροὰ ἴ 
δηοίδου ἰδο: σὺ ἐκ, 1 Οοσ. χ. 17, 90ὲ 
ΤΩΥ ποίθ. 80 ἐο ραγίαϊε ο΄ ἴοοά, ἱ. 6. Ὁ 

88 ἴοοά, Ηδοῦ. ν. 18, ἀπ οἷν. ἴῃ (288. 

Μετεωρίζω, ἴ. ίσω, (μετέωρος, Ἰήρὶ, 
ἤν. μετὰ, ἐώρα ἔτ. ἀείρω.) Ῥτορ. ἰο ἰὐ τῷ 
οπ διρῆ, ἤᾳ. οἵ 189 ταϊηᾶ, ο , 88 σῖτὶ 
Βορο; οοπῆάδεπορ, ρτίάθ, ὥς. ΑἾδ80 ἐὸ τθν- 
ἀδγ  ορίἑαίίπσ, Πωσιμαϊέησ, ὕο ταῦθ οἵ 
ἀουδι] βά εἶν, Ρο]. ν. 70, 10. Ὁ οά. βίο. 
χυὶ!. ὅ, μετεωρίζεσθαι πρὸς ἀπόστασιν. 
Ηδηοο ἴῃ Ν. Τ᾿ Ρᾶ88. οΥ ταϊὰ. μετεωρί- 
ζομαι, ἰο ὅδ ἵπ ϑιϑρθηδα, ὅδ ΟΥ̓ ἀουῤιμἱ 
πιϊπά, τὐχίουθ, δυοίαδϊίϊηρς Ὀούνγθθῃ μορὸ 
απ ἔδαν, ἴμι. χί!. 29. Οοταρ. μετέωρος 

ταῖς διανοίαις, Ῥο]. 11. 107, 6. ν. 18, ὅ. 
νἱ. 29, 8, οἱ 8]. Ορρίαπ. ΗΔ]. ἱν. 22, μετ- 
ἥορον ἦτορ ἔχειν. Απά Βο Ο]ο88. μετ’ 
ἕωρος, ὁ μὴ σταθερὸς τὸν νοῦν. 
8686, ΒΟΥΘΥΟΙ, ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃγῖβθθ, ποῖ ἴτοῖι 

186 ογοροίηρ α868, Βαϊ ἔτοται {μὲ 80 ἢν 
ψ ΕἸ ἢ ἃ βηΐρ ἰ8 βαϊά μετεωρίζεσθαι, "0 
Βο ουἱ αἱ 868. ΤΆυΟ. ἷ. 48, οὐ “τοβϑθὰ [0 8ηὰ 
το ὉΥ ἰδπιροβίυουβ ψὶηά8,᾽ Αττ. Εἰ. Δ. Υ. 
192. ᾿Απά βο [π8 ρϑιβοῃβ οῃ δοδγὰ ἃ 81} 
Ἰπυ8 ἰοββθᾷ ἅτ Βροίκβῃ οἵ 88 μετεωρισθέν- 
τας. Τίς, νὴ. 16, μετεωρισθεὶς ἐν τῷ 

πελάγει. Απᾶὰ Ὀεδοδυβα [686 ἃγ ῥέϊ 

ΡΘίυΔ ΠΥ ἰοβϑεὰ ἢρ 8πὰ ἀοτπ ΒΥ [80 σηπάς 
δηὰ νᾶνεβ, ἤϑηοθ μετεωρίζεσθαι ΠΙΑΥ 

νγ6}} τθργθβθηΐ ἴμο βίδιθ οὗ οὔθ ἰοββϑὰ δϑουΐ, 
Δ ἃ ἀοθραῖτ, 88 1 

[6 αὔονθ ραββαρεβ οἱ Ροΐγν. δπὰ Ὀϊοά. 
6. δβῃά οἷι. ἰὰ ὅο8. Απά 08 μετεωρί- 

ζεσθαι ἰδ υβοὰ οὗ γ6886]8 ἰοβδοὰ ἴο ἃπὰ [Ὸ, 

ὮΡ δῃὰ ἄονγῃ, πον ἱοῖν, δπὰ τΒεῃ δἱ {με 

γΕΥῪ ἀθρίμβ, (866 ΡΒ. οὐἱῖ. 26,} 80 1ἴ 18 δῇ 

δρὶ ᾿ππᾶρθ Οὗ ΔΗΣΙΘΙΥ πὰ ἘΠΒΙΔΒ]ΘΠ685 9 

τοϊπὰ, 8δο ἱα Ηοταῖ. Ερίβι. ἰ. 18, 109, 
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188 βαπι8 Ὡδιι 104] ᾿πλαζθ, “ ποιὰ | “δχοζοίβιηρ τηοάογαίοη τονναγάβ (16 {6 Ὅν8,᾽ ἢανο, Ὗ 
,“βωίίδηι ἀλλ ϊε θρ6 Ροῃάιι]ι8 ]ιογϑο.᾽ 

Μετοικεσία, ας, ἡ-(μετοικέω, οααὶν. 
[9 μετοικίζω,) ρτορ. οὐαπσα οὗ αδοάδ, πειῖΐ- 
φγαΐίοπ, ἀπὰ ἤθηςθ ρὰΐ ον [16 Βεανγ]οπίδῃ 
ἐχὶίο, Μαῖι. 1. 11]. 12, 17. ὅορι. 2 Καὶ. χχὶν. 
16. 1 ΟἸγ. νυ. 22. 
Μετοικίζω, ἴ. ίσω, Αἴ. ἔαΐ, ἐῶ, (οἱ- 

κίζω, ἔν. οἶκος.) ἰο σαι86 ἴο οἤαησθ Ομ6᾽8 
. ἕο σαῖιδ6 ἰο πιΐσταία, ἴταπΒ. Αοἰδβ υἱὶ. 

4, μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην. 
γον, 48, μετοικιῶ ἐπέκεινα Βαβ. ϑερί. 
,Νετοχὴ, ἢς, ἡ, (μετέχω,) ῥτορ. ρατγ- 
ἰοὶραϊοη, αὐὰ 80 θααὶν, ἴο μέθεξις : 80 
Ῥαγίμογϑλῖρ, Μεἰϊοιοβἢΐ», 2 (ον. νἱ. 14, τίς 
γὰρ μετοχή----" ῬΑΓΆ]16] ψῚ ἢ τίς δὲ κοινω- 
νία----; 886. ἴῃ ΡΊ]αϊ, νἱϊ. 980, ὀρχηστικῇ 
δὲ καὶ ποιητικῇ κοινωνία καὶ μετοχὴ 
ἀλλήλων ἐστί. 
Μέτοχος, ον, ὃ, ἡ, ῥτορ. δὰ). (μετ- 

ἔχω,) ραγίαζίησ, 5 Ἡάοί. 111. δ2, δα ΟΥ̓, 
ἴῃ Ρ]αῖο. Ι͂ῃ Ν. Τ΄ δυῦει. 1) ῥτορ. α 
»αγίαζον͵ ἩΘ6Ὁ. 111. 1. κλήσεως ἐπουρανίου 
μέτοχοι, ἀπ νοῦ. 14, μ. τοῦ Χριστοῦ. 
ν΄. 4, μκ. Πνεύματος ἀγ. χὶϊ. 8, Δηὰ 50 
ϑοιηδίμθ8 ἴῃ Ρ]αῖο. ο αἷ8ὸ ὥὄυῃηθβ, τὸ 
πνεῦμα ἱλαρύνει τοὺς μετόχους αὑτοῦ. 
2) ἴῃ (ἢ6 Β6η86 οὗ ραγέπογ, αϑϑοσίαΐθ, γεῖ- 

. ἴα. ν᾿. 7. τοὺς μ. Ηοῦ. ἰ. 9. 

Μετρέω, ἴ. ήσω, (μέτρον,) ἐο πιδαϑεγε, 
ἴγδῃβ. 6. γτ, οὗ οαρασιΐψ, αἰ δὴ δά͵ιποὶ 
οὗ τηδηποτ, ἰπ [ἢ ἘΓΟΥΘΕΙΙ ον ᾧ, οΥ 
ἐν ὦ, μέτρω μετρεῖτε (ἀθα] οὐ). μετρη- 
θήσεται, δαί, δ » ἴῃς ἵν. 24, ἼλιΥ,, 

. ΟΡ ,., ὅζο. 88 τηθδδιιγθὰ Ὁ Π6 
τι ]ο, κάλαμος, ον. χὶ, 1, μέτρησον τὸν 
ναὸν τοῦ Θεοῦ. 8]. δηὰ (4886. ΕἾζΖ. ἐο 
οϑἰδηιαίο, ἡμάσα οἵ 2 ΟοΥ. χ. 12, ἐν ἑαντοῖς 
ἑαυτοὺς μετροῦντες. Ατἱδίοι, ΕΠοί. ἰ). 14, 
Τῇ γὰρ αὑτῶν ἀκακίᾳ τοὺς πέλας με- 
τροῦσι. Απὰ εο Ηον. Εὐρί8ι. ἱ. 7, ἤη. “Μο- 
ὉΠ ἀυθηαι6 86 Β}0 τηοά 10 86 ρα ἀ6 ψϑγυμα 
δβ0 7 ΒΟ } 6616 βίδῃἀβ ἴοσ 8 [οοΐ- γι ]6. 
Μετρητὴ ς, οὔ, ὁ, (μετρέω,) ῥτορ. ἃ 

"θα ϑμγογ., Ὀὰῦ Δἰτηοδί 8] ΥΒ πιο γοίθ8, } οἷῃ 
1. 6, 1ῃ6. Αἰοΐο απιράογα, ἃ τηθᾶβαγθ [ογ 
υϊάθ, σοηίαίηϊῃ 2 χόες, οΥ 144 κοτύ- 
αι, ΞΞ καὶ οὗ δὴ Αἰος ηιοαϊηιπδ. οὐ Ηδσ- 

ὕτονν δαίδ, Ἡδηοθ [86 μετρητὴς Ὅ88 ΞΞ 
ϑδουΐ 88) Ἐπ ᾳ}18}} φυδγίβ, ΟΥ ἴἰο 8 ρΆ]]ΟΏ8. 

ἔς, δηὰ Ο]488. ᾿ 
Μετριοπαθέω, ἴ, ήσω, (μετριοπα- 

θὴς, οὗ ταοἀοταιοὰ ῬδΒδίοἢ8, ἔτ, μέτριος, 
πάθος.) ἰο δα πιοάδγαία ἵῃ οπθ᾽ 8 ἰΟΉ8, 

ἃν6 ΟΠ Θ᾽ 8 0:8 τηοάογαίοα ; ἤδΠο6 
ἴο ὗο φοηίϊα, ἱπάἀμϊσφοηξ, φοπιραδδίοπαΐο, νεὶτὰ 
δι, ἐοιραγὰβ ΔῊΥ οπο, Ηοῦ. ν. 2, μετριο- 
παθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι κιτιλ. 
ἔΠ]0 ἀθ Τοβερὶι. ἢ, ρ. 46, 87, μυρία δ᾽ 

αὐτὸς ἌΣ Αμ ἢ ἀνηκέστων, ἀρ. οἷς 
παιδευθεὶς μετριοπαθεῖν, οὐκ ἐγνάμ- 
φῦην, 709, ΑἸι. χί!. 8, 2, ΒΡ Δ ΚΒ οὗ γε8- 
Ῥάδιλη δῃηά ΤΊ 886 μετριοπαθησάντων, 

ποἰν  πϑιδηϊηρ ὉΓΠ6 ργονοοδοηβ [Π6Ὺ χὸ- 
οοἰνοά ἤτοῦι ἰἤθτὰ. 
Μετρίως, κἂν. (μέτριος, μέτρον,) 

γιοαϑωγοαϊΐψ, τιοάἀογαΐοῖψ, Ῥτορ. ψ 11 πιοάθ- 
τδίϊοι ; αἷ8ο, δῃὰ ρβεῦθπδρθ ῥγὶΠ. Ἰοοτγῖ- 
ἐγ, " ἴῃ ταὶ Δ] ηρ ἄορτοο,᾽ ποίει ποῦ ἴοο 110{}6 
ΟΡ ἴοο τηυποῖ. Ηάΐδη. ἦν. 9, 16. ἢ. 7, 8. 
ΑΒβ. πονγονοῦ, ΟἿἿΓ ἰθττὴβ ηιξ αἰΐπρ λα ιθαπ 
σλ6 δἱ' ἰϑηρίῃ ἴο ἤδγθ ἃ θα Β6η86, 80 μι. 
ὁ8Π6 ἴο τηϑδῃ ραγμῆϊὶ, ἰἰ 6, ἃ8 Χοη. Μοιῃ. 
ἶν. 1.1. Ηάϊαη. 1. 18, 16. ἵν. 6, 8. Απά 
80 ἱπ Ν. Τ΄. Αοἰβ χχ. 12, γ ἴᾶνθ παρ- 
ἐκλήθησαν οὐ μετρίως, “ ποῖ ἃ |{{{]6 : ἃ 
τᾶτο ἰάΐοιῃ, Ὀὰΐϊ ουπὰ ἰῃ 408. ΑὨϊ. χν. 8, 
], οὐ μετρίως ἐδυσχέραινον. 

Μέστρον, ον, τὸ, (ἔτ. αοἴνι. τηεύσδη, 
ψἤθηςο {μ6 1,6 πιδέ- ἴον, ἀπ ΟἿΣ πιοία ; 
80 Β᾽ ση  γίηρ 110. [Παὺ ὈῪ Ὑ]ιῖο}1 ΔῊΥ Ἐπὶ 
ἷθ τηθᾶϑιιγ64,} ΠηΘαΒΈΤΕ, ῬΙΌΡ. 88 οὗ 

ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΩ, οαραοσϊίψ, ἴὰ 6 ἀαϑθ δας. 
Μαμς τ 2. ΜΚ. Ἷ 24. Τ1μι. νἱ. ὅ8. ὅθρι. 
πὰ Ο(]458.. Νδδβυγο οὗ β'η8, Μαῖϊ. χα! 
82. ΑἾ8ο οὗ ἐοπσίδ ΟΥ̓ Ββυγίλοθ, α πιραϑεγῸ, 
1. Θ. ἃ τηδαβυτγϊηρ-τοῦ, κάλαμος, Βον. χχί. 
1ὅ, ἴῃ Ἰαΐον οἀΐτ. χχὶ. 17, μέτρον ἀνθρώ- 
“που, Ἰιαη 8 ἨιΘαϑΏ76, ἱ. Θ. σοτατο), οΥϊ- 
Δ. ϑερῖ. ἀπά ΟἾΔ88. Οἴἰθῆθγ. δὰ δᾶν. 
ἐκ μέτρου, ὃν πιθαβεγο, δΘααΐν.. ἴο μετρίως, 
Ἶ. 8. τηοάἀοιαίου, βραυηρίν, Φομη 11]. 84. 
2) τηθΐοῃ, πιϑαβῶγα, [ὉΓ ρογίϊοη, 88. τηθᾶ- 
διιγΓοα οὔ οὐ 8] οἱτεὰ, αἰοίπιθπέ, ργορογέϊοη, 
οι. χὶὶ. 8, ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον 
πίστεως. 2 ΟοΥ. χ. 18. Ἐρἢ. ἷν. 7, 18, 
10, δμὰ ΟἾ488, 8:66 οἡ κανών. 
Μέτωπον, ον, τὸ, (μετὰ, ὦψ,) {ἦ6 

7) ονοδοαά, ον. νἱὶ. 8. ἰχ. 4,4], ἄν (1488. δορί. 
Μέχρι, α18δο Μέχρις βοιηοίϊπλεθ ὈΘΙΌΓΘ 

ἃ γοναὶ, ἃ ρα γ016 ΒΟΥ Πρ ἴο τηδὺῖς ἃ ἐ67- 
πρῖπβ αὐ φμοης, ὈΟΪΠ οὗ ρίαοο δηὰ {ἰπλ0. 
τ ἀὐοτβ [πογοΐοσο ἔτοτῃ ἄχρι, ἴῃ [πα΄ ἄχρι 
Ἦχοϑ {πὸ δἰἱϑηοη Ὁροπ ἐδ τυλοία ἀιγαιίοι 
ὩΡ ἴο 180 1 πα], Ἰδανίηρσ [Π6 Μωγτἦον οοη- 
τη υδη0θ υπάοίοτγιηϊηθα ; 116 μέχρι το- 
ἔοτβ 8016} ἴο ἐπὸ ἐὐρεἶξ, ἰτρ] γἱηρ τηαΐ [ῃ6 
ΔΟΙΟΙ [Π ΘΓ ἰοστιηδίεβ. Ϊ 88 ΡΒῈΡ. 1} 
[86 χοη. μρηΐο, μη, αὐ. 1. οἵ ρ»ίαοθ 
ὕΝΤΟ, αϑ ὰγ" αβ ίο. λοῃι. χν. 19, μέχρι 
τοῦ ᾿Ιλλνρικοῦ. ϑερί. ἀπά ΟἸ688.----Ἴ1. οὗὨ 
ἐΐηιθ, ὉΝΤῚ],, ψΠἢ σε. οὗ ἃ βιι08ῖ. 
Μαῖι, χῆϊ. 80, μέχρι τοῦ ϑερισμοῦ. Αεἰβ 
χ. 80. Βοιῃ.ν. [᾿ μέχρι Μωυσέως. 1 Τίια. 
νἱ. 14. ΗθδΌ. 11. 6, ̓ γὴ ἷχ. 10, δορί. δπὰ 
ΟἸαβ8. 2) μέχρις οὗ, 1. 6. χρόνου, 111. 
μηΐξὶΐ ευὐλαΐξ ἐΐπια, ἱ. 6. τπέϊ!, ἃ8. ἃ. ΘΟ) ποῖ. 
ἢ [86 80) αποῦ. ΠΘγΘ [Π6 ἰμΐηρ 18 υπ- 
οογαίη. ΜῈ, χί. 80, μέχρις οὗ πάντα 
ταῦτα γένηται : “ὶϊ ἱτηρῇ, ἰηάϊο. Χαη. 
Αῃ. ν. 4, 16, 8) μέχρι τῆς σήμερον, 
κὯη{11 {118 ἀδγ,᾽ Μαῖιί. χὶ. 28. χχυ!. 1. 
δο μέχρι τοῦ νῦν, ῬΑ]ωρὶΝ. χν]ϊ. 2. μέχρι 
τῶνδε τῶν καιρῶν, Ὠιοὰ. 8:|ο. ἱν. 19 .-- 
ΠΙ. ἢρ. οὗ ἄἀθογθα οὐ δαίθηξ. 2 Τί. ἰΐ. 9. 
κακοπαθῶ μέχρι ὀέσμων: Ἠδοῦ. χί!, 4, 
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μέχρις αἵματος. ῬΆΝ]. ᾿ἰ. 8, μέχρι ϑανά- 
του. γοτ, 80. ϑορι. ὅς 6(]488.---- "1. 89. ὉοΝ- 
σύνοῦυ. ὠπέΐ, Ὀεΐοσγθ 8 υοῦῦ ἰῃ 1Π6 βυῦ- 
")υποῖ, ὙΠΘΓΘ (6 ΓὨϊηρ 18 ΘἰΘΓ ῬΓΘδ. ΟΥ 
ἔαϊ, δηὰ ἱμογοίοσο υποογίδίη, Ερὶ. ἱν. 18, 
έχρι καταντήσωμεν---εἰς ἄνδρα τέλειον. 
Ἐν: Η. 6. 1. ὃ, 11, περιέμενεν---μέχρις 
ἔλθῃ. 

Μὴ, ἃ πορεαῖϊνο ραγιϊοϊο, ΝΟΥ, Ὀυΐ ἰτ- 
ΡΙΥ ΩΣ ΘΥΟΥΥ ΠΟΘ 8 ἀερεπάδθηξ ἀπὰ οοη- 
ἀἰδοπαὶ ποραῖϊνο, ἱ. 6. ἀθροηάϊηρ οὐ {6 
ἰάδθα οὐ οοποθρίΐοη οὗ βοὴ 8:0]6οῖ, διὰ 
τῃογοίοτο ΒύΒΈΟΤΙΨΕ ; Ὑ 8116 οὐ ΘΧΡΓΘΒΒ68 
ἴ8ο ἀἐγοσέ διὰ γιεἰἑ ἡδραϊΐοη ἑμάορεηαθηξίῳ 
δηἀ αδϑοοίωέείν, ἀῃὰ 15 ᾿ποτοίοσα ΟΒΟΈΟΤΙΝΕ. 
Τρδι ἴδ, μὴ ἱταρ}165 [μα΄ ΟὯ0 σοῃοοίνϑδ ΟΥ 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἃ (Ππἰησ ποὶ ἴο οχίδι, Ὑ}}116 οὐ 6χ- 
- τιδι 10 δοϊυ αν ἀοεβ ποῖ οχἰὶβῖ διὰ 
6Ώ66 μι) τοῖοτβ ἴο {Π0 ργεαϊοαίε, οὐ ἰο ἰῃς 

οορμΐζα. ἴ. 85 ἃ ΝΕΘΑΤΙΝΕ ΡΑΚΤΙΟΙΕ, ποΐ, 
ὙΠ ογθ ἴθ6 ΠΟ]ονίηρ δρεοσίαΐ 868 8}} ον 
ἔτοια [6 ζϑηθΓαὶ ρῥγὶποὶρ ]ο8 δθονο βίαϊοὰ - 
6. στ. μὴ, ἀῃὰ ποὶ οὐ, 15 υϑδεὰ : 1. ἴῃ 4]] 
ποσαϊϊνο οοπα ονβ ἃυιἃ ϑβμρροξδίξίοηδ, ἴῃ 
Ν. Τ. δον ἐὰν δηὰ εἰ, 6. γτ. ἐὰν μὴ, 
Μαῖι. νυ. 20, ἐὰν μὴ περισσεύση ἡ 
δικαιοσύνη ὑμῶν. τ. οἵ. 84]. 8. εἰ 
μὴ, Μαεῖι. χχῖν. 22, εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν 
αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. ΜΚ. 11. 7. 7“ οδη ἢ. 18, 
4]. Ὶ ἐὰν οἵ εἰ ἱπιρ]ϊοὰ, ΜΚ. χὶϊ. 19. [λι. 
χ. 10. ϑομμηοίίπλοβ εἰ 8 [Ὁ] ονσοὰ ὉΥ͂ οὐ, 
νυὶ οὐ 1ῃφη τοΐειβ ποὶ ἴο ἴῃ σοῃαϊίοι, 
Ὀὰξ τὸ [86 νογῦ δἴοηθ, ποῖ ἰδ το πὰ 6 ΓΒ 
ποραϊϊνο, 89 Μαῖϊῖῖ. χχνὶ. 24, καλὸν ἦν 
αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη, 1. 6. “180 κοέ 
δεῖμα ὅογε ποῦ αν Ὀδθὴ Ὀαιίοῦ [ῸΓ 
ἱλ.᾽ Φοθη χ. 87, εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα 
τοῦ Πατρός μου, Ἰ. 6. " ἴο ποῖ ἀο.,᾽ δαυΐγν. 
ἴο ἰοᾶνθ ἐρμοναν ἐ αὶ ̓,. Ἵ" Οοωρ. ἴῃ 
Οὐ.---τι. γμαγίλοϊεβ. ᾿Ρ] γίηρ ῬΆΓΡΟϑε, 
450 γόβμὶ δητοϊραϊεά ΟΥ δυρροθοά, ἱ. 6. ἴῃ 
Ν. Τ΄. δον ἵνα, ὅπως, ὥστε, Μαῖϊ. χχνὶ. 
ὅ, ἵνα μὴ ϑόρυβος γένηται. Μαῖι. νἱ. 18. 
1,α. νυ]. 10. Φοδὴ ἢ. 16. 80. θεΐοτο δὴ 
Ἰπῆῃ. ὀχργοββίηρ ἃς. εἰζῆεν Ἰηΐ. 
ΒΙΓΡΙΥ, οὐ ἢ ὥστε, εἰς, πρὸς, διὰ, ἃς. 
--ἼῚΠ᾿. δίδον γοξαζίθε , 8 ὃς, ὅστις, 
ὅσος, ἩΝΟΓΕΥΕΣ ΠΟΥ ΓΟ ποῖ ἴο ἀεβηϊία 
δηιεοοάοδηϊβ, Ὀυῖϊ ἴο διιοὶι 85 διὸ ἐπάςβηϊϊε 
δηὰ ρεπογαὶ, οὐ ᾿πρ]οὰ, Μαῖϊ. χ. 14, ὃς 
ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς. χὶ. 6. 1μὰ. ἰχ. ὁ. 
Βυὶϊ οὐ ἴ8 ρυὶ ὃς, ὅστις, ὙἜΕΓΕ 
1Π:656 τοῖο ἴὸ ἃ ἀεβηϊϊο δηϊοοθάθηις, δ ἴ[.υ. 
Σὶν. 88: ΟΥ ὙΒΕΘΓΘ ΔΥ (δΐηρ 15 βδὶὰ δεῖυ- 
4}}γ ποῖ ἴο να, οὐ ἴο ὕ6 ἀοῃθ, δὲ λέει, σ᾿ 
38. χιὶ!. 13.- ν. ἢ ἴθ6 ἐπήπ. δα θεὶῃνσ 
ἀερεπάεπέ ἀρὰ δοῖθεῦ δηϊία νεγὺ οὗ 
πογὰ ἐχργεαβοὰ οὐ ἐτρ]ϊοὰ : 1) ἱπί. 5]: ]. 

᾿, 23. οἱ ΤΠ γυν πεν μὴ εἶναι 
ἀνάστασιν, ἱ. 6. δὲ {ΠΕΥ̓ 50 δηὰ' 
δεΐδενε. [π|. ἰϊ. 26. Βσοαι. χιϊ!. ἃ, θέλεις 
δὲ μὴ ἔσθαι τὴν ἐξονσίαν.. 1 (ον. 
τῇ. 1. αἱ. Αὔεν δεῖ, ὀφείλω, ἂς. Ἀΐαι ' 
ΧχΙΗ, 98. [,η. χυϊ!. 1. Βοια. χν. 1. 
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1 Τί. ϊ. 8. Αἴ ὄμνυμι, ἱπρὶ γῆς 
ἔυΐαγο ΡΌΤΡοβο, ἨδθΌ. ἢ. 8. ΑΥΟΣ γε 8 
οἵ οοπιπιαμαϊΐησ, θηἰγοαζίπο, Μαῖϊ. 1]. 12, 
ν. 84. Αοἰδ ὶ. 4. Ερῃ. 111. 18. ΒΥ γίο- 
ΟὨδΒ Α[6Γ νοΓὉΒ ᾿ΩΡΙ Υἱηρ ἃ περαῖϊνο, 
6. ὅτ. οὗ ἀοηψίησ, [μὰ. χχ. οὗ, οἱ ἀντιλέ- 
οντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι. χχὶϊ. 34. 
166 ψΟΙΒ8 δία οὐ δύναμαι, σ ἤοΓα δορὶ 

Ὠοραίϊνθ μδ8 1ΐδ ῬΓΟΡΟΥ ρόνψεῦ, 8πα δοιὰ 
(οχοῖθοῦ σοηδεϊι6 ἀη δαρθδῖῖς αἰδττοα- 
ἰἶνε. Αεἰἴδβ ν. 20, οὐ δυνάμεθα ἃ εἴδομεν 
--κἡ λαλεῖν, ἱ. 6. τὸ σδπποί Ὀαϊ Εροακ. 
Αἴοσ ὥστε, ἴῃ Ν. Τ. ΡΔΤΕΙΙΕ ἃ γεδεζέ 
δηϊοἰραϊεά, ΟΥ 8ιὶ . ἢ ἴδ6 οὗ 
186 ἀνήρ εο ΟΥ̓ δι αα το τὰ γ]}. δ ΜΚ. 
1. 20. 2) ἱπβῃ. τ] τοῦ 85 ἀορεπάθῃης 
ΟἿ ἃ Β8Βυβ8ι. ἤοῃι. χὶ. 8, ἀπά 1 ὍΟον. ἰχ. 6. 
ΑΥον νοῦ οὗ ἀϊπαάστίμο οὐ Ὀοϊηρ ἰπάον- 
εἀ, 1.υ. ἰν. 42. χχίγ. 16. Αςἰβ χ. 47. ὅο 
ὈΥ 1Ὼ}]. [μι. χνὶϊ. 1. ΑΒ. τρδυϑεῖπρ Ρὺγ- 
ῬΟ80 ΟΥ Γοβυ]δ, γα ὥστε ταὶχῃϊ εἰαπὰ 
Ἰηϑίοδά οὗ τοῦ, οι. υἱὶ. 8, ἐλευθέρα 
ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμον, τοῦ μὴ εἶναι 
αὐτὴν μοιχαλίδα. 8) ἱπῆπ. ἡ} τῶ, 
2 Ὅον. ἰϊ. 12, τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον. 
4) ἰηῆη. συ τὸ, οῃ. χὶν. 2]. καλὸν τὸ 
μὴ φαγεῖν κρέα. 1 Ὅον. ἷν. 6. 80 νὴ 
εἰς ἃπὰἀ “πρὸς 85 τηλτκὶησ ρυτΡοβο, βυρροβοά 
γεβιυὶῖ, ὅς. 6. στ. εἰς τὸ μη), Αεἰδ νὶϊ. 19. 
Ἡεῦ. χὶ. ὃ. πρὸς τὸ μὴ, 2 Ὅον. "!. 18. 
1 ΤῊ. 11. 9.---ν. σῖϊῦ ραγέϊοίρίεβ, πῃ θα 
ΠΟΥ βίδπά 6]} 1] }}} ΤῸ ΔΏΥ οὗ ἴμ6 δθονὸ 
ΠΟΠΒ ΓΟ. ΟΏ 8, ΟΥ ΤΕΙΟΣ ἴο δὴ Ἰηἀ6θη)ῖα βιὺ- 
)6εοῖ, οΥ ἵπ ψεποῦαὶ ψ ΕΓ ΤΠΘῪ ᾿τρ]ν 88 
Ροβ᾽ ὕοῃ, οομάϊοπ, ράγροβα, δὴ τπηρ δὰ 
)εοῖῖνα, 6. χγτ. 1) ψῆθη ἴΠ6 ρδγις, ΤΥ ὈῸ 
Τεϑοϊνοὰ ἱπῖο ἴῃ6 ᾿ςοπειίτυοϊΐοη ὙΠ} εἶ, 
ἐὰν, ἄς. Τκι. χιΙ. 86. ομι. ν. 18. Ο4]. νἱ, 
9. 2) “δεῖ ἴδ ρατγί. εἰἰ πεν ἢ οὐ Ὑ1ἢ- 
ουὐ τῃ6 ἁγίας, 18 δᾳυΐν. ἴο ἃ τοϊαῖ. τεΐεσ- 
τὶς ἴο ἃ σεηθταὶ οὐ ἱπάεβηϊϊε δηϊθοεάςηϊ: 
Ε. γτ. ὁ μὴ «118 ματι. Μαῖι. χὶ!. 80. ὁ μὴ 
ὧν μετ᾽ ἐμοῦ, ὶ. ε. “ »»βοθοενεῖ," Φοδὴ 
ἰ. 18, ὁ μῃ πιστεύων, ἀπά Σ. ]. 
Μαῖῖ. χχν. 29, ἀπὸ τοῦ μὴ ἔχοντος. 
Γμ. ἰἢ. 1]. πᾶς μὴ, υὶτἢ ματὶ. 1 Τμ685. 11. 
12, πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες. Μαιϊ. 
νι. 10. 1 Ζοῖνη ᾿ἴϊ. 10. 8.0 εποσ. Νίαϊι. ἰχ. 
36, ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 
χ. 28. Αοῖδ χχ. 22. ἰδοὺ ἐγὼ ---- μὴ 
εἰδὼς, Εοῃῃι. ᾿!. 14. 8) ὙΒετε [116 μασῖ. 
ὙΠ} μὴ ΟΧΡΓεβθαβ τῃ6 βυρροθεὰ οὐ 
τοηῖ σαμ86 ΟΥ οὐσδϑίοῃ οὗ δὴγ ἱπίηρ, Μαῖι. 
'. 19, Ἰωσηφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος 
ὧν καὶ μὴ ϑέλων κιτὶλ. χνῆϊ. 25. μὴ 
ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν 
κιτλ. ΜΕ. 'ἰ. 4. χιὶ. 24. 4) σοσο τ86 
ματι. πὶτἢ μὴ ἜΧργεβθεβ ἃ 58 ΟΥ 
᾿χὰρ᾿ ὁ τὰ Ἰκὸ ὥστε μὴ [0]]. ὃν Ἰηβα. 

. ΑἈοῖα σσ. 29, εἰσελεύσονται 
--λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μὴ φειδόμενοι 
τοῦ ποιμνίον. 2 (ον. ἵν δ, 80 Αεῖβ ἰχ. 
9. ἣν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ 
ἔφαγεν. ΣἋ190 «1 καὶ 85 ἐφυῖν. ἰοὸ ὥστε, 
μὰ,1. 20, ἔση σιωπῶν, καὶ μὴ δυνάμενος 
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λαλῆσαι. χὶϊ!. 1] νι, ἷπ 811 πορδίνθ 
ΘΧΡΙ ΘΒ 008 οὗ τοίδὴ, ὁπίγεαΐψ, οοπιπιαηά ; 
ψῆοτο μὴ τΠδὴ οἴϊοῃ βίαπαβ αἵ ἐπ Ὀορίη- 
πἷηρ οὗ 8 δῃοτί ἱπάδροηδοηΐ οἶδιβο, [6 
νἶοα οὗ τ ὶβηϊηρ, ὅο. ποῖ Ὀεὶπρ ἜΧργεββοά, 
θυϊ τεϊαἰπδὰ Ἰη ἴδ τοὶ. ΤῊ ΔΒ ἴο ἜΧΡΓΘ85 
ἃ ἠερϑίϊνο τοϊδα, μὴ ἰδ σοποίγυρα ὙΠῈῺ [80 
ορίϑεϊνο : ἰπ πορδῖνο ὀπέγοαίψ πὰ οοην- 
“παπᾶ, πὶ [86 ἱπροτδῖνο δηά ϑυῦ- 
ἡπποῦνος 1) τῖ τς ορέ. ἱπαβ  γῖπα, ὃ 
Ὠοραῖνο τσίϑά, ἰὰ 1π0 ἔγοαιεπὶ ἜΧΟΙ δι. ἢ 
μη γένοιτο ̓  “ΤΩΔΥ ἰξ ποῖ ὃ6 1 ἰοὶ ἴξ ἠοΐ 
ἄρρεπ  [μι. χχ. 16. 830 61]. νυἱ. 14. 

2 ΤΊην. ἦν. 16, μὴ αὐτοῖς λογισθείη 2) 
ἢ (ἢ ἐπερεῦ. ΔἸ σαγβ, (τ οἷ ὭΘΥΟΥ [Δ κ08 
οὐ.) ἀϑΔ}}γ ἱτἢ [86 ἴτηρ. . ΣΡ  Υἱηρ; 
φοπεϊπηθα δεϊίοη, δηὰ ὥνδ ἀΐηρ δὶ 016 
δ ΔΙΓεδαγ ἀοΐπρ, Μαῖὶ νἱ. 16, μὴ γίνεσθε 
ὥσπερ οἱ ὑποκριταί. νοτ. 19, ὁδ' Χχὶν. 6, 
ὁρᾶτε, μὴ ϑροεῖσθε, “Ὀδναγο, ὃ6 ποί 
του δ] οα," ΜῈ. ἰχ. 89. 8 μεγ8. ργϑβ. βου. 
Υἱ, 12, μὴ οὖν βασιλενέτω ἡ ἁμαρτία ἐν 
τῷ ϑνητῷ ὑμῶν σώματι. χὶν. 16, 4]. 80 
ἴῃ Δη:Π6ἴ]ς οἸδι.868, ἃ8 Οο]. ἰἰΐ. 2, τὰ ἄνω 
φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. 44. ἰ. 22. 
μὴ ἀλλὰ, [μχ. χχὶϊ!. 42. Μαῖῖ. χχὶν. 18. 
ΜΙ, χῇ!, 15. Φοβη νἱ. 27. 8) σῖτα 080 
δυδ). ἴῃ ποραιϊνο ἐπέγοαίῥ68, οοηιπιαρα8, 6Χ- 
μογίδίίοηδ, ὅζο. ὙΒΟΙΘ [Π6 δοίϊοῃ ἰβ ἴο ὉΘ 
θΧργοβδθὰ 88 ἰγϑῃδίθηϊ ; 1 βογϑ. Ῥ]Γ. 80]. 
Ῥγεϑοηΐ, ΟΔ]. ν. 26, μὴ γινώμεθα κενό- 
δοξζοι. νἱ. 9: αογ. Ζοῦῃ χίχ, 24, μὴ 
σχισωμεν αὐτόν. ἴῃ 2 δῃὰ 8 ροῖδ. 800]. 
αογ, Μαῖι, 1. 20, {ἢ φοβηθῇς. ἰἰϊ. 9, μὴ 
δόξητε λέγειν. 1 Οὐον. χνὶ. 11, 8].---ντι. 
ΦΘΠΟΥ, ἷπ ΔΙΗΥ͂ σοῃβίγυοίίου, ὙΠ6ῚΘ [ἢ6 
ὨρρΔΙΪΟΩ 8 ἔτοπὶ [ἢ6 παίυγο οὗ [06 0886 
8 ]θοἴἶνο οὐ δοηαϊτίοηαὶ, Μαῖϊ. χῖχ. 9, ὃς 
ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὑτοῦ, μὴ ἐπὶ 
πορνείᾳ, πιἰἴοτο μη οἰϊμοῦ ἀθρθηάβ ὑροη 
ἴδο ῬΙθοοά, γο]αῖ, οὐ 1 Ὄχργοββοδ οοπμαϊξοη, 
Ὁ ποὶ ἴον ξοτηϊοαιίοη." ΜΕ, χίὶΐ. 14, δῶ- 

μεν, ἦ μὴ δῶμεν : Ψοδη ᾿ἰϊ. 18. οι. 11]. 
ὃ, Οοἷ. ἡ. 18, ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβατεύων, 
1. 6. ἰηῖϊο σᾶ ἢ σδηποὶ ΡΟΒΒι Ὀ]Υ ἤᾶνὸ 
ϑέδῃ, οὐ Ὁ6 βυρροθϑὰ ἴο ἢᾶνθ β6θῆ: ὙΈΘΓΘ 
οὐ ΔΟυ] ἃ ἢανὸ Ἔχργαββϑὰ {πὲ Ὦθ ᾿ναά ποῖ 
θη ἴῆθιὰ, ᾿πουρῃ ἢθ δὰ 1Π6 ροῦτον. 
1 ὙΜεββ, ἷν. ὅ, μὴ ἐν πάθει ἐπιθυ- 
μίας, ΠΟΤ μὴ Ταίοιβ ἴο (Γἢ6 ργθοθαϊησ 
Ἰηβηϊνε, κτᾶσθαι. Βοτῃ. χὶν. 1.---ΥΊΙ. 
“ουρ]οὰ ὙΠ οὐ, ἱ. 6. οὐ μὴ, 88. δῃ 
Ἰηϊθηβῖνθ ποραίἦνθ, ἴπ δ ῬΠδιῖς ΒΒ Υ Ἰ 008 
ϑηἀ ἀϑβιγαης68 τοϊοιτίηρ ἴο 186 ζπζυτο, ποΐ 
αἱ αἰϊ, ὃν πο πιθαηβ, σοπιβίτιιοά ρτορ. στὰ (ἢ 6 
πάϊς, ἤματα, οὐ τλοτθ οοπη ΟΥ̓ ΓΝ 16 

δυλ), αοτίαί, 1) [01]. ὃὉγ {πα ΐο. Μιᾷ. Μαῖι. 
ΧΥΙ, 22, οὗ μὴ ἔσται σοι τοῦτο. χχνὶ. 85, 
οὐ μὴ σε ἀπαρνήσομαι. 850, ἱπ ΘἸαφΠαίὶς 
τ ΠΟ ἰοη, Τμι. χυῆ, 7. Φόμη χυὶὶ. 1]. 
) [9]}. Ὁγ διε , αοτίαί, 6. στ. δον. 1. ἢ" 
Ἀἰϊ, Χχῖν, 2, οὐ μὴ ἀφεδᾷ ὧδε λίθος. 
εὐ, ΙΗ, 12. Αοτ. 2. αοἱ, Μαῖϊ. ν. 18, 
Σ τηϊὰ, ΜῈ. χὶ. 19.---Τ1. 88. ἃ Οον- 

ὝὌΌΝΟΤΙΟΝ, ἐξα κοί, ἰραί, Τιαῖ. πὸ; ἴῃ Ν. Τ. 
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ΟἿΪΥ ΔἱῈΣ σεγὺβ ΡῈ ͵)αν, απαϊοίῳ, 
)ονεϑίοδ, πὐτῃ τ οἢ ὈοῚἢ ἴῃς ΟὙθθ κβ δηὰ 
Τκπα σοπηδοῖ ἃ ποραῦ. ᾿τη ] γἱπρ α τε 
1πᾶῖ 19 πη ἔδασθά τὺ ηοέ Ὀ6 οὐ ἢδ 
Ῥοηῆ. Οὐοηβίγυρα νυϊουβὶΥ: 1) στ 106 
,Θυδηιησί., ψ θτο [86 ῬΓεσδάϊηρ ΟΥ ρονογη- 
πρὶ νοῦ ἰθ πὶ 1Π6 Ῥγοβθηῖ. ὅο δέν νϑγῦβ 
οἵ ,εαγίηρ, ὅκο. Αςἰϑ χχυὶ. 17, φοβούμενοί 
τε μὴ εἰς τὴν Σ. ἐκπέσωσι. 2Ο ον. χὶ!. 2], 
ὅς Ο]δ88. Αἴοσ γοσῦβ οὗ "ογοϑίοτξ ΟΥ σαμζϊοη, 
{πὸ νοῦ Ὀοϊηρ ἴῃ [ἢ 6 ὈΓΘΒ. ὝΛΗ ΧυΪ. 10, 
ὁρᾶτε μὴ "ατάφροεηεῆτε ἑνὸς κιτιλ. 
ΜΙ. χίϊ. ὅ, 86. 2) ψιἢ 16 Ορέ,, ΘΓ 
{π6 ργθοθάϊηρ υετῦ 8 ἃ ροσέ. οὗ ἴπ6 Ιηάϊς, 
530 Δεν ἃ σοτὺ οἵ ζογεβίσὴΐ, Αοἰϑ χχνῖ!. 42, 
8) στὰ τη 6 7παϊ0.. 1688 οἴζθη, δη 4 ἱτορ] γὴν 
[δι {πὸ {πὶπρ ἰδαγοά δγοδὰν Ἂχ βίβ, ΟΥ 18 
δϑουΐ ἴο Πάρρθη. 80 στ ἰηἀΐο. Ῥγθ8. 1}. 
χὶ. 85: σἰτὴ 1πάϊς. Γαΐ. Ο]. 1. 8. 4) τὰ 
ἴμο 7ηῆη. ἴῃ ποραῖϊϊνο τβθ8 οὐ δάπμοηὶ- 
ἘοΠ5. 1 ᾿ Υἱηρ ἃ 68 οὗὨ [0}6 σΟΠΊΓΆΓΥ, ἱ. 6. 
ἢ δου. ὅς ἰηῆπ. 2 Οον. ΥἹ. 1. χὶϊ!. 7.---Ἴ1|. 
848 απ ἐπιρλαΐϊο ἵπ σα ραγίϊοϊα, ὨϊΟἢ 
[88 ἰοβὲ 118 οσῃ παραῖϊνθ ρΟΟΣ  Ὀὰϊ 6Χ- 
ῬΥΘβδίηρ ἃ ἀορτθὸ οὗ ἔδαν ΟΥ ηχίοίυ, δηἋ 
παρ] γης 86 οχρθοίδιϊουῃ οὗ ἃ ποσαΐΐυδ 
ΔΗΒΎΟΘΥ : ὙΠ116 οὐ ἱπίοττορ. ἀθιηδη 8 Δῃ δἷς- 
πττηδίῖνο δήϑυνοσ, Οοπϑίγ. ἡ 1ἢ 186 Τπάϊο. οὗ 
411 τπ0 ἴδη868. 1) ϑώμρίψ, αἰϊῃ ἱπάϊς. Ργθ8. 
Μαῖι, ἰχ. 1ὅ, μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ 
νυμφῶνος πενθεῖν. Φοδη 1, 4. Αςἰβ νἱ]. 
28: δου. [ὰ. χχὶὶ. 85, μὴ τινὸς ὑστερή- 
σατε; Ψ“οῆη νἱὶ. 48. ἔσῃ. χὶ. 1: ,). 
Φολη νἱῖ. 47; ἴαϊ, Μαῖι, νἱ!. 9, 10. ἃ 8 
υϑοὰ Ὀαοΐοτο οὐ, ἱ. 6. μὴ οὐ, ψἤθτ μὴ ἴθ 
ἰπίοστοχαίίνθ, απ οὐ ὈΘΙΟΩρΒ 8016}Υ ἴο 19 
[0] νης νοτῦ, Εοαι. χ. 18, ἀλλὰ λέγω" 
Μὴ οὐκ ἤκουσαν : νον. 19, μὴ οὐκ ἔγνω 
Ἰσραήλ; 1 Ὅον. ἰχ. 4, δ. χὶ. 22. 

Μήγε, 8660 ἰπη ΓΠὲ πο. 1]. 4. 
Μηδαμῶς, κἂν. (μηδαμὸς ἴοΣ μηδὲ 

ἀμὸς,) ὃν πο πιθαπϑ, Αοἰβ χ. ]4. χὶ. 8. 
δορί. δη ΟἸ]6β8. 
Μηδὲ, οοπ͵ἦυποῖ, (μὴ ὅς δὲ.) ἀϊ οτίηρ 

ἔγοτη οὐδὲ 88 μὴ ἤοπι οὐ, δηὰ δανίησ [ῃ0 
ΒΆΤηΘ σὐποταν: δ᾽ ρη βολύϊο 88 μὴ. ΡῬΓΟΡ. 
απ ποί, αἶϑο ποί, ἀῃιὰ ἤθῆσο ποίξλον,, ποέ 
ὀυθῆ, 8ἃΒ σοΟΠηΘοίηρ 016 ΟἸδι868 ΟΥ ῬΓΟῸ- 
μιρνα 1) ἴῃ σοπέϊπιοα ποραΐξίοπ, αἱ τῃ9 
δρίπηΐης οὗ ἃ βι δβεαιθηΐ εἶδιιδθ, ΝΕΙΤΗΕΕ, 

ΝΟΒᾺ, τη ΒΕ φυθοοάρα ὈΥ μὴ, Μαῖϊ. χ. 14, 
ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσῃ 
τοὺς λόγους ὑμῶν. ΜΚ. νἱ. 11]. Φοδη ἵν. 
15: ὉγΥ μήπω, οῃ,. ἰχ. 1]. 80 ἴῃ σου- 
πο Ῥσο ! ἰτἴοη, ἀβιι8}}} δ μή : δηᾷ 
(6 ἰδ ἴλκ68 [ἴῃ βᾶτηθ σΟμβίγ, 885 μὴ σι ἢ 
ΓΡΟΥ, ΟΥ ϑ.Ὁ)]. ΕὉ]]. Ὁ ἰτηρεγαῖ. Ὀγεβ. 
ἜΧΡΓ. ΟΥἹ ἴτρ]. Μαῖι. νἱ. 25. ἯΚ, ΧΙ. 1]. 
Εοτι. γνἱ. 18, μηδεὶς---λχηδὲ, 1 ΤΊη). ν, 22 : 
δου, 1. ρ888. 1 Ῥοῖΐ. ἢ]. 14 : [0]]. Ὁγ 80). 
ῬΓΕ6Β8. 1 Ρ6γ8. ρ]ῈΓ, ἴῃ ὁχῃογίδιίοηϑ, ἱ ΟοΥ. 
ΣΧ. 8, 9: δογ. 2 δπὰ 8 μοτβ. Μαΐι. νἱΐ. 6, μὴ 
δῶτε--- μηδὲ βάλητε. ΜΆ. χ᾿ϊ!. 1δ. μηδεὶς 
---κηδὲ, Τὰ. Ηἱ. "Ἐ ᾧω ΌΥ ἱπῆῃ. ἀθ-» 
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πάϊησ οὔ ἃ νουῦ οἵ ργο! δἰ οη, Αἰ ἷν. 
8. 1 Τίιαι. ἰ. 4. 2) ἐμ ἐδδ πιϊάαϊε οΥ α 

οἷἴαιϑο, ΝΟΤ' ἘΝῈΝ, ΜΚ.Ιϊ. 2, ὥστε μηκέτι 
χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν. ἔρμ.ν. 
3, ἀῃὰ ΟἸα88. 

Μηδεὶς, μηδεμία, μηδὲν, (μηδὲ, εἷς.) 
ποί θυ Οπ6, ἨΟ ΟΉ6. ἷ. 6. "ΠΟ 0Π6, ΏΟΘΥΟΙ 
.)8 τυ 06. ἴ. ζαπον, Μδῖι. χυὶ. 20, ἵνα 
μηδενὶ εἴπωσιν. ΜΚ. νὶ. ὃ, ἵνα μηδὲν 
αἴρωσιν εἰς ὁδόν. Φοῦπ νἱϊ. 10, δπά 
Ο].55.. ὙΠ μὴ, μηκέτι, οτ μηδεὶς το- 
Ῥοαϊθά, ἴῃ 8 βίγθηρίῃϑηθὰ πορϑιίοῃ, ΜΙ. 
χὶ. 14. Αοἴβ ἰν. 17. 1 Ῥοί. "᾿. 6, αἱ. δηά 
Ο]α88.---11. ἰπ ργομὶ οἱ άοηβ, [0]}. ὈῪ ἔπ ρογ. 
Ῥγοϑ. [«ὰ. ἢ]. 18, μηδὲν πλέον---πράσ- 
σετε. 1 Ὅον. ἐϊϊ. 18, 21, 4]. : ψῖῖ ᾿ροΓ, 
ἴρ}]. Μαῖι. χχνίὶ!. 19. ῬΆΪ]. 11. ὃ; στὰ 
ἀου]α περ. Βοια. χἰϊ. 8. ἘῸ]]. Ὁγ δ} ]. 
80γ. Μαίι, χνὶϊ. 9, μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅρα- 
μα. Λοίβ χνὶ. 28. μας. ΠΏ. Ὠθον, 1. 2. 
Μαῖι. υἱῇϊ. 4, ὅρα μηδενὶ εἴπῃς : «1 
ἄἀοι Ὁ] ἴοι ΜΙκ. 1. 44..----11Π1. ποαΐ. μηδὲν, 
ποίησ. 1) 48. δᾶν. ποί αἱ αἰϊ, 6. στ. μη- 
δὲν διακρινόμενος, Αείϑ χ. 20. χί. ὋΝ 244 
1. 6. Αἴἴεον νου οὗ ρσοῆϊ οὐ 1οββ, ΜΙ. ν. 
926, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα. [μὰ. ἷν. 86. 
ῬΗΪ. ἵν. 6, αηὰ ΟἾα88. 8.0 ἐν μηδενὶ, “ ἴῃ 
πὸ τεβρθοῖ,᾽ 2 Οὐον. ΥἱἹ]. 9. ἜΝ 1, 28. 24. 
'. 4, 2) ταοίδρῃ. μηδὲν ὧν, “οὗ πὸ 80- 

οομπὶ,᾽ 61]. νἱ. 8, δα ΟἸ688. 

Μηδέποτε, τἂν. (μηδὲ, ποτὲ.) ποί 
δυθη θυθν', ποῦογ,, 2 Τίμα. 1]. 7, δῃ!ὰ ΟἾδ88, 

Μηδέπω, τἀν. (μηδὲ, πω.) δύθη, ποΐ 
γοί, ποὲ γοῖ, Ἠ6Ὁ. χὶ. 7, δια ΟἸ 488. 

Μηκέτι, τἂν. (μὴ ἔτι.) 50 ἸΊΟΥΘ, πΟ 
αιγίδον, πὸ ἰοηρον., ἴῃ 
μὴ. δπὰ σοηβίγ. δῇτεν ἵνα, (ςοταρ. μὴ 1. 11.) 
2 ΟὍὐοτγ. νυ. 15. Ερῃ. ἱν. 14, ἵνα μηκέτι 
ὦμεν νήπιοι. ΜΊΘΙ 1116 ἰπῆη. (οοηρ. μὴ 
1. τν.} Δοίβ ἰν. 17. Ερῆι. ἰν. 17, ὅς ΟἾδ88. : 
στὰ ἴπξ. αἴϊος ὥστε, ΜΙ. ἱ. 45. σἰτὰ ἱπέ, 
δηὰ τοῦ, οι. νἱ. 6. εἰς τὸ μὴ ψΊ ἢ ἱπῆ, 
1 Ῥεῖ. ἱν. 2, τ ραγεϊοὶρἶο8, Δ8. ΘΧΡτΕβ8- 
ἱῃρ ὦ οαιιϑε, βου. χυ. 28, νυνὶ δὲ μηκέτι 

τόπον ἔχων. 1 ΤΉ688. 11,1, ὅ. Α8. 6ὁχ- 
τεβϑίηρ ὦ γοβδ, Αοἰϑ χἱϊ!, 84, δηά ΟἸ1488. 

ἢ ποραιῖνο Ἔχργοββίοηβ οἵ εὐἰδῆ, ἐπίγεαΐῃ, 

οοπιπιαπα, 866 μὴ 1.ν. ΕὉ]1. ὉΥ ΕἾ: 

᾿ρ] γίηρ 8 ποραίϊίνο εὐίδῆ, Ματκ χὶ. 14, 

μηκέτι ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι: 

ὈΥ Προν. ρτθβ. Φόμη ν. 14, απὰ υἷ1..}}. 

μηκέτι ἁμάρτανε. Ἐρ". ἷν. 28, 4]. ἀπά 

ΟἸαββ. ; ὈῪ ϑιδ,ιποί. Ῥγθβ. 1 Ῥρθῖβ. ρίυσ. 

Βοιη. χίν. 18; 80. 2 δὰ ὃ ροῦβ. ΜΚ. ἰχ. 
25, 8]. 

Μῆκος, εος ους, τὸ, ἰοποίϊι, μον. ΧΧΙ. 

16: ταϑίαρα. Ερὶι. 11. 18, δϑρί. οὔν, ἀπά 
Ο] 488. 

Μηκῦνω, ἢ. υνῶ, (μῆκος,) ῬτῸΡ. ἕο 

“παῖό ἰοπσ, ἰδησίδθη ΔῸΥ τηϊηρ; Βᾳ. ἐο ᾿γῸ- 
Ιῃ Ν. Ὑ. πιά. μηκύνομαι, ἰο 

παρὰ οὗ ρἰαηῖβ, 1. 6. ἐ0 Δ κὰν οπαϑβοῖ; 
φγοῖῦ τρ, ΜΚ. ἷν. 
στάνῃ, καὶ μηκύνηται. 

. καὶ ὁ σπόρος βλα- 
80 ϑιοερί. ἱπ δεί. 
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ἐμήκυνε. 
Μηλωτὴ, ἢς, ἡ, (μῆλον, ἃ 5Βεερ.) ὦ 

δἠιοορ-βἰκῖμ, 85. αβϑά ἴοτ οἱο Βῖπρ, ΗϑοὉ. χὶ. 
37. 866 ΤΥ ποίθ. ϑορῖ. 1 Κὶ χίχ. 18, 19. 
9 Κ. ἢ. 8..18,14. ΟἸεα. ἔσοπι. Εἕ. 1 δὰ 
Οον. σχἱϊ. 

Μὴν, ἃ ραγοϊθ οἵ βίτοηρ δθηγγαδίίοι, 
γοα, αϑεμγοαΐῳ, ὅς. Ιπῃ Ν. 1. οὨ]Ὺ ἴῃ (Βς 
ςοηποχίοῃ ἦ μὴν, 866 ἴῃ Ἦ. 

Μὴν, μηνὸς, ὁ, α πιοπίϊ. 1) Ῥτορ. μὰ. 
ὶϊ. 94, ἵν. 25, ἄς οι. ϑορί. ἀπὰ (1185. 2) 
ταοΐοη. ἔον πϑιυ-πιοοη, ΜΟΙ τγὰ8 τ[η6 ἔἄγβε 
ἄγ οὗἩἉ 1π6 ταομίῃ δηὰ ἃ ἔδδιίναὶ, 618]. ἰν. 
10. ϑορί. νεομηνία. 

Μηνῦ΄ω, ἢ. ὕσσω, ἰο πιαΐε ἔποιση, αἐϑ- 

οἶοθο, αἰϑοοῦον, τουοαὶ, ἷ. 6. Βοιποίῖπρ θ6- 
ἔογο απ κπόσνη, ἰγϑηϑ. [.. ΧΧ. 87. ὅπ χὶ. 
57. 1 Οοτ. χ. 28- σι ἀαι. Αὐοίβ χχῖϊ, 80. 
Ο]488. οὔ. 
Μήποτε, περ. ρατιῖο. (μὴ, ποτὲ.) ἴῃ 

1Π6. β8π|6 φζεπεσαὶ 86η86 8Ππὰ ιι868 ἃ5 μή. 
1. 28 ἃ ΝΕΘΑΤΙΨῈ ῬΑΒΤΊΙΟΙΕ, ποΐ ΘΌΕΥ, 
ποῦογ, αἴ πο ἔπι|6, ἴῃ πο ο886, ΗθὮ, ἰχ. 17. 
ἐπεὶ μήποτε ἰσχύει [διαθήκη) ὅτε ζῇ ὁ 
διαθέμενος, ἀπὰ ἴῃ Ο]488.---1]. 88 8 Τὺν- 
σΌΝΟΤΙΟΝ, ὁ 1παὶ ποῖ νοῦ, ἰλαΐ δθοτ, ἰεϑέ 

δυ6γ,, ἷ. 6. “1686 δ βοπῖθ {ϊπι| οὐ οἴβοτ, 

ἱπάἀοβηΐία, ΞΞ ἰοϑέ ρμογῆαρθ. ὅ30 δΔένδσ υϑγθδ 
παρ] γἱησ ρωρρόϑο, [01]. ὉΥ ϑιυῦ)απεῖ. δηὰ 

Ργεοθάβά ὉΥ ἃ ἤιΐ., ἃ ῬΥθ8. ΟΥ 807.. ΟΥ ἃ 
τῇ. [πάϊο. 80 σι δαϊ. ργοοοά, Μδϊι γν. 

, ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψης κιτὰλ. 

7κα. ἦν. 11 ; ὙΠῈ ῥτοβ. οὐ δου. Ναϊι. ν. 25. 
νἱϊ. 6. ἵνα μήποτε, ἵλι. χῖν. 29: ρεγέ. 
ριθοθᾷ, Μαῖϊ. χίῃ. 16. Αοἰ8 Χχϑῆ. 27; 
[01]. Ὁγ [πάϊο. ιι. ΜΚ. χῖν. 3, μήποτε 

ϑόρυβος ἔσται τοῦ λαοῦ. Αἰγεῖ γΘΓῸ8 

ΠΡ] γἱηρ ζϑατ' οὐ οατδέοη, [01]. Ὀγ Θυ )υπιοῖ. 
γαιΐ. χν. 32. ἴμὰ. χχὶ. 84, ἃ]. : σχῇ ῥτθο. 

νετῦ ἴω]. Μαιῖ. χχυ. 9. Αοίβ ν. ὃ9. Χϑη. 

συν. ἰ. 6. 10: [911. Ὁγ πάϊς. ἔιϊ. ΗΘΌ. 1. 

Τὰ. ἢτ ἃ9 8ἃἢη ΙΝΤΕΚΒΟΘΑΤΙΥΕ ΡΑᾺ- 

ΤΊΟΙΙΕ, 'ῃ ἃ ἀΐγθοῖ ἱπαυΐτΥ ἱπρὶ γἱπρ ἃ πορὰ- 

ἔνθ ἀπδισοσ, Φοδη νἱὶ. 26, μήποτε ἀλη- 

θῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες---; Τηάϊτοοῖ, 

τυἱοίλιν' μογλαρϑ, ὑΓ Ῥεγῆαϑ, στ Ορῖ. [μα. 

1. 15. ψῖτι ϑυδ]αποῖ, 2 Τίμι. ἢ, 20. 

Μήπω, ἄν. (μι), πω.) ποέ ψοῖ, Βοτα. 

ἰχ. 11. Η6Ὁ. ἰχ. 8, ἀπά 0148. - 

Μήπως, οοπ͵υποῖ. (μὴ, πως.) ἐδαΐ ἐπ 

πὸ τυαν, ἐμαὶ ὃν πο πιεαρ8, ἷ. 6. ἰοϑὲ ἵπ απ 

ἐὐαν, ἰοδὲ ρογῆαρβ. Αἴνον νϑγὺϑ ἐταρ  γἱηρ 

ῬΓΡΟβ6, ἴο11. ὉῪ 80). ἀπὰ φγθοθάθᾷ ὃ 

ἔπ6 ῥγθβ. (οοιρ. ἱπ μὴ Π. 1.) 1 Οὐσ. ἰσ. 

97. ὉΥ βου. Θ΄]. ᾿ϊ. 2. Αἴἴον νϑῦθβ ἴτω- 
οἰ γηρ )8αν' οὐ οατξίοη, 6. 57. [01]. Ὁγ πάϊς. 

(σοηΡ. ἰπ μὴ 11. 8.) Οα1]. ἵν. 11; ὉΥ ϑὉ- 

ἱπποῖ. δοῦ. Αςίβ χχυὶ. 29. οι. χὶ. 2]. 

Οον. υἱῖ!. 9. 

Μηρὸς, οὔ, ὃ, ἐμ ἰλῖρ!ι, ον. χῖχ. 16. 

Μήτε, ὁπ, (μὴ, τε.) ἃ οοπιϊπαδῖννο, 

τοίου ἀϑυλ!γ ταῖμον ἴο ὦ ρατέ οὗ ἃ 



ΜΗΤ 

Ῥτοροκιεοη οἵ οἴδιιβο, ἴμδη [Π6 τ ο]6 ; απὰ 
φιοί, αἶδο ποῖ ; ὮδηςΘ ποίξλογ, ποί θυθη. 1) 
ὑπ σοπέϊπειοα ποσαίζοπ, αὐ ἴῃ Ὀερίπηϊηρ οὗ 
ἃ ΒιιὈβοχυεξηΐ οἰδυβα, ἴον μη, ποιέλοη', ΠΟΥ͂, 
ἘΡΡὮἢ. ἵν. 27, ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδνέτω.,---μήτε 
δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ, 4]. ἀπὰ (888. 
Ἐερθαϊεὰ, μήτε---μήτε, πείίλι67----ἸοΥ, Ὀ6- 
ἔοτο ἀἰθεγθηΐ ραγίϑ οἵ [Π6 βαπὶ6 ο]διιβδ, 
Μαῖιί. ν. 84, 4]. ἀπά ΟΪα88. 2) αἶοπο, ἴῃ 
[Π6 τηΐϊάα]6 οὗ ἃ οἰδιιβο, ποέ οϑθη, ΜΚ. 11]. 
20, Χοη, [μἃς. χ. 7. . . 
Μήτηρ, τέρος τρὸς, ἡ, α γιοίδεγ. 1) 

τορ. Μαῖίι. ἐ. ἴξ. π..11..18. 20, ἃ]. βῶρϑ. 
δερί. δηὰ Ο]α89. ΕἸἾρ. οὗ οπο ἴῃ ἐΐδ6 ρίαρϑ 
οὔ τηοΐδοτ, Ναί. χιὶ. 49, 0. ΜᾺ. χ. 80, 
4]. Ἡσιι. 1]. νἱ. 429. Χοη. Μεπι. 1. 2, 1], 
2) σϑῃοσ. ἴον ραγεηέ, οὐ ἀποεϑίογ,, Οἴ8]. ἷν. 
26. ϑιερί. θη. 1). 20. ἙἿᾳ. οὗἁ ἃ οἰ} 88 ἐ}6 
Ῥαγεοήμπ οΥ ϑούνοο; οὗἩ ἩἱοϊκαἀΠ688 ἀηα ΔθοΙ - 
παίΐοηβ, Εδν. χνὶ. δ, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, 
ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμά- 
τῶν τῆς γῆς. ὃ) Οἷς, ἀθ Οταί. 1). 40, Ιυχ- 
ὌΓΣΙ6 5. ἀναυ δ τηδίογ.᾽ ΑὉ ΡΟΘΙ0Δ] τηοῦθ οὗ 
ΡΧΡΥΒβδίρῃ, 50 ταν [πὰ 1058 ΒΑΥΒ]), β'πο6 
οἰὯ05 ΤΟΥ ΘΟ ΏΟ]Υ σοῃδίἀογο 88 7πιαΐἶθ8. 
Μήτι, περ. ραγιΐο. (με), τε ἱπά οἴ) ποέ 

»εγλαρ5. ἴοτ ἰὴ6 τε αἰγὶ π:81168 [ἢ 6 ἴοτοΘ οὗ 
ἴπο ποραί. 'Φ'δθ ΣΩΥ ποίθ οῃ ΦΌΒῃ ἰν, 29, 
πῃ ΝΣ. 1) δὲ ΝΈΘΑΥ. ΟἿΪγυ ἰὴ {ἢ οοη- 
δοοίΐοι εἰ μήτι, “1 ποῖ Ρογθαρθ, ἀπ]688 
ΡΟΣΒαρβ,᾽ [.ὰ. ἰχ. 18. 1 Οον. νἱῖ. δ. 2 ον. 
ΧΙ. ὅδ, ΑΪ80 μήτιγε, εᾳυΐν. ἰο μήτι, Ὀαΐ 
ΘΣΟΏΡΟΙ, “ΤῊ ΟὮ τοῦτο ἴποη.᾽͵ 2) ἃὃ8 1᾿- 
ΤΈΒΈΟΟ. τυλοίδον αἕ αἰϊ 7 ιυλοίλον' ρογῆαρϑ53 
ἵ, 8. 8 οὐ ἀαϑ ἑδδη, ρογλαρε3 Μαῖί. νἱϊ. 16, 
μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν στα- 
φυλήν : ΜΝκ. ἵν. 2]. ἃ]. οὔτ. βΘρί. ὅς ΟἾΔ88. 
μήτι ἄρα, 2 Οον. 1. 17. 

Μήπτεγε, 866 'ῃ Μήτι]. 

Μηήτις, Ῥγοη. ἱπίοστος. (μὴ, τις ἱπάθξ.) 
1, αην ομϑῦ ἴβ οΥὐ ἤχβ ἀπ οποῖ Ζοῇη 
ἦν. 88. νυἱῖ. 48. 
Μήπτρα, ας, ἡ. (μήτηρ,) πιαῤτγίν, ιυογεῦ, 

μὰ. 1,. 28, Βοηι. ἱν. 19. δερῖί. δηὰ Ο]488. 
Μητραλῴας, ου, ὁ, Αἰς μητρα- 

λοίας, (μήτηρ, ἀλοιάω ΞΞ ἀλοάω, ἴἰο 
δῖα ΐ6,) ὦ δηιδίον ΟΥ̓ ἠδ πιοίλογ, α ηιαξγιοϊάο, 
1 Τί. 1. 9. 
Μία, 5369 Εἰς. 

Μιαένω, ἴ. ανῶ, (Ρογῖ. ρΡα85. μεμίασμαι, 
Τις, .. 1δ:; ροσῖ, ρᾶ88. ὃ. Ῥϑιβ. βίῃψ. μεμί- 
ανται, Τιϊ. 1. 15: 8δογ. 1. μά88. ἐμιάνθην,) 
ἃ ἰοησίμοηεὰ ἴἕοστμι οἵ ἴμθ οὗδβο]. μίω, 
(ποθ μιεαρὸς,) οορηδίθ ψἱ μόω, 
4“ποῦθο, αὐπιοῦεο, εἰρτιι[γρ 1) τηδηϊθυθϑ 
“πουδὸ ἃς ἐγασίο, ἑαπσο, ἐγασίο; 2) σοπ- 
ἐγεσίο, διὰ ἰῃαὶ οἴζει ϑοὰ ἴὰ ἢ 6 8686 
οἴδίο, »οίζιο, ἃΒ ΟὟΤ νοῦὺ ἐὸ ἐλιωπι ἴον ἴο 
80, 6 Βἰψηϊ, ἐο οοἰοι, ἰΐπρθ, βέαΐη, 
(ἰουπά ἴῃ Ηδοτη. 1]. 'ν. 14].}}8 ΟὨ]Ὺ ἃ ἀογίνοά 
9Πη6, τάν Υ Ὀδίνθθη ἴΠ6 Ρυΐπη. 8686 δηά 
ἴῃ6. ΘΘΠΘΓΙΆΙ ΟΠ6 ἴο ἀεἤία, ἰτᾶπβ.. οὗν. οσο. 
η ΟἾδ55,, δηὰ 4180 ἤουῃμά ἴῃ Ν, Τ'; Ὀυϊ ἴη 
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ὑτνο δοςοορίδιίίομβ, 1) ἴῃ [86 Ζουΐϊξίοαϊ Β6η80 
ἐο ἀεἶίθ, οοτθιοηα}}γ, Φοη χυ]!. 28, ἵνα 
μὴ μιανθῶσι, ἀπά οἔϊ. ἴῃ [ΠῸ ϑερί. 2) ἴῃ 
ἃ πιογαΐ οὐ δρί στα] β6η86, ΤΙῦ. 1, 1ὅ, μεμί- 
ανται αὐτῶν καὶ ὁ νοὺς καὶ ἡ συνείδησις, 
'. 6. “παν Ὀδοοιηθ οοΥταρί. Οοιηρ. Ὠ]ο- 
Ὧγ8. ΗΔ]. ἀ6 Τ]ογά. νὴ], κράτιστον δὲ 
πάντων τι μηδὲν ἑκουσίως ψεύδεσθαι, 
μηδὲ μιαίνειν τὴν αὑτοῦ σννείδησιν. Ἠ Ὁ. 
ΧΙΪ. Ἢ καὶ διὰ ταύτης μιανθῶσι πολλοὶ, 
“06 σοττυρίοα δηά βοάιοοά,᾽ πδιηοῖὶυ, ἴοὸ 
Β6Π84] σΟΙΤΟρΡ(οπ. Απ ἰάδα τηοῖθ ἀἶ8- 
{ΠΟΕΠ]Υ͂ ἜΧΡΙΘβδθά ἴῃ ἃ 5. 118. ραβϑᾶρθ αἱ 
δυάο 8, σάρκα μιαίνουσι, “ ΤΉΘΥ ΡοΪ π᾿ 
{πεῖν θοάϊο8 στὰ ΠοΘἢ]Υ Ἰυ8ι8.᾽ ΒαΘὮ ἃγ6 
ἀοβοτ θεά, 2 Ῥοῖ. ἰϊ. 20, 885 οἱ ὀπίσω σαρ- 
κὸς, ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευόμενοι. 
50 Βον. 1. 4, οὗ το τἱρμίθουβ, οὐκ ἐμό- 
λυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν. ΊΝ μιαν- 
θῶσι ἴῃ {Π6 Αθονθ ραββᾶρε οὗ Ἡθῦγονβ π'ὁ 
ΤΏΔΥ ΘΟΙΏΡΑΓΘ {0 Β᾽ τη} 8 ΘΧΡΓΘββίοη ἰῇ 
ΓΌΟΥ Εποοῖ Εῦν. Οοά, Ῥβευά. 182, μι- 
αίνεσθαι ἐν γυναιξὶ, ὙΏΘΤΘ [ἢ Β6Ώ86 18. 
“ἴο ἀ6Ά]6 Το γε8 φῇ ὙΟΙΏΘη : 88 
Βον. χίν. 4, οἱ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμο- 
λύνθησαν. 

Μίασμα, ατος, τὸ, (μιαίνω.) ῬτῸΡ. 
τηγιηαπιοπέμηι, Δ ρμοἰϊωζδοπ, ἀοἠίοηιοηΐ, 
1) ργοϊοαϊ, ἔτοτλ οοπίδοι τι ΔηΥ ἰΗΐηρ 
αἴτίγ; 2) ἰοσαί, ὉΥῚ ἴΠπ6 νἱο]αἰΐοι οὐὗὁὨἨ {ἢ 
Μοβαϊς τἱτυδὶ Ἰαννβ; 9) σογεπιοηΐαϊ, ΌΥ ῥτο- 
ἰδπδίϊοη οὗ [μ6 Τ᾿ Πρ] 6, οΥ δη ΠΡ ἢ : 
4) ἱπ ἃ ηιογαΐ -86η860,. ἴῃ 6 γο]  τοη οὗἹὨ [86 
Ὠληἀ ἀπά 8οὰ], ΌὉΥ ἀδεάβ οὗ βἷη δῃὰ ἰηὶ- 
αυϊγ. ΤΠ 18. βἰρτιῖε, 18 διιοϑίοα Ὁγ Ηδ- 
Βγοἢ. δῃὰ ϑυϊάδϑθ; ἰῃ6 24, παλθγ, Ὑμδὶ 
εἿΕΣ Ἰεραὶ γμο]]αϊίοπ, ὀοοιτβ δὲ [μον, νἱ]. 
8. εν. χχχὶϊ. 84, ἔθηκαν τὸ μίασμα ἐν 
τῷ οἴκῳ : ΠῚ ὙΒλοδ οοταρ. ΤΠ ηοβι}ὶ. Ὁ. 
1874, ἵνα μὴ μιάσματα γένηται ἐν τοῖς 
ἱεροῖς. ΤΉ δὰ οσοιυτβ ἰη Ν. Τ. 2 Ῥοι. ἱ. 
20, ἀποφυγόντες τὰ μ. τοῦ κόσμου. 
Δπά βὸ οἴϊδθῃ ἰῃ Ἃ]888.., 88 Ρ]αῖ. νἱ. 6θὅ, 
τὸ μ. τῆς σαρκὸς ἡμῶν, δηὰ 6δρας. ἴΠ6 
Ῥοοῖβ βΘΏΘΓ. ἴῃ [6 8686 ΟΥ̓ )26. 
Μιασμὸς, οὔ, ὁ, (μιαίνω.) ροϊϊπιίοη, 

αἀοπίοπιοηξ, ἴῃ ἃ ταοτα] δῖ 2 Κι. Ἰϊ, 10, 
ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ, “ ἴῃ ρο]]υϊηρ Ἰυϑι.᾽ 
866 ὙΥ 184. χῖν. 26. 
Μίγ μα, ατος, τὸ, (μίγνυμι.) α πιϊχίωγε 

ΟΥ οοπιροιπά, Φοἢη χΧίχ. ὃ. μίγμα σμύρ- 
νης καὶ ἀλόης. ἘΠΒΟΝΠΟΥΘ ΟὨΪΥ υβοὰ οὗ 
γιραϊοαξ ταϊχτατοβ, Ρ]αΐ. νἱ. 298, ὁ, ἘκοΪαδ. 
ΧΧΧΥΪΝΠΙ, 8, ποιήσει μ. 8.0 [,Δἱ. ηιϊχίωνα. 
Μίγνῦμι, ἴ. μίξω, ἰο πιΐω, πιΐησίο, 

ῬΓῸΡ. ΜΠ 860. δηὰ ἀδῖ, δῃᾷ ἱῃ ρ888. ὙΠ ἢ 
44ι, ον. υἱῖϊ!. 7, μεμιγμένα αἵματι. χν. 
2, δπὰ ΟἾδ888.; αἷδο Ψ1} δοο. δηά μετά 
τινος, [,. χἸΪ. 1. 

Μικρὸς, ἁ, ὁν, 84]. ὁηιαίϊ, {ϊξϊδ, σοτα- 
Ρᾶγ. μικρότερος, 8β᾽πας6 7, ἰ685; Ῥτορ. 186 
ΟΡ. οὗ μέγας, Ἰατζο. 1) οἵ πιϑρηϊταάο, 
Μαῖι, χὶῖ. 82, ὁ μικρότερος πάντων τῶν 
σπερμάτων. 214. ἀ δηὰ ΟἹ 58. οὗ 
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βίαϊατο, ἴλι. χίχ. 8, τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 
ἥερῖ, ΕΖ. χνιϊ. 6. Χοη. Ογτ. νὴϊ. 4, 20 : 
Ὠσποθ οὗ δζδ, δηιαίί, ψομπσ, Αοῖδ νἱ}}. 10. 
ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, οἱ 8]. ἴπ8 
ΘΟΙΏΡΆΓ. 5686 [ὉΓ 685, γον Ή ΘΟ, Τ,Δῦ. ΠΗΜΟΥ͂ 
παΐω, ΜΚ. χν, 40, τοῦ Ἴακ. τοῦ μικροῦ. 
2) οἵ ᾳιδηξλεν, α ἰδ, Ῥγορ. 1 Οογ. ν. 6, 
μικρὰ ζύμη. 6α]. ν. 9. δηὰ Ο]468.. ΕἿρ. 
Βον. ἢΪ. 8: δᾶν. μικρόν τι, 2 Οον. Χί. ἢ 
10, δηά ϑορί. 80 οὗ βρβοο, πουϊ. μικρὸν, 
88 δάγ. α ἰἠέί6, προελθὼν μικρὸν, Μαῖί. 
χχυΐ. 39, δπὰ (]888. 8) οὐ πυιαδον, ἐξέ, 
7διυ, Ἰλι. χὶϊ. 82, τὸ μικρὸν ποίμνιον. 
Βορῖ, ἄρῃ. χχχ. 80. Χοη. αὖς. ᾿ϊ. 8. 4) οὗὨ 
{ἴ9, Φοη υἱ!. 88, μικρὸν χρόνον, «αἱ. 
Ἡδποο 8080]. μικρὸν, ἰ. 6. χρόνον, α ἐϊξέϊε 
«ὐλίϊο, Ῥτορ. δος. οὗ ἔτηθ μον Ἰοηρ, ΨΦοΒη 
χὶϊ, 88, οἱ ἃ. Ξο μετὰ μικρὸν, αὐἶον α 
τολῆὴϊο, 4 Ἰ0|6 αὔοτ, Μαίι. χχνὶ. 78, δπὰ 
ΟἸΔ88. δ) ἢρ. οὗἁὨ ἀϊρτῦν οὐ δυϊποσϊγ, 
ἐοιυῖγ, λωηιδίο, Μαῖϊ. χ. 42, ἕνα τῶν μι- 
κρῶν τούτων, κ]. δηὰ ΟἸα88. 

Μίλεον᾽, ίου, τὸ, α πιὲΐο, Μαῖϊ. ν. 4]. 
Μιμέομαι, ἔ. ἥσομαι, ἄδροη. τῃϊά. 

(μῖμος,.) ἐο ἱπιϊίαίε, γοίϊοισ, 88 0. Θχϑιωρ]ο, 
ψ ἢ δος. 2 ΤᾺ. ᾿ἰϊ. 7, τῶς δεῖ μιμεῖσθαι 
ἡμᾶς. τοῦτ. 9. δῦ. χὶϊ.. 7. 8 Φοδη 1], 
τη ΟἾδ88. 
Μιμητὴς, οὔ, ὃ, (μιμέομαι.) απ ἑηιῖ- 

ἑαίον, γοἰϊουσογ,, οὐ. ΟὨΪΥ ἴῃ [Ὧ6 ῬὮΏΓΑΒΟ 
μιμητὴς γίνομαι, " ἴο ὈΘΟΟΤΊΘ 8Δῃ ἱπι Δίο τ, 
Ϊ, 6. ἴο ἰπυ αἴθ, δααΐν. ἴο μιμέομαι, 1 Οον. 
ἶν. 16. χὶ. 1. Ἐρῆ. νυ. 1, ἃ]. 908. ὅς 6]488., 
85 Ηάΐδη. νἱ. 8, 6, ὡς μὴ μαθητὴς εἶναι 
μόνον, ἀλλὰ ζηλωτὴς καὶ μιμητὴς τῆς 
ἐκείνου ἀνὸδρεΐας. 
Μιμνήσκω, ἴ. μνήσω, ἴῃ ΟἾ8588. ΡτῸΡ. 

ἐο γϑοαζὶ ἰο ομδ πεϊπα,, (0 γεπιϊηαὶ ΔΏΥ ΟὩΘ, 
οι. Οἀ. χίϊ. 88. 1]. ἰ. 407; θὺϊ σοποῦ. 
88 ποῖ. ἐο ὁδθὰν ἐπ πιϊμα, τοπιοηιδον. 1 
Ν, Τ΄ ΟἿΪΥ 88 ἃ ραυ αὶ ἄθροη. τηϊά. μιμνή- 
σκομαι, (ἴ. μνήσομαι, δογ. ]. μ888. ἐμνή- 
σθην Ὀοΐΐ 88 τηϊά. δηὰ ρᾶ88.. ρογί. ραγί. 
μεμνημένος, 88 ρΓ68.} ἐο οαἰΐ ἰο πιϊπμά, τὲ- 
δοίϊοοι. γεηιθηιδοεῦ, ὈΒΌΔΙΪΥ τὶ χοα. 1) 
Ρἴορ. ἰῇ ργεβ. Ἠοῦ. 1. θ, ὅτε μιμνήσκῃ 
αὐτοῦ. Ἠοῦ. χὶϊ!. ὃ; δοῖ. 1 88 πηϊὰ. Μαῖί. 
χχνυὶ. 75, ἐμνήσθη---τοῦ ῥήματος. μα. 1. 
δ4, ἐλέους, νεγ. 72, 8]. δῶρο. Ηδθὺ. νυἹ]}}. 
12. χ' 17, τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ 
μνησθῶ ἔτι, ΞΞ 1 νὶ}} οἢ το, δηά 
ΟἸ]ω58. ΕῸ]}. Ὁγ ὅτι, Μαεῖιῖ. ν. 28. [μι. 
χνυὶ. 25, 4]. δῃὰ Ο]488. 2) δοζῖ. ]. ἐμνήσ- 
θην 88 Ρ888. ἕο δα τὰ » ἕο δὲ ἐπ 
γδὴ ,. ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἴον ροοά, 
88 ῬΓΔΥΕΙΒ, Αοίϑ χ. 8]. σΟπ,Ρ. γα. 4: ΟΥ 
ἴον ρυπδιτηθπί, δν. χνὶ. 195. ὅο ϑερί. 
ἘΣ. ΧΥΣ. »»Ὰ 

Μισέω, ἴ. ήσω, ἐο λαΐε, ἀείοεέ, ἰτᾶτι. 
Ῥ9588. ἐο δὲ οὐϊομδ. 1) (0]]. ὉΥ βος. 
οὗ »έγξ. ὑδ08}}γ ἱτωρ γἱηρ αοέέοε 1}}- Μ1}} 1π 
νΟΓά5 δηα οοπαιοὶ, Μαῖῖ. ν. 43. μισήσεις 
τὸν ἐχθρόν σον. γεν. 44. χ. 22, ἔσεσθε 
μισούμενοι. δῃᾷ ΥΕΙῪ Οἴϊ, Α͵50 τη ϑερῖ. δῃὰ 
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͵7ῶν ομεϑοϊζ, εἰταρὶν ἐο ἕαζε ἰο 
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ΟἾδββ. ΒΥ ἱπιρὶ. ἐὸ μετγβεσμίε, Ἐζεν. χυἥ. 
16, οὗτοι μισήσουσι τὴν πόρνην. 80 
βερί. 2 ϑατῃ. ν. 8. χχίὶ. 18. 2) [0]}]. 
866, οὗἉ ἐλέπο, ἰο αἀδίεϑ,. αὖον, Φοδη τ. “ἡ, 
οι, νἱΐ. 1ὅ, ὃ μισῶ, τοῦτο ποι. Ἠοῦ. 
'. 9. 1 υὐο 28, ΠΘΥΘ 866 τὰν ποῖθ. Τοῦ. 
ἷν, 15, 7208. Β. ἰ. 81, 2. Χοη. ΟΥγτ, ἷν. 
2, 87. 8) εβρθα. ἰπ ἀπ Ό ἢ, ἢ ἀγαπάω, 
ἰν 18 ποὲ ἰο ἴουό, ἰο ἰουε ἦθ85, ἕο 8ἰέσἠξ, νὰϊὰ 
86ο. οὗ ροτβ. Μδίι. νἱ. 24, τὸν ἕνα μισήσει, 
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει. ἴμι. χὶν. 26. 
χυὶ. 13. Ζοῆη χίϊ..25. οι. ἴχ. 18. 80 
ϑερί. αεῃ. χχίχ. 81. Πθυΐ, χχὶ. 16. Μαὶ. 
1. ϑ 

Μισθαποδοσία, ας, ἡ, γτορ. “ (: 
Ῥαγτηθηΐ οὗ τναῦεβ :᾿ Ὦ6η66 γΈσΟΠΣ ᾿ ΤῈ 
γωΐίαὶ, 6. {τ ἴὴ ἐΠπ|6 86η86 οὗἨ γειοαγά, Ηεῦ. 
Σ. 85. χὶ. 26 : 4190 ρωπϑηπιοηέ, ἨςΌ. ἰἱ. 2. 
Οοῃδιίί. Αροβίοὶ. νἱ. 11 ; δοχρ. μισθο- 
δοσία, ΤὮαυς. νἱῖϊ!. 88. 
᾿ ΤΑ α βύ Μὲ πος ὁ ΤΑ με ἀπο- 
ἔδωμι.) ῬΓῸΡ. “8 ῬΑΥΘΓ ἴῃ (1}} οὗὨ ψᾶροδν 
ὝΩΘΑ Ἢ " δε ϑελὲ ον. αἱ ὁ, αἴ 
αοά. Οὐοηβιϊξ, Αροβί. ἱν. 6, οὗ “685 
ΟἸ τβί. 

ΜΝΜίσθιος, ία, ιον, ὅς ἴον, (μισθὸν, 
ῬΓΟΡ. δὴ δ]. λέγοα, αἰ τι 61}}ρ8. οἵ ἄνθρω- 
πος, ἃ8 ἴῃ 208. Β6]]. ,1}. 6, 2, δεῖ ἴῃ υ86 8 
ϑι δεῖ. οπ6 λὲγεα, α λἀλγοα βογυαηί, μὰ. χΥ. 
17, 19, βερί. δηὰ Αροον. 
Μισθὸς, οὔ, ὁ, λέγα, ισαρόϑ, γΘΟΟΤΙΡΕΉΘΕ. 

1) γγορ. δῃὰ ροηογ, Μαίϊ. χχ. 8. [μι. χ. , 
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ 
ἐστιν. Αεἰδὶ. 18, μισθὸς τῆς ἀδικίας, "ἴδε 
ὙΥαΡΕΒ οὗ ἢἰἷδ ἰπἰαιγ.᾽ Εοτα. ἱν. 4. 1 Οον. 
ἫΝ ᾿ 1 Τίῃ. ν. 18. 94. νυ. 4. 2 Ῥοί. ἱϊ. 16, 
μισθὸς ἀδικίας, “ψαροΒ σοὶ ὈΥ ἱπίαυϊγ. 
7υἀο 1], μισθοῦ, Ἰ. 6. ΝᾺ μἶτο ΟΥ φαίη. 
ϑερῖ. δπὰ Ο488. 2) ἴῃ (16 βθῆϑε οἵ τό- 

ῃ | τοατὰ οὐ Τοοοϊρθηβε, ᾿πΠου ΡΝ αν ἐχοθοάϊπῃ 
[80 τιοτῖς οὗἩἨὨ τῆ τοςοοῖνοσ, Μαῖίϊ. υ. 12,9 
μισθὸς ὑμῶν πολὺς, β8:ρ6 αἱ. ϑερὶ. δοὰ 
ΟἸαβ8., υῖΐ ἴῃ σϑἔθγθησε ἴο [86 Ν, Τ', υϑὸ, 
186 νοτὰ αἰ δ 8 ἴῃ {ϊ5, (Παὲ 1ὲ ΟὗΘ ἢ 8161Π|- 
Βε8 8 τουεσγὰ οἵ ποῦ σγαοθ, 88 ΜῈ}} 88 
ναῦο8, 6. γτ. οι. ἱν. 4. 8) ἴῃ [Π6 8630 
οὗ γείγίδιιΐζίοπ, ρεπίρλπιοπί, 2 Ῥοῖ. 1]. 
ισθὸς ἀδικίας.---2 Μδος. νἱϊ!, 83. 4111}, 
γῃ. ἴῃ Ὠίδη. 264, οὐδὲ γὰρ Ἀτρείδης 

ὀλίγῳ ἐπεκόμπασε μισθῷ. Επγ. ῥ. 4. 
116ό. 4Ε1]. Ῥταρ. 987. 
Μισθόω, ἔ. ὦώσω, (μισθὸς,) ἰῃ (Ιδδδ. 

ἐο ἀΐγε οι, ἱεί 7ζὃν ἀΐγε ἴοὸ οἴμογβ. [ἢ Ν. Τ. 
ΟὨΪΥ τηἱά. μισθόομαι, ἔ. ὦσομαι, ἰο ἦγε 

ἐπε ΔΩΥ͂ ΡΕ- 
801 Ὁ ΔΠΥ͂ ΒΕΥΪςΠ6, ΘΒΡΟΟΙΔΙΠΥ ἸαθουΓΟΙΒ Οὗ 
δγιἤρετβ, ἔγϑηβ. Μδῖί. χχ. 1, μισθώσασθαι 
ἐργάτας. ϑερὶ. διὰ ΟἾἸΔ88. 
Μίσθωμα, ατος, τὸ, (μισθόω,) ῥτῸΡ. 

ἐλδ ἀλὲγε οὐ τοαφ68 μαϊὰ ὉΥ ἙΟΥΚ ΟΥ 56 γυοῦ, 
ϑερῖ. δῃὰ Ο]δ588. Τῆι 2Ἐ]λη, Υ͂. Η. ἵν. 
12. ἀρρ!ϊοβ ἰξ ἴο α μαΐπίετ. ἴῃ Ν. Τ᾿ 
δἰ στ θοδ ἃ ἀϊγεά οἵ γεπίδαά, 6. 1. ὦ ἑλέπσ Ἀὲ 

Ι ἰράσθιρ οτ ἰγμες ἀνε !ηρ, Αςεις χχυΐ!. 80. 
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δηὰ Ῥἢΐο, ἐν μισθώματι οἰκεῖν, δηὰ 
ὙΠοορἢγ. ὦμιαν. ὁ, μισθωτὴν οἰκίαν οἱ- 
«εἶν. Απά 80 ἴῃ ΄βοοῦ, Οτδῖ. Αστθορ. Ρ. 
145. τὶ ἰδ υϑοὰ ἴογ [Π6 τοὶ οὗ ἰαπά. 

Μισθωτὸς, οὔ, ὁ, (μισθόω.) οπὲ 
ἀίγοα, α ἀϊγοώ βογυαηπέ, ΜΙκ. ἰ. 20, 85 υδοά 
οὗ βοδαιηθῃ ; Φόδη χ. 12, 18, οὗ ἃ δρΓΡ ὅπ: 
ϑορῖ, οἷ, δηα Ο]688.; δῖ ΘΕ ΘΗ͂Υ οἵ το Γ- 
ΘΘΏΔΕΥ ἸΓΣΟΟΡΒ. 

Μνᾶ, ἂς, ἡ, 1,κἴ. εἶπα, Ῥτορ. ἃ ατϑοῖὶς 
τοεῖρλΐ, οσοπιαϊηῖηρ 100 δραχμαὶ, δῃηὰ ἸαῦοΣ 
τδη [ῃ6 Βοτηδῃ ἐξόγα οΥ Ρουῃά 'π ἴῃ6 
Ῥιοροσίίοη οὗ 4 ἰο 8. Ηδηεοε, 48 {Π9 ἸΔΕϊο 
8 τϑοκοπρά δ᾽ δῦουϊ 12 οζ. Εἰρ]. ἃνοὶτγ- 
ἀυροῖδ, ἴπ6 μνὰ ννου]ὰ θ6 ΠΟΔΥΪΥ ἀμ τνον 
τὸ ἴη0 ΕἸἩρ]. ρουπά ἀνοϊγάυροῖδ. [ἡ Ν. Τ. 
μνᾷ ἰδ 8 ΒΊ] ν᾽ οοΐπ, οϑυἰτηδίθα ὉΥ τοῖα, 
ςοηϊαϊηΐηρ 100 δραχμαὶ, δηὰ δεῖμα ἐιδοὶ 
τὸ 601} ραγὶ οὗ ἃ ἰδἰϑηῖ, [.. χίχ. 18, αἱ. 

Μνεία, ας, ἡ, (μιμνήσκω,.) ῥτορ. “ 189 
οὶ οὗἁ Ὀτϊημίης ἴο τη δὶ 8 ἰογροῖίοη ν᾽ 
Ὀὰΐῦ 4180 υϑοά οὗ »γεβοηξίησ ἴο [86 ταϊηὰ 
βοιῃδίίηρ ἴο ὃδ6 ἀποισοη ; τ 8 σοττοβροηά- 
ἴηρ ἴο ἴ6 ὑψὸ υ868 οὗ ἴδ [,8[. οοπιηιόηιο- 
γαζίο, ὨδτλοΙγ, οαἰπρ οὐ ὄγίμσίηρ ἴο ταϊηὰ, 
δηὰ γεσοιπέϊηρ, αοέαϊ!, πιοπίζοη. Τα ἔοτ- 
ΤῊΘΓ 8686 8 ΓΑτα ἰῃ ἴΠ6 6488. ; Ὀυϊ ἔουηά 
ἴῃ ϑερῖί. διά Ν. Τ᾿, ῬᾺ]]. ἱ. 8, ἐπὲ πάσῃ τῇ 
μνείᾳ ὑμῶν, “οἷ ΘΥΟΣΥ͂ ΤΟΙΠΘΙΌΤΔΠΟΘ οὗ 
γου. 8.0 Βαδυιςὶ νυ. ὅ, χαίροντας τῇ τοῦ 
Θεοῦ μνείᾳ. ΤΊιο Ἰαιίον οὗν. οςα. ἴῃ ᾿ 
Ὀυϊ Αἰτηοϑὶ ΔἸνγαγϑ ἴῃ [06 ΡῬὮγαθοθ μνείαν 
ἔχειν τινὸς, "ἴο ὈΘΆΓ ΔΠΥ͂ ΟὯΘ ἷπ ΠΘΙΩΟΣΥ, 
μανθ σϑιῃθλσᾶποο οἵ δίπ), (ΒΟ ἴδ 
Ἰουηὰ ἴῃ {Π6 Ὀθδῖ Αἰτῖς ττίζοτθ, 88 8180 
ἷηα Ν, Τ΄, 1 ΤΆοδϑ. τ. 6, 2 Τίμα. ἱ. 8.) 
δηὰᾶ μνείαν ποιεῖσθαι, " ἴὸ τηδῖκα τηδηϊίοη 
οὗ τ Ὡοἢ οΟσι75 ἰῃ Ῥ]Αῖο δηά ἴ,γ8188, δῃὰ 
οἵϊς. ἰῃ δορί. 88. 4180 ἱὰ Ν. Τ'. ἴοι. ἱ. 9. 
ἘΡΒ. 1. 16.}1 δέρρν 1. 2. ῬΏΣΘΙΩ. 4, οὗ 
φιαλίηρ πιδηζίοη οὗ ΔΏΥ ΟἿΘ ἰῇ ὈΥΔΥΘΙ ἴο 
αοά: ψἱῖ νοὶ οὶ τε Ἐυτέρ, ἔδει. 
46, ἐν εὐχαῖς οὐδαμοῦ μνείαν ἔχει 580]]. 
ἐμοῦ. 
Μ νῆμα, ατος, τὸ, (μιμνήσκω,) Ῥτορ. 

α τιοπεπιοηΐ, (Ἰἰϊ, “ ταϑιρουΐδ).᾽) ἰητθη θά 
ἴο ῬΓΕΒΟΥΥΘ [ἢ ΤΩΘΙΩΟΤῪ Οὗ ΔΠΥ ἀοοεξαβεα 

ΤΒΟῚ ΟἹ ρϑᾶϑὶ {πίηρ, οι. Οἀ, χν. 126. 
τὸ ἡ α νῤα πιοημηιοηΐβ. Ποτη. 1]. 
χχῖδ;, 619. Ἑυτν, ΟΥ. 118. {πὶ Ν' Τ'. πγοΐοῃ, 
α ἰοπιδ, βοριμὠοῦγο, ΜΙ. ν. δ. 1χι. νἱ. 27, 
οἱ ἃ]. βρε. ϑερῖ, δηὰ 1δἱ, ΟἾδββ. 

Μνημεῖον, ον, τὸ, (μιμνήσκω,) ῥτῸΡ. 
α πιοηιογίαϊί, Ἰποηῖ , ΞΞ μνῆμα, Χοῃ. 
ΑΚ. νἱ. 2, Τυς. ᾿ΐ. 4] ; ἤδη6Β ἃ 86 
“οπιηιοηΐ, οοποίαρἧ, Ὠδτὰ. 125,10. Τα. 
ἰ.138. νυ. 1]. [Ιῃ Ν, Τ. τηρϑίοη. ἃ ἐοπιὸ, 
βερωζοῖγε, Μαῖι. νὴ]. 28. χχν]. 8, ΠΘΓΘ 
866 ΤΥ ποίο, πὰ ΜΚ. χνυ. 46, σβοτθ 8606 
ΤΩΥ ποῖα, εὖ 8]. ϑερὶ. αφη. χχὶϊ!, 6, 9, οἱ 
α]. Χεη. Η. 6. ἢ. 2,14 ἃ 15. 

Μνήμη, ης, ἡ, (μιμνήσκω,) ῥτορ. “ἴ80 
δοὶ οὗ σουιϊηαϊηρ, δὰϊ ζοηθν, 1(8 οἴἶεοί ἴῃ 
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γεηιθηιδγαποῖ οΥ γεοοϊϊθοίίοη ; 1ἴϊ. " ἴα: ὉῪ 
ὙΠ οἢ ΒΥ ΠΕ Ὀγουρηΐς τὸ πικιϊηά," 
ὙΠ. θοΐοσγο Κπονῃ οὕ ὑρκηονη. [ἢ 
186 Ἰαιο γ᾽ οα80 1:6 νοσγὰ ταῦ 06 τοπάογοά 
ἡπδηξίοη ; ἴῃ ἴῃθ ἴοστηθῦ, πο. 
Το Ἰδίθθυ Β6ῆ86 ΟὨΪΥῪ ἰδ ἑουπαὰ ἰῃ Ν. Τὶ. 
ὨΔΙΉΘΙΥ 2 Ῥοῖ. 1. 1δ, ἴῃ {Π6 ρῆγαϑθο τὴν 
τούτων μνήμην ποιεῖσθαι, “ἴο 68]] τὸ 
ΟΠ ΘΒ τηϊηά, θ6ΆΓ ἴῃ γϑςο ] ]ϑοιοη :᾽ 8 ρἤγδθθ 
οσσυγτίης ἴῃ Ἠάοί., ΤὨπογά., ὅζο. Ὀυΐ ΟΠ]Υ͂ 
δ [Π6 δ0ὴ86 “ [0 τηᾶκο τηθηϊϊζοη οὗ" Τὸ 
ΟΧΡΓΘδΘ (80 ΟἾΠΟΣ 56η86, ἃ ΟἾδ88. ττὶϊοῦ 
τὴν αὐ βαϊὰ μν. ἔχειν, 88 Επτίρ. ΙΡὨ. 

Ννημονεύω, ἴ. εὖὐσω, (μνήμων, μι- 
μνήσκω,) ἴο ν ἦν 6. [0 68}} ἴο Ομ δ᾽8 
ταὶ, δηὰ ἴο ὉΘΔΡ ἴῃ τηϊηὰ, 1) Ῥγορ. ὅς 
8080]. ΜΙ]κ. νυἱῖϊ. 18 [0]. ὉΥ ψβῃ. ἦν ΧΨῚΪ. 
32, μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ. 
Ψοδη χν, 20, μν. τοῦ λόγου. 6]. 1ϊ. 10. 
Οο]. ἵν. 18," ἴο θ6 πηι ϊπα [Ὁ] οὗ" ἴῃ 1Π6 ΜΑΥ οὗ 
Ἰπάη 688: [0]]. ὈΥ 800. “ἴο ὉΘΔΓ ἴῃ τη, 
1 ΤΊο88. 1ἷ. 9, μν. τὸν κόπον. 2 Τίπι. ἰϊ. 8, 
μν. Ἰησοῦν Χρ. ὅ5ο, ὈΥ 8 οοῇίαίη ταοάο 
οὗ βροδκίησ, Οοά 18 βαϊὰ ἴο γοηιθτβδθν βἴῃ, 
ἷ. 6. ἴο »ωηίϑη ἴς, ον. χυ δὶ. δ, ἐμνημό- 
νευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 
(966 μιμνήσκω δῃὰ ὑπομιμνήσκω :) ξ0]]. 
ὉΥ ὅτι, Αοἰδ χχ. 81. Ερῆ. 13. 1] ; πόθεν, 
Βον. ᾿ἰ. ὅ; πῶς, ᾿ϊ. 8. 2) ὈΥ ἴπ1ρ]. ο 
πιοηξίοη, ϑρθαῖΐ οἵ, ἴ011. Ὁγ περὶ, Ἠοῦὺ. χὶ. 
22, περὶ τῆς ἐξόδου --- ἐμνημόνευσε. 
Ἡάϊΐδῃ. ἱ. 1, ὅ. Χοη. γοοῖ, ἱν. 25. 

Μνημόσυνον, ου, τὸ, (ρτορ. ποαϊ, οὗἁ 
δα). μνημόσυνος, ἃ νογά οὗὨἉ [ἢ Βαηθ ἴΌΥΤΩ 
σὰ δουλόσυνος, δεσπόσυνος, δικαιό- 
συνος, δηᾷ 8 σηΣ γ]ηρ, "ογητ τ οΥδ Εν 6,) ὦ 
4ποπιογίαί, πιοπιπιθηΐ, ΞΞ μνημεῖον, Ἡάοι. 
᾿:. 186, 148. ΤΙυσ. ν. 1]. Ιῃ Ν.Τ'. κόπον. 
πιθηιογίαῖ, ἷἱ. Θ. ΔΏΥ {πΐηρ Ῥγθβϑοσυϊηρ ἴθ 6 
ΤΟΙΘΙΔΌΤΔΠΟΟ οὗ ἃ ΡΕΙΒΟῺ ΟΥ τηΐηρ, Μαῖι. 
ΧχΥὶϊ. 18, δηὰ ΜΙκ. χὶν. 9, εἰς μνημόσυνον 
αὐτῆς, ἰ. 6. “Ἶπ ΤΩΘΙΊΟΥΥ οὗ ἰιοτ,᾽ ἴο ΒΟΥ 
ὨΟΠΟΌΓΘΌΪΘ ΤΟΙΠΘΙΔΌΓΒΠΟΘ, ἔδιηθ. Αοίϑ χ. 
4, αἱ προσευχαί σου---ἀνέβησαν εἰς μν. 
ἐνώπιον τ. Θ. “ ΤΥ ῬΓΔΥΘΓΙΒ---Ἀ ΓΘ. ΟΟΤΩΘ ὉΡ 
88. ἃ Τη θη οΥἹα], ἱ. 6. Ση10 ΓΟΙΧΘΙΌΤΔΠΟΘ, ὃ6- 
ἴοτο αοἀ.᾽ ϑορῖ. δπὰ Δροον. 

Ννηστεύω, ἴ. εὐσομαι, (μνάομαι,.) ἰο 
αϑἷς ἐπ πιαγτίασο, 0 τὐσοο. ἴπ Ν. Τ΄. οΠ]Υ 

ὦ ῬΓΟΡ. ἕο δ6 αϑἰρα ἴῃ πιαγΥίασο ; ὮΘΏΟΘ 
ἰγὰ Ἰ. ἐο δὲ δείγοίδορ, αϑλαποοά, “ΔῈ 
ἀαι. οὗ ροτβ. Μαῖι, 1. 18, μνηστευθείσης 
τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ. 
1. :. 27. 1. δ. 8.0 ϑερῖ. Πειῖ, χχίΐ, 29, 
25, 27, 28, Ατιοιά. 1ἷ. 12, 

Μογιλάλος, ον, ὃ, ἡ, (μόγις ἃ λά- 
λος, ᾿οΦμΈη9 βροακίησ υἱῷ αιβιομϊγ, α 
δίαπιιογον, ΝᾺ. νυἱῖ. 82, ὙΠΟΙΘ 866 στὰ 
ποῖθ, ϑαρί. ἴον " Ἰοηρυο- 1164, 18. χχχν. 6. 
Αδεμβ νὴ}, 88, 

Μόγις, δᾶὰν. (μόγος, Ἰαῦουτ, 
ἀἰδιουῖι » λαγαΐῳ, ὙΕΡΙ 9, δηῃὰ Ο]Δ89. 

Ν ὃ 
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Μόδιος, οὐ, ὁ, ἴαι. πιοασίμς. α Ἀοτηδη | οὐδοϊ. μολὺς, οἵ μολὸς, ἃ δροὶ οΥΓ εἰδίη, ἔτ. 
ΤΩΘΑΒΌΣΟ [ὉΓ (Βησα τυ, Ξ- ὁ οἵ {με Αἰῖς ἱ μόλω, ἀοσράο, 111. " ϑοταοι μῖτρ βοτε ΌΥ δῃ- 
γιραΐπεπμδ, δηαὰ σοπίαἰπίηρ ἱποτγεΐίοτα 1.9]6 
μα. Ἐπρ]. οὐ ποαγὶγ ὁπό Ῥεοῖ. Μαῖι. ν. 15, 
οἱ ἃ]. 

Νοιχαλὶς, ἐρον ἡ,  κρας Νῇ ἡπὴ οἔ 
μοιχὰς, ὀΧρτεδι. οὗ οσοπίετηρϊῖ, ῬΓΟΡ. 
(Ά ἐν, χυάβὰ Βοαι. νυἱΐ. 8, Ἣς 2 Ῥει. ᾿ 
14. ὀφθαλμοὶ μεστοὶ μοιχαλίδος, " ΕΥ̓́6Β 
[}} οἵ τς δά! ]ίοτγοβα," ἱ. 6. γψαζίηρ 11} 
ἀοβῖγα δεν βυσἢ ῬΘΓΘΟΏΒ, “" σοδῦπρ' ἴοτ,᾽ 
88 ἴῃ ἴῃ 1ἴπὸ οὗ ονπο, “ Τολοῖὶ Πογ ἀο]υ- 
ἀϊης εγεβ ἐο σίοαΐ ἴοτ γου." Τῆς ποσὰ ο. 
οος. πῃ ϑερῖ. δηὰ δοιηείίτηοβ ἴῃ ]δΐ. (δε. 
48 ΡΊυι. Ῥτοοορ. Ηο]ϊοά. 2) ἢν. ἴτοῃ 1868 
ΗδςὉ. οπέ γαίδηρο ἐοισαγας , ἋΒ δῆ 
δάυϊίετεβδ ἰοχαγὰβ μοῦ πυβθαπὰ : ἰη Ὁ, Τ. 
δρόίεη οἢϊεῖν οὗ ἰδο56 ψῆο ἴόσβοοκ αοὰ 
ἴον Ἰάο]ς5, Ηοκ. ἢϊ. 1. 16. Ἰνῖϊ. 8, 7. 58ᾳ. ΕΖ. 
χν]. χχὶϊ. [ἢ Ν, Τ΄ ρεπογ. οὗ ἴπο86 0 
πορίοοϊ αοἀ δηὰ {πεῖν ἀυ ἰονγασὰβ ᾿ΐπὶ, 
ἀπά γίεἰὰ ᾿ποπιϑοῖνοθ ἢρ ἴο “πεῖν οὐσα Ἰυ51Σ 
Δα ρβδβίοπβ : οἵ, δὲ ἰϑδϑῖ, ᾿γδηβίογ δ εὶγ 
Ὀεδὶ δῇοοιίοπα ἔγτοπῃ αοὰ ἴο ἴμ6 ποι]ά, 902. 
ἶἷν. 4, μοιχοὲ καὶ μοιχαλίδες. 8.0. 4͵]5Ὸ 
γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς, 85 ελ]ὰ οὗ 
ἴ86 ον Ἰ8 Ἰς, Ὕχργαββεβ δὴ διιγ δυΐς, 
ααἀαζίονοιξ, Ἰ. 6. [αὶ ἢ] 6ε8, ἰἀοἰαίτουα, Μαῖιί. 
χὶ. 89. χνὶ. 4. ΜΚ. νἱ!. 
Μοιχάω, ἴ. ἥσω, (μοιχὸς,) δεῖ. ο ἀ6- 

α πιαγγίοά μμπιῦ οοπιπιΐξ αὐπἰΐενν 
«οἱ, ἕο. ΤΪ8 δοῖ. ἴογπι 18 ὙΘΤΥ ΤΆΓΟ, γεΐ 
ἴϊ οος. ἴῃ Χεη. Ηϊδι. ἱ. 6. 15, Ὀυϊ ἴῃ ἃ ἢρ. 
ϑ6η86. ἴη Ν, Τ΄ ομ]γν τηϊά. μοιχάομαι, 
ζἜΏΕΓ. ο δα απ αὐωϊέετεν, οὐπεηεῖξ αὐμέίετῳ, 
ϑοὰ Ὀοι οὗ τᾶ δηὰ ποϊηδη, ᾿ἱπίγδῃβ. 
Μαῖϊ. ν. 82, Ὀἷ5, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι" 
καὶ ὃς---μοιχᾶται. χίχ. 9. υἱ5, ΜΚ. χ. 1], 
12. ϑερὶ. «6γΓ. 11}. 8. ἰχ. 2, ἃ οἡ. Νε- 
ΠΆΠΠΟΥ δρ. ΟἸεπι. Α]οχ. ϑίγοιω. νυ. Ρ. 20. 
Μοιχεία, ας, ἡ, (μοιχεύω,) αἀὐεἰίεν, 

αι. χν. 19. Μί. νἱῖ. 2]. αἱ. ϑορι. αδά ᾿ 
ΟἸ]α85. 

Μοιχεύω, ἴ. εὔσω, διὰ τηϊά. μοιχεύ- 
ομαι, (μοιχὸς,) ἐο δοπιριΐ . ΞΘΠΘΓ. 
Δηὰ 8.080]. δεῖ. Μαῖϊ. νυ. 27, οὐ μοιχεύσεις. 
Βοι;. χὶϊ!. 9. ΜΙ. χ. 19, μὴ μοιχεύσῃς, 
οἱ α]ἥ. Μ|ά, ομοο, Φοδῃ νὶϊ!. 4. Ὠ]οά. 81. 
'. 78. Χεη. Μοαι. ἰϊ. 1. δ. ἘῸ]]. ὉΥ͂ δες. 
ἐρ οοπιπηῖί αὐἀὐαίίενῳ ιοὐδδ ΔῊ ος, Μαίι. ν. 
28, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν, δηὰ οἴθη ἴῃ 
ΟἸ 68. ἰᾳ. ΡῖΣ Ζ26γ. ᾿ϊ. 9. ϑγιθο!. 
[9]]. ὉΥ μετά τινος, Βεν. 1. 22. 

Μοιχὸς, οὗ, ὃ, αη αὐἀμίέενον, ἴλι. χυ]!. 
᾽1, εἰ αἱ. ϑερί. δῃὰ 6(]4β6ὲ. ΕἾ. ἔγτουῃ 16 
Ἡεδ. οπὸ Λιΐλίοε8 ἰοιοσαγὰβ (οὐ, δια. 866 ἴῃ 
ἜΠΗ χαλὶς, βη. 74. ἱν. 4, δηὰ ἽοΡ. 8. 
Υἱ!. ὅ. 
Μόλις, δᾶν. (μῶλος, μόλος, ἸΔθοιτ.) 

ΞΞ μόγις, Ὀυϊ ]ε65 Ατἰς, το αὐγιοιέν, 
δαγαΐν, δοαγοείῳ, Αοἱδ χὶν. 18, 14]. δηὰ 

Μολυΐγω, ἴ. ννῶ, ῬγῸΡ. ἐο φΦροί, (τ. ἴῃς 

Οἴδοῦ οοϊουγ ἰδ ἱπηρατιοὰ πῃ ἴδ 6 οτὶρὶπᾶ] 
οπ6. Τῆι ἴεῖτω, Βούνγενεσ, εἰρη, ρεποσ. 
ἐο 9οοἱΐ Ὀοιϊ ἴῃ τῃ6 (7288. τε β, 85. Ασῖδ- 
ἴορ!. Εη. 1286. 1,πεΐδη, ἀς Ογτηη. 2, αὰ 
δερῖ. δὲ ὅκῃ. χχχνῖ. 81. δης νυ. ὅ. Τὰ 
Ν. Τ΄. Βον. ᾿:. 4, οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια 
αὐτῶν, ἴμετο 18 ΒΙΠΡΙΥ ἂη δ᾽] πδίοη, ΌὈΥ͂ ὁ 
ΒΙΓΟΦΙΥ με ἐκ ἀρδὺν εχργοβείοῃ, ἴὸ [86 ἀς- 
ΒΙειπεηΐϊ οὗ ̓ ΠΙΔΌΣΥ δπὰ βίη, ἐδρες. ὈῪ ἐνἢ 
σοτητ πϊολιϊοηβ, ἀεενοὰ ἔτοπι [86 σ886 οὗ 
ἃ ῬΕΓδοὴ Ὑ066 ΟἸΟΙΒ6 8 ἃ’ὰ 580116ὰ ὉΥ τηὶχ- 
ἵπῷ δἰπηθο] ἢ ἴοι] οοπιρδηΐοθπβ. Αἱ 
Κεν. χίν. 4, μετὰ γυν. οὐκ ἐμολύνθησαν, 
(Βεγ ͵ἴ8 τείεγεηοθ ἴὸ δβ}}} στεδῖεσ στηογαϊὶ 
Ἰυοη. ὅ8ὲε6 ΤΒοοογ. [ἀ. ν. 87. χχ. 9. 
δεν Ἠεδοςξ. δ 182. Βαθης. Οοὰ. 

Ῥεουά. μιαίνεσθαι ἐν γυναιξίν. Αἴ 1 σον. 
Υἱ!. 7, ἡ συνείδησις αὐτῶν μολύνεταε, 
[ἢ 6686 Ἶ8, “16 ΥΓ ΘΟΠΒΟΙΘΏςΘ 18 88 ἰ ΟΣς 
διδϊποὰ πὶ ἰϊδ ποσὰ] Ρυτγ.᾽ ὈῚ υἱοϊθῆσο 
θείης ἄοπο ἴο ἰξ. ὅο Αἰοηΐδη. ᾶγε. χνυ. 
2, ἃ ῬΘΙΒΟῺ ἰδ βδὶ ἃ "ροϊ]υογε σοπβοϊθη ίασω.ἢ 
Αμπά ἴῃ Εδεϊυβ. χχὶ. 28, [ῃ6 808] ἰ8 Βρόκθῃ 
οὗ 85 ροϊ]υϊοὰ ὃγ νΐίςεβ. Απὰ Ρ]αΐο Ρ. δ85, 
ΕΞ. βαγα τὴς μῃ α ἦδ ΟἈδΙΪν ρο]]υϊοὰ, μολύ- 
νεται, ὥσπερ ϑηρίον ὕειον (᾽ 4 Βυϊηδἢ 
Ὀεα58.᾽) ἐν ἀμαθία, 4. ἀ. “ψθοη το] ]οὰ ἴῃ 
16 τιυὰ οὗ Ἰφῃογδῆοα δηὰ νἱοσα." 
Μολνσμὸς, οὗ, ὁ. (μολύνω.) Ῥτορ. α 

ϑο πο, δπὰ δε, ἀεπίεηιεπέ, ἐλ ὰς ἷπ 8 
ἘΠ δ6Π86, νὐρὸὰ υἱὶ. 1, ἀπὸ Τδετεν 
μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πν.]. 6. ΡΟΣ Υ 
41} εἰς κοατίοε Ρτοἀυοοά γ κδο οἄσπδὶ 
Δρρειεβ μὰ ϑϑῆδυ δὶ Ρ8δβ: 08. 

Μομφὴ, ἢς, ἡ, (μέμφομαι,) γακὶέ 
οαπα, δίαη!θ, σεπβαγε, ᾿. 6. " οσσδβίοῃ οὗ 

ςοτηρ]αἰηϊ," Οο]. 1]. 18. Επτίρ. Οτοοι. 1068, 
9. Ῥίαιο, Ἐρίϑι. Υἱ. 

Μονὴ, ἢς, ἡ, (μένω,) ῬΓῸΡ. α δἰαγίκο ἴῃ 
ἃ ῥἶαος, Χεη. Απ. ν. 1], ὅ. ἴπ Ν. Τὶ. αδοάε, 
τοοίϊέησ, τεαπδίοη, οδη χῖν. 2. 3Ὸ ποιεῖν 

μονὴν παρά τινι, “ἴο τηλῖο οπθ᾿Β δϑοὰθ 
ὙΠ} ΔΩΥ οησ,᾽ ἷ. 6. ἴο δὐϊάθ οΥ ἀνν6}} 11} 
Βέπι, οἰ Φοβη χὶν. 28, οοσρ. Εδν. χχὶ. 8. 
Ῥγορ. Τπιυο. 1. 181, μονὴν ποιεῖσθαι. 205. 
Απηΐϊ. νὴ. 18, 7. 

Μονογενὴ ς, ἕος οὖς, ὃ, ἡ, δὰ). (μόνος, 
γένος.) οπίῳ δοτη ὶ, 6. 
οὐά, ἴωὰ. νἱὶ 

4 

Ὁ. νἱὶ. 12, μονογενὴς τῇ 

4. τβυ δὲ υς ἐμ 78. ἴὰ ἜΝ τὶ ρε 
ΚΘ ΟἿΪΥ οὗ ὁ Λόγος, ἴδ δεσοίξεπ 

ΠΑΝ οἵ (οὰ ἴῃ ἐλ Μρμδαὶ 86ΏΒ6, 85 806 
Καπουηρ δηα τονεδὶτπρ [ἢ 6 δββοπος οὗ (δς 
Ἐδίδοσ, ({πιρί χης .εὶβ Ὠινηἰῖν, οὐ Ὠινίης 
παῖε.) Φόδη ἱ. 14. (πῆ ογα 866 Τοῦ ποία.) 
18. 11}..16, 18,  Φοδη ἵν. ϑ.6 Οομρ. Λό- 
γος ΠῚ. 
Μόνος, ἡ, ον, 34). οπῖν, αἴοπέ, ἷ. ὁ. 1) 

ῬΓΟΡ. ὁ Ὑἱϊπουΐ οἴμοσα, Ἰἰϊετ, " σραγέ ἴτοτ 
οἴογβ,᾽ τ] θουξ σομρδπὶοηδ, 6. χτ. οὗ »έγ- 
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80η55, Μαῖϊ. χὶν. 23, μόνος ἦν ἐκεῖ. ΜΕ. νὶ. 
47, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. ἸΧ. 2, 
κατ᾽ ἰδίαν μόνους. ϑερί. δὰ ΟἾ188. ΕἾζ. 
οὗ οὔθ δοίϊῃρ ὈΥ ἰδ οσσῃ δι ΠΟΥ. αἰοηθ, 
Φολη νἹ]]. 10 ; ΟΥ 88 ἀδείωΐε οὗ ΠΕΡ ἴγοιῃ 
δῃοίδον, νον. 29. χνΐ. 82. 28]. Υ,, Ἡ. ἰχ. 
40. ΟΥ ἐλέησε, ἴκι. χχὶν. 12, τὰ ὀθόνια 
κείμενα μόνα, ἰ. 6. νἰπουΐϊ [ΠῸ Ὀοὰγ οὗ 
Ζεβυβ. Φοἢη χὶϊ. 24, ὁ κόκκος---μόνος μέ- 
νει. ἷ. 6. 671], Ὀαγγοη, ἴβεα ἴῃ δὴ αὐ- 
οογδιίαϊ 5686, οὗ ΡΟΥΞΟΙΒ δηὰ (πΐηρβ, Μαί. 
ἶν. 4, οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρ. 
Φοβην. 44, τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου 
Θεοῦ οὐ ζητεῖτε. Φυὰθ 4. ον. χν. 4, ἀηὰ 
ΟἸ485. 8.0 δῇϊοσ εἰ μὴ, Μαίϊ. χὶϊ. 4, εἰ μὴ 
τοῖς ἱερεῦσι μόνοις. Μαῖι. χνὶϊ. 8, 4]. 2) 
αἴοπδ οὗ τΩϑηΥ. οπα ουΐ οὗ τηδηγ, μὰ. χχὶν. 
18, σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλήμ, 
1 Οον. ἰχ. 6. 2 Τίπι. ἱν. 11. Χο η. Ογτ. ὶ. 
4. 27. Με. ἱ. 4.11. 8) πουῖ, μόνον 88 
αν. οπῖν, αἴοπα ; 5ἰτρὶγ, δι. νυ. 47, τοὺς 
ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον. ἶχ. 21], ἐὰν μόνον 
ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. ΜΚ. ν. 86, 
8]. δηὰ Ο]188. Αἶῶογ εἰ μὴ, Μαῖϊ. χχὶ. 19, 
εἰ μὴ φύλλα μόνον. ΜΙ. νἱ. 8. ὙΠ 
πορϑενεβ, 6. ὅπ μὴ μόνον, ποέ οπίψ, εἰτο- 
ῬΙΥ, α΄]. ἵν. 18, 26. 1. 22: ἴῃ δησιῃ, οΥ 
στεαἀαίίοπ, [01]. Ὁγ ἀλλὰ, ῬῺὨ]]. 1). 12; Ὁγ 
ἀλλὰ καὶ, διά αἶϑο, ΖΦοῃη ΧΙ. 9, μὴ τοὺς 
“τόδας μου μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας 
κιτιλ. Ηάΐδη. ἢ. ὁ, 10. οὐ μόνον, ποΐ οπῖν, 
σορ. ἴῃ Οὐ 1Π].; εἰπηρὶγ, “4. 11. 24: τὰ 
ΔΏΓ. οὐ γταθδίοῃ, [01]. ὉΥ ἀλλὰ, Αοἰδ 
χῖχ. 26: Ὁγ ἀλλὰ καὶ, δωΐξ αἶϑο, Μαῖϊ. 
χχὶ. 2]. Φοδπ νυ. 18, 4]. δηὰ Ο].88. Ἡάἀΐδῃ. 
'. 12, 14, Χοη. Ογτε. 1. 6,17, 8]. 
Μονόφθαλμος, ου, ὁ, ἡ, δ]. (μόνος, 

Φφυπλμδιὶ ἀετίχ μανίηρ Ἰοϑὲ δ δυθ, 
δε ΧΥΪ. 9. ΜΕ. ἰχ. 47. ἴμυσι ον. ΗΠ. 

ϊ, ὃ. 
Μον όω, ἴ. ὠσω, (μόνος,) ἰο ἴθαυε αἴοπα, 

ψεὶ δὲ δὲ ἰοΥῈ αἴοηθ, 6. στ. ἃ8 ἃ σἱϊάον, ἐο 
βοζίξαγῳ, φτοῦ Ὁ] οἢ}1141688, 1 ΤΊ ηλ. ν. δ. 

Τϑ ]οά. 8[ῖΆ.ο. χίχ. 89. Χοϑη. Υϑη. ἰχ. 9. 

Μορ φὴ, ἢς, ἡ, ζῶγηι, εἤαρε, ΜΚ. χνί. 
12, ἐμ ἀρ μορφῇ. ϑερί. 18. χ]Ιῖν. 18. 
Χοη. (Ες. νἱ. 16. ῬὨ]]. 11. 1. μορφὴν δού- 
λον λαβὼν, ἱ. Θ. ᾿ Δρροαιΐηρ ἴῃ ἃ ΠΌΤΩΌ]6 
δηὰ ἀδδρίβοά δοπαϊίοι :᾿ ΠΘΓΘ 866 ΤΩ 
ποῖθ, [Ι͂π ῬὨ].. 11, 6, ὃο ἐν μορφῇ Θεοῦ 
ὑπάρχων, ἴδιο 86}86 8, ὁ Β ὈΒἰδύϊηρ ἴῃ (ἢ 6 
Τοαὶ ΌΤΙ ΟΥ πδίυτε οὗ αοἀ,᾽ ὁη6 δῃὰ 6δαυ8] 
σὰ τ Ἑδίθον. Μορφὴ 88 ἴΠ0 8680 
παΐωγο, φύσις, 8ο ἴμδὶ ἐν μορφῇ Θεοῦ 
ὑπάρχων ἴδ ὁηυΐν. ἴο δείηρ 977 ἰλαΐ παΐωγο, 
οὗ 106 βδᾶτὴθ Ὠδίῃτο ἢ Οοά, ἱ. 6. δείησ 
Οαοά: 8ο Τοεβί. χιι. Ῥαίγ, 644, Θεὸν ἐν 
σχήματι ἀνθρώπου. ΟΥ̓́ {μὴ8 δ6η86 οὗ 
μορφὴ, 866 ΤΩΔΩΥ͂ ΘΧΔΙΏΡΪΘ6Β ἴῃ τὰῦ Οτ. Τοβῖ. 
ἴῃ ἰος. 
Μορφόω, ἴ. ώσω, (μορφὴ.) ἰο 7Όγηι 

ΟΥ̓ ΥΆΡΑΙ ἴγϑη8. δορί. γ κἦν: ἡ: ὙΠΘΓΘ 
τὴ6 ποσὰ 8 τιϑοὰ οἵ ἐοιτηΐηρ ἃ Ὀΐοοϊς οὗ 
ΜΟΟά ΟΥ δίοῃ ἰηἴο ἃ δβἰδίιθ. Απά 80 ἴῃ 

27ὅ ΜΥΕ 

οἴδοῦ ἰαΐον ατγοοῖς υτίζοσθ, 88 Ρ]αΐ, χ. 207. 
δΔηἃ (6 τὶ ἀ6 Μυπάο, ἐμπρέπει τῷ 
Θεῷ ἄμορφα μορφοῦν. ἴῃ Ν Τ. Ῥᾶ88. 
Ὁ ἴα) πδὰ, ὅς. ὡς ΝΥ θὲ ἄχρὶς οὗ 
μορφωθῇ Χρ. ἐν ὑμῖν, ἷ. 6. “ἀπῈ}} [η6 ὙΘΥῪ 
ἰτηᾶρο οὗ ΟἸτῖϑὲ Ὅ6 ἱπηργοβδθά ἀρῸπ ὙΟῸΓ 
μιοαγίβ.᾽ 8ο ατεῦογ. ὁ τῇ αὐτὴ πίστει 
μεμορφωμένος. 

Μόρφωσις, εως, ἡ, (μορφόω.) ῬτῸΡ. 
“8 ἴση ρ᾽ ΟΥ̓ Βκοίοιι οὗ [86 οὐ) τ᾽ οὗ ΔΗΥ͂ 
ἤσυγα Κατ ῃ ΟἾΔΙΚ, ὅζο. οὐ 8 Ρ]αΐπ βυγίδοα. 
ἴη Ν. Τ. ζόγπι, ἀρρεαγαηοο, (ἴῃ (7888. '86 
μόρφωμα, ὉὈυΐϊ μόρφωσις ἴπ {}}18 8686 
οὐς. Τοβῖ, χα. Ῥαῖγ. {42.} 6. στ. ΤΩ616 6χ- 
ἴοσπαὶ ἔοστω, 2 Τίμι. 11}, ὅ, ἔχοντες μόρ- 
φωσιν εὐσεβείας. 80 Ῥμῆϊο, ν. 840, 14, 
ἐπιμορφαζόντων τὴν εὐσέβειαν. ΒΥ 
Π1}}. ὦ »᾽γεβογὶ Ὅγηὶ, πούηια, Ἐλοτα. 1}. 

, ἔχων τὴν μ. τῆς γνώσεως, ἄτα. 
“ Ὠανίηρ ἴῃ ἴ6 [δῷ [Π6 ὙΘΙῪ ἔοτη δηὰ 
ἔρυτο οὗ ἔσθ Κπον]θάρθ ῥσγθβου θὰ ὉΥ 

οὐ." 

Μοσχοποιέω, ἔ. ήσω, (μόσχος, ποι- 
ἕω, Ἡξυδ α οαἴ ὶ. 6. ἱκ! ἐδββο οὗ ἃ 
6817 οὐ ὈΠ]]οοΙκ, Αοἰβ νἱῖ. 4]. Οοτορ. Ἐχ. 
ΧΧΧΙΪ. 4, βᾳ. οτο ϑίορὶ. δαθ ἐποίησαν 
μόσχον. 
Μόσχος, ον, ὁ, ΡἴορΡ. δλοοέ οὗ ἃ ρ]αηΐ, 

γουηρ ἸΝΙ τοηάογ, ἤἥσιω. Τ]. χί. 105. ϊο- 
860. ἷν. 108, Ηδποο α ψουηρ απῖριαϊ, ατὰ 
ΕΒρθο. ἴῃ ργοβὸ Ο]δδβ. δῃὰ Ν, Τὶ ὦ οαἶ α 
ψομης , ἴκι. χυ. 29, οἱ 8]. ϑορῖ. δηὰ 
ΟἸ] 688. 
Μουσικὸς, ἡ, ὁν, κα]. (μοῦσα.) ἀε- 

υοἱοώ ἰο ἐδ6 Μωϑοϑ, ἱ. 6. ἴο (16 1 ΌΘΥΑῚ δγίβ 
δηὰ βοΐθησθβ, Ατίϑίορῃ. Ε. 19]. γεβρ. 
1244, δηά οἴϊοη ἰπ ἐἰθ ϑδυ θυ τυτίτοσθ. [ἢ 
Ν, Τ᾿ 1Ὁ 18 χρη ἃ πιρβίσίαῃ, ὈΘΥΪΟΤΤΏΟΥ 
οἢ ἃ τηι18108} Ἰηδίγυτηδηϊ, δυδϑι. ἴον. ΧΥἹ]. 
22, φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ 
αὐλητῶν. Βαϊ οὗὉὨ {18 β6η86 11{{16 ΟΥ ἢὨῸ 
Ργοοῦ οἽχίβίθβ. { ψοῦἹὰ γαΐζἧθη' βθοῖὼ {Πδῖ 
106 τηδδηΐηρ 18 ϑέπσοῦ8.; ἃ Β6ΏδΘ Τουπᾷ ἴῃ ἃ 
Ῥαββϑᾶρθ οὗ Ασίιθιηϊᾷ. ἢ. 49, πῆθτο 1ἰ ἰβ 
δα οὗἩ [Π6 οὐρααίδβ, ψγαβΒορροτβ, ὑπ δὲ ἴῃ 
ἀγεδιηβ ΠΟΥ τηθδῃ μουσικοὺς, δηᾷ 4]50 
τοὺς οὐδὲν ὠφελοῦντας; ἴον, ἀ4ἀ5 6, 

ΒΏΟΡΡΕΙΒ 810 Οὗ πο ἔοτοθ, πλὴν φωνὴν 
χουσι. ἨδΒΥΟΒ. ΒΟΥΟνΟΥ ΟΧρ]δῖη8. μου- 

σικὸς ὉΥ ψάλτης, ἴοΣ τ ΒΙΟΝ 86 Βαά, 1 
ἀουδί ποῖ, ροοᾶ Δ ΠΟΥ Υ : ἀπά {18 1 δρ- 
ΡῬιθδβοηὰ ἴο Ὀ6 {Π6 86η86 Ἰηἰοηἀθα ἴῃ (Π6 
ΤΟβθηΐ ρδϑββαῦθ, ὩΔΙΏΘΪγ, ὁ 1η0 βουηᾶ οὗ 
γγὶβίβ δῃἃ ὨΆΓΡΟΥΘ, οὗὁἨ ρἴροιβ δπὰ ἰσυτ- 
Ροΐεσβ." 

Μόχθος, ου, ὁ. τοραγίβοπιδ ἰαϑοιν., ἱγα- 
υαῖϊ, βογγοῖῦ; ἴῃ Ν. Τ. οουρϊοὰ τὰ τ κ- 
πος, 2 Οον. χὶ. 27, ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ. 
1 ΤᾺ. ἰ,. 9. 2 ΤῊ, 1. 8. Ξίερ!. δὰ Ο]888. 

Μνελὸς, οὔ, ὁ, πιαγτοῖσ, Ἠδοῦ. ἱν. 12, 
ϑερί. δηὰ Ο]488. 

Μνυέω, ἢ. ήσω, (μύω, ἴο Βα {πὲ 
τηουΐ, ᾿δδυηπ ἢ 88 πα Ἰπϊ αἰοὰ ἴῃ τς 
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(6 ψογὰ βἰρηϊῆοθ, 1) α εἰ, ἃ8. δν. ΧΥΠΙ. 
22, καὶ φωνὴ μύλου, πὮΘΥΘ [ἢ ΒΘΏΒ6 ἰδ 
οἰἴῃον, "Π6 βουπὰ οὗ [Π6 τὴ}]}.᾿ [86 ποῖδο 
τηϑθ ὃν [ἢ τὴ }}} ἐπ σου κίηρ,, ΟΥ ὈΥ͂ τηοΐοπ. 
Κ(δ β8οης οὗ [ἢ6 τα}}}.᾿ 1. 6. 1η6 βουῃά οὗ 
[16 δἰ πσίηρ ἴπ [Π6 τε}]], νἱζΖ. οὗ {86 τηαἱά- 
βευνδηΐθ 116 ρτιπάϊηρ. ΟὐμΡ. ἴ8. Χχὶν. 
8. 26Γ. χχν. ΤᾺ Ἐ2. χχυϊ. 18. Απὰ 0 
Ἰυδὺ δοΐοτο τὸ Ὦδνο φωνὴ κιθαρῳδῶν, χε. 
ἢ [ἢ18 Β6η86 106 ὙΟΤά ΟΟΟΙΧΒ 8180 ἴῃ δορί. 

Εχοά. χί. ὅ, ἀπά ΡῬ]υΐ. νἱῖϊ. 172. ἰχ. 80]. 
2) ὉΥ βγυπϑοά. α ηεξἰ-ϑέοηδ, ἱ. 6. (86 ὉΡΡΟΓ 
026, ΟΥ τἀν, 6. στ. μύλος ὀνικὸς, Νίαϊι, 
χυ δὶ. 6. 1... χυὶϊ, 2. μ. μέγας, Βδν. χνῆϊ. 
2]. δορί. Φυάρ, ἰχ. δ8. 2 Καὶ. χὶ. 2]. 
Απΐδο]. αν. 1“. ρ. 46, 6]. 

Νύλων, ὠνος, ὁ, (μύλη,) 11. “8 στίπἀ- 
ἴῃ ρ-ῬΙ6ο :᾽ 480, [6 ρίδοθ ποῦ 1Π6 τ}}} 
18, πε -ἤοιϑο, Μαῖϊ. χχὶν. 41, δύο ἀλήθου- 
σαι ἐν τῷ μύλωνι. Ἰλιοίδη Αβὶπ. 42, εἰς 
τὸν μυλῶνα εἴσαγέ με. Υὶϊ. Αποῖ. 27, 
ἐμβαλὼν εἰς τὸν μυλῶνα. Τδυς, νἱ. 22, 
σιτοποιοὺς ἐκ τῶν μυλώνων. ἴῃ ν] ἢ 
ρᾶϑθαρθβ, δπά ἴῃ ἴμ6 οὔθ οὗ ὅ:. Μαιίμπον, 
ὙΜῸ ἅ1Ὸ ἴο τιηπἰογβίθῃα, ποῖ ἃ ὑγίναίο ρτὶπά- 
ἱηρ-Ῥίαςθ, θὰ 8. ΡῈ ]1ο τα 1}}- ἤουβθ, τβοτΘ 
ΟΥ̓ Μὰ8 ρτουπα 1ηΐο σου δηὰ τηδάθ ἰηΐο 
Ὀγτοδά. Τ18 18 οἱθαῦ ἤτοτὰ [ῃ6 086 οὗ [6 
αγίϊοίο, ΟΝ ἰδ υϑοά ΨΟΥΥ ῬὈΓΟΡΟΙΙΥ : μύ- 
λων Ὀεΐπρ' ὁη9 οὗ [Π6 που ῃ8 0816 ἃ πιοηααῖο 
ὩΟΌηΒ, οἡ ΜΠ] Οἢ 800 Μ|ΙἋ4)]. ατ. Ατί. :ἢν 
ὃ 8, δηὰ ὙγΊηοΣ, ατ. αὐ. 8 12, 2. 

Μυριὰς, άδος, ἡ, (μυρίος.) α τινττιαῦ, 
Ϊ, 6. ἑθη ἐδομδαηπά, δὰ ΧΙχ. ἰὸ ϑερῖ. πὰ 
ΟἸ 488. “Ῥαΐ, 88 ἴῃ ΕΠρ] ἢ, ΓῸΓ ΔῊΥ ἱπάο- 
Βη τον Ἰασρθ μη δοῦ, [ωὰ. χὶϊ. 1, Αείϑ 
χχὶ. 20, 4], ϑερί. θη. χχὶν. 60, 4]. δυὰ 
ΟἸ4588. 88 “Έ βου]. Ῥοιβ. 89]. 

Μυρίζω, ἔ. ίσω, (μύρον,) φαποτ. ἕο 
αποΐηξ ψιλὰ δτουγαδεὶς οἱ] οὐ ἀπσυιθηίβ, [ὉΓ 
ΔΏΥ ΡΌΓΡΟΒΘ ὙΠ δίΘΥΟΥ, 88 οἴζθη ἰπ Αὐβίορ. 
Ρ]αῖ, δῃα οἵαν ΟἸδββίοδὶ τσὶ ἴογβ, βρϑρβα. 
ἴογ ξραβίϊηρ, ἄζτο.; Ὀυΐ βοῃπγοίϊτηθβϑ [ὉΓ 
ὈαγίΑ]. 80. ΟἹθπι. ΑἸ]οχ. Ῥεαάδρ. ἱϊ. 8, 
μυρίζονται οἱ νεκροί. 8ὃο Ατἰδοι!ά. ἰἱν. 
22, θη. νοσοῦντι δὲ πονηρὰ τὰ μύρα, διὰ 
τὸ σννεισφέρεσθαι νεκρῷ. 

Βοδίβθη τηγβίουϊθβ Ὁ ἴὸ βῃπί! {πο ὶγ 
ἸΩοΟΌ ἢ, δηὰ ἠοῖ τονθὰ] ψῃδὶ (ΠΟΥ Ὑ6ΓΘ 
ἰδυρῖ,) ἐο ἐπί αΐδ, ἰο ἐηδίγμσί, νἱξ. ἴη 
ἰδίηρ Ὀεΐοτο ἀκποόνῃ, ρΡ888. ἢ], ἦν. 12, 
μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾷν, 
1 μβανὸ θθθῃ {πογουρὮΪΥ Ἰηδιγυοίοά, ἔα }}γ 
Ἰοαγηῖΐ :᾽ ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ψῈΠ ΔΙ] υδῖοπ ἰο 1τἢ6 
ἨΘΔΙΠΘῺ τηγδίθυθθ : [ὉΓ [86 ὈΓΟΡΘΙ βἰψῃ - 
οαὔοη οὗ μνεῖν ἴϑ. “ ἴο ᾿ἰπ|υἰαῖθ ΒΥ ὁΠ6 ἰπῖο 
[86 Πεδίμθη ταγϑίθυθβ :᾿ ἀπ βιιοὶ 18 ἐϊϑ 
βθῃ6ΓΆ] βθηβο ἰῃ [6 ΟἾ488. ; [βουρῇ ϑοτηθ- 
Ὠη68 ἴἃ ἰβ ἀδοά ἴῃ [Π0 δ6η86 “ἴο [ΠΥ 
ππδὰθ ἢ Καον θάρθ :᾿ 828 Ὠϊοά, 81. ἱν. 
ἦ, μνεῖν τοὺς ἀνθρώπους" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν, 
τὸ διδάσκειν τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα. 

Μῦθος, ου, ὁ, Ῥτορ. δηἀ ρῥτῖπι. " δβοιῃθ- 
τὶηρ 8814 [ὉΓ ΔΏΥ Ρύγροβο ψὨδίουοσ, 
Ποῖον ἴο ἀἰτθοῖ, σου 86), ὅζο. ἃ ϑαψίηρ, 
ἷ, 6. ἐπ)γωποίίοη, ὅζο. ΟΥ̓ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ἴ0 παιταίο, ἃ 

οοἶὗ, αἰδοοιῦδο, 48 ἤομμ. Οἀ. χὶ. δ6]. 
θη. Μοῃ. ἱ. 2, ὅ8 : ἀπά [Πθηο6 ἃ παγγα- 

ἑϊοη, Ῥτορ. ὉῚ ψογὰ οὗ τηουζῇ, ὙΒΘΙΝΟΣ 
ουπάἀθὰ οη τυ, ἃ8 Ηοπι. Οἀ. 1. 94, 
ἷν. 824, οὐ βοίζοῃ, 48 Ἡάοι. ἱἰ. δ4. Ῥίπά. 
ΟΙ]. 1. 47. Νοαι. νυἱῖ. 84 : αἷεο α παγγαξῖυο. 
Ϊὴ Ν, Τ᾿. γαῤίο, βοίίοη, 1 Τίτα. ἰ. 4. ἶν. 7, 
τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους 
παραιτοῦ, ῬὮΕΥΘ 866 ΤΥ οί. 2 ΤΊ. ἱν. 
4, Τίς. 1. 14. 2 Ῥοῖ. 1. 16, σεσοφισμένοις 
μ. 8ο )ϊ1οά. δὶς. ᾿. 98, μύθους πεπλασ- 
μένους. 
Μυκάομαι, ἴ. ήσομαι, (μὺ.) ἐο πιοο 

ἐο ἴοιυ, τὸν βαϊὰ οὗ δῖοι λ ἷῃ Ηοπιον, 
Τλιοΐδῃ, δηα ΟἾΠΟΡ ἩΥΘΥΒ; Ὀσὰ ΒΟΉ ΘΕ Γ.68 
ἰγδηβίοιτοἃ ἴο ΟΥΠΘΙ ΔηΪΠ418, 88 85865 ΟΥ 
οδ6]8. ἴη Ν, Τ'. βαϊά οἵ ἃ Ἰίοη, ἐο γοαν, 
Βον. χ. ὃ, ὥσπερ λέων μυκᾶται. Απά 
80 ΑΠΙΒ0]. Οἵ. 1. Ρ. 246. Ορρ. Ογπορ. ἱν. 
δῃὰ μύκημα ἴῃ ΤΏΘοΟΟΥ. ΧχΥ!. 2]. 

Μυκτηρίζω, ἔ. ίσω, (μυκτὴρ, ποεε,}) 
Ἰῦ. 0 ἔωγ ὩΡ ΟἾδ 8 086 ἴῃ ΒΟΟΙΏ, δηά 
Πθῆσθ ἐο πιοοῖ, ἀογίάθ, Ῥα88. Ο4]. υἱ. 7. 
Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται, 1. 6. " αΟοἀ 8 πο 
ἴο ὃὉθ τηοοκοά ̓  σι ᾿ραηγγ. ὙΠῸ δοί, 
ἔοττα οι. οὐσΌγΒ ἰη β'ερι. ἃπὰ {ἢ 8 Ῥαβ88. ἴβ 
ἴουπά αἱ Ῥτον. χἱἹ. 8. ΤῊΘ σογὰ τατον 
ΟΟΟΌΓΪΒ 1η {86 Ο]488. 

ΠΑ ΟΝ" Ήν; ἡρὴὸν, οἷ). (μύλη, ΒΠῺὴ 
ησίῃρ ἰο α πηι, 6. στ. λίθος μυλικὸς 

“ἃ πη ἀπό ΜΙκ. ἰχ. ἕω, ᾿ ᾿ 

Μύλος, ου, ὁ, (μύλη, ἔν. μύλλω,) 
ῬΡῸΡ. α σγίμαον ; Ὦθποθ ὦ πιξἰἰ- 5ίΟΉ6, 4180 ἃ 
η, ἴθ πιὶ}}8 οὗ τ δηοίθῃϊθ ὍΣΓ8 
Ομ ον Ἠδηά-τη}}18, ποτκοὰ Ὁ ἔνο ροῦ- 
ΒΟΠΒ, βἜΠΘΙΑΙΪΥ [6 Π18168, Δηἀ οοτηροβοα οὗ 
ἔνο ϑίοῃθβ, οὗ ψὩ σῇ [ἢ 9 ἸΟΊΤΟΙ τῦᾶβ οδ]] δά 

πιθία ; ἃπιὰ 11:0 ὌΡΡΘΥ 351, {Π6 τί ἄθυ, ἐπι- 
μύλιον, ᾿υγηθά τουῃά ἀροῦ ἴδ ἔον μ6 ρυν- 

Μυρίος, α, ον, 84]. ἴῃ Ο]488. 88. 8αἱὰ 
οΟὗἨ ῬΟΥβοηΒ, τοῦ φιαην, ἵηπωριογαδίε; οὗ 
{Πΐπρβ, ἐπυηιθηϑο, ἱμβητία ; ἀβοὰ θοτῃ ἴῃ 
βίῃηρ. δῃηἀ θ]γ, ΘΒ ΘΗν {πὸ Ἰαιῖο ἢ ἴῃ Ν, Τ΄ 
γγῸ Βᾶνθ ΟἹ]Υ ῥΪ0γ. μυρίοι, ἐρη ἐβξοιδαπά, 
"δν: Μαεῖι. χν!]. 24, μυρίων ταλάντων. 

Ρῦ. δηὰ Ο]6β8.: δ8 Ὀιοὰ. δὶς. χυ. δ9θ.. 
Χεη. Ογτ. ᾿1. 1, ὅ. Ῥυΐ, 45 'ἱπ Ἐπρ]5, 
8ηα δοχοθηΐὲ ἴῃ 1 αἰ, ῸΓ ΔΏΥ ἱπάοβη ΕἸ Ὺ 
ἴατγθ πυραθον, 1 Οογ. ἰν. 16. ἐὰν μυρίους 

ὈΓΏ. ᾿ Γ- ] παιδαγωγοὺς ἔχητε. χὶν. 19. ΤῊ ἰάϊοτα 
ΡοΒῸ οὗ ρυἱπάϊηρ {86 οογη, πανὶ πρ ἃ μο0]6 ἰῃ | ἰβ ποῖ υπηγοαισηὶ ἴῃ ΟἾΆ88. : θὰ Ο]ν 88 
[86 τι 16 ἔοσ σϑοοϊνηρ ([μ6 σταίη. 8.66] υβοὰ οὗ ἐλύιρθ, 88 ἴχ 1 Οου. χίν. 19. μ. 
Τμιοίδη Αϑἷη. χχνὶ!. 42, ΤΑΥΟΥ τὰ] ]8 λόγους. ΑΒ υϑοᾶ οὗὨ ρογβοηβ, τὴ 6 οἿΪγ ἃ 
ὙΟΤΘ ἰαγηθά Υ δῇ 888, ὙΠ ΘΏΟ0 186 ἘΡΡΕΣ Ο8119 ΘΧΘΙΡΙΟ8. ΔΓ ῥηϊο, τ. 1, Ρ. 888, 1}1}1]1-ϑίομιθ 8 οδ]]δὰ ὀνικός. Τῃ Ν. Τὶ ἐμοὶ γὰρ μυρίοι διδάσκαλοι γεγόνασι. 



ΜΥΡ 

αδῖεθπ ἀθ Οὐμροβ. Μοᾶ. μυρίοις ὑπο- 
βεβληκέναι τὰ ὦτα μαθήσεως ἕνεκα. 

Μύρον, ον, τὸ, (ΗδςὈ. ἼὋ, ἔτ. δὴ οἱά 
τοοῖ φγθβοσνϑα ἴῃ ἴῃ6 Αὐδθὶο πιῶ, ἴο ἔον, 
ὙΠ οησο {πὸ αΥ. μύρω, ἴὸ ἴον.) ὈΓΟΡ. ΔΗΥ͂ 
αγοπιαΐδο 7υΐοα ἀἰ8}}}1ρ οὗ ἼΘΙ ἔγοτῃ ἃ 
66 ΟΥ ῥΪἷδηΐ, δϑρϑοίδ!] ]ν πενγγῆ, μύῤῥα, 
σμύρνα, ᾿αη Υ. Η. χί!. 81. σΟΙΏΡ. 
Ἀ1οα. 5!΄]΄ς. ν. 41. ΑἾβο, ἃ ἔγαρυδῃηξς οἱ], Οὐ 
θα]βδπ), [6 ποΘ Ῥγεραγθὰ. 80 Αὐοἢ]]. δρ. 
Αἴδοη. Ρ. 688, ἀπὰ οἴοη ἰὴ Αὐἰβίορῃ. [ἢ 
Ν, Τ. δὴ διοπγδίῖς οὐ ρογέιτηθαά οἰηϊταθηΐ, 
ὠπσμοπί, Μαῖϊ. χχνυὶϊ. . ἀλάβαστρον μύ- 
δὺν; νοῦ. 9.12, οἱ 4]. βθρ Ορρ. ἴο ἔλαιον, 

ι. νἱ!. 46, 218 δ]8οὸ ἥϑίαρί. διὰ ΟἾδβ8β. 89 
Χρου. Οοην. ᾿ϊ. ὃ, 9. 2] δὴ Υ. Η. ἰχ. 9. 
Ρο]. χχχί. 4, 1]. 

Νιυστήριον, ίου, τὸ, (μύστης, ἴτ. 
ἐνέϑη α πιψϑδίογψ, Ἰἰϊ. " βοτη οἰ ηρ βῃιξ Ὁ, 
οὐ πἰάάδη.᾽ δἰ ΠΟΥ ὙΠΟΙΪΙΥ, ΟΥ ῬΑΡΓΔΙΪΥ : 
“ βοηθοί ἰηρ ἱπίο σ οι οὔθ ταιιϑὶ ἰς 
ἱπϊ αϊοᾷ, Ἰηβιτυςίοα,᾽ Ὀοΐογα ἰξ οδὴ δα αὶ 
Κπονῃ: (80 ἰξ ἴἰβδ ἴῃ ἴμ0 ΟἸαββίοϑ οἴη 
υϑοὰ οὗἩἨ τἢ6 ναγίουβ ἢ ΘΔΌ]ΠΘΠ. ταΥβίο Υ168) : 
δοπιοίἔπις ο7 ἐΐδοῖ ποὲ οδυΐοιιϑ, ἀῃὰ Ὀδγοπά 
Βυτηδη Ἰηδίΐ, 80 Βοπιθίϊπηθβ ἱῃ ΟἾδ888. 
4120 ἱπ ϑϑερί, δηὰ Αροογυριια. ἴπ ἴδθ 
Ἐναπροϊέραξ β6ῃ86, "ἴμδὲ τ οὶ ἰδ πδίυ γα }} 
μἰάάοῃ ἤτοι) Βυτηδῃ ΤΘΆΒΟ0η, πὰ ΟὨΪΥ ἰὸ 
θ6 Κποῦση ὈΥ ἴδ τουο]αιΐοη οὗ αοἀ.᾽ 8.66 
ἸΏΟΤῈ ἰἢ ΗοτηοἾβ [πἰτοά. ἷν. 626. [η Ν. Τ. 
16 ἰθγτλ ἰ8 υϑοὰ, ἴ, ΘΕΝΕΚ. Μαῖίϊ. χἰϊὶ. 
11, ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια 
τῆς βασ. τῶν οὐρ. “ [᾿ξ τηγδβίοτίουθ [Ὠΐη 
οἵ [6 Κἰησάοῃχ οὗ Ὠεδνθη.᾽ 1 Οὐον. χὶν. 2, 

εἶ μυστήρια. ἘφΏ. ν. 82, τὸ μυστή- 
ριον τοῦτο μέγα ἐστίν. 2 ΤΏεΒ8. ἰἰ. 7, 
τὸ μυστήριον τῆς ἀνομίας, " ταγβίοτίοιβ 
ὙἹοΚοάηοββ, ἷ. 6, Ὠϊἀάδη τῇὴοκοάμθϑβ, ἃ8 
γοῦ πη πον ἴο ΟἾἸ δ Ἰδηϊγ., ἴῃ ορροβὶ θη 
ἴο ἀποκαλύπτεσθαι δἱ νογ. 8: ᾿ Βυ ἢ 88 
μὰ δοραῃ το σοῖς ἴῃ βϑοτοῖ, δυϊ ὑγὰ8 ποί 
ἴἢθῃ σοΙΩΡ]Θ 6] τιδηϊ ϑϑιθα.᾽ 89 ἴῃ ΨόΌΒΘΡΒ. 
Β. 7.1. 24,1, γὸ βανὸ κακίας μνστήριον. 
Ιη Βονυ. 1. 20. χ. 7. χνὶϊ. δ, 7, 10 ἀθποῖεβ 
“8 βρί εἰ] ἰγὰ[ἢ.,᾽ οουσῃοα ὑπάθὺ 8 6χ- 
ἰΟΤΏΔΙ γχΟργοβοη δ οη ΟΥ 5.10} π40, ἀπά 
ΟΟΠΒΘΩΈΘΏΓΥ σΟΠοΘα]ο ἃ ὑῃ1}} βϑοῖὴθ δχ- 
Ρἰαπδίίοη δ6 ρίνεη. Τῆυβ ἰπ ἴθ6 Ῥαββᾶρα 
οἵ Βον. ἱ. 20, τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ 
ἀστέρων, ἴῦ τηοδη8 “186 βρί τ τι18] τηθαπίηρ᾽ 
ΟΟΠΟΘΑ]6 ἃ Ὁπάογ {δαὶ βυτθο]. Απά 80 οὗ 
ἴπ6. γοβῖ.---Π1, ΒΡΕΟ. οὗ 180 ΟὈθροῖ, 186 
Οπιτιβιϊαπ ἀϊβροπβαϊίοθ, 848 μανίηρ θ6θῃ 
Ἰοὴς ἰάάθη, ἀπά ἢγβὲ τονθαὶεὰ ἱπ ]δἴδι 
ἴἰπηδ8 : δπὰ δβρεο. ψἸ ΤΟογΘηο6 [0 1ΐ8 
τηρϑὶ Ὠϊᾷάοπ ἀοοίτίπο, [6 ΘΔ] [ηρ οὗἁὨ 1ῃ6 
Οφηα]68, Ἐρῃ. 1. 9, αηὰ Οο]. ἱ. 26, τὸ 
μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν 
αἰώνων. ἘρΒ. νἱ. 19, τὸ μυστήριον 
του εὐαγγελίου. Οὐ]. ᾿ϊ. 2, τὸ μ. τοῦ 
Θεοῦ, ἀπὰ ἐν. 8, ἀπὰ ΕΗ. 1. 4, τοῦ Χρ. 

1. 1, 9, τῆς πίστεως. οι. χνὶ. 25. 
Ὅν. ᾿!, 7, ὙΠΘΓΘ 868 ΤΥ ποΐθ, πὰ ΟΟΏΡ. 

2171 ΜΩΡ ἂ 
γι Βα, ἱϊ. 22, οὐκ ἔγνωσαν μυστήρια 
Θεοῦ. 1 Οον. ἱν. 1. χΙ]. 2. ἘΡΆ. 111. 8, Ὁ]. 
ἰ, 27. 8,ο, οὗἉ ρῬαγΓΟΌ]ΔΓ ἀοουΓ 68 ΟΥ ῬΑΓΙΒ 
οὗ [9 Οὐερεὶ, ότι. χὶ. 25. 1 Οοσ. χν. 5]. 
Ερ!ι. ἱ. 9, τὸ μ. τοῦ ϑελήματος αὑτοῦ, 
8011. Θεοῦ, " Ηἰβ 15 ΟΥ Ὑ11, ἰοπῷ 
μἰάάθη ἴῃ 186 τηληὰ οἵ αοἀ,᾽ παπιο νυ, [ῸΓ 
1Π6. Βαϊ γδίοη οὐ αὐἱὐ τϑῃ ὈΥ ΟἸ τῖδί. [πὰ 
1 Τί. 1. 16, τὸ τῆς εὐσεβείας μυστ. 
{ΠεΓα ἷ8 Τοίεγσθησθ ἴο ἴῃ τογβίοσί δ οὗ (ἢ6 
Οοερε] ἀϊβρεπβαιοῃ ἴῃ βεποταὶ, δυύ ΘΒ ΘΗ͂Υ 
ἴο {παι στοαίοϑὶ οὗ τηγβίθγιεβ, " σά τηδη]- 
[εϑιθὰ ἴπ τὴ0 8680," οὐ ὙΠΟ 8}} τἢ9 
Οἴ6ΓΒ ἷηρο. 

Μυωπάζω, ἴ. άσω, (μύωψ, ἔτ. μύω ὅς 
ὠψ.) γὴν ἐὸ ἠὲ ἐδ6 ὀνγ68, 1. 6. 61086 ΟΥ 
οοπίγδοῦ ἐπ6 Θγ6]148, ἐο δέεπζ, 1κο6 ὁ ψῈῸ 
σδΠΠΟΥ 866 ΟἸΘΑΙΪΥ ; ΠαΠ6Θ ὉΥ͂ ᾿τ}}, ἐο δα 
ποαγ-δισλίοα, Αὐἱδιοῖ. Ῥτοῦ. δεοι. 8. ΕἾς. 2 
Ῥρί, ἱ. 9, ᾧ γὰρ μὴ πάρεστι ταῦτα, τηδαῃ- 
ἵπρ, “ἢ6 ΜῈ0 ἀο068 ποῖ ΔΟΔΌΪΓΕ [ἢ 686 νἱγίι 68, 
Δ ἀ068 ποῖ ργδοίΐβε {Π 686 ἀτ168,͵ τυφλός 
στι, μνωπάζων, ὅτο. " ο]οβίησ 18. ΘΥΘΒ, 

{πᾶῦ ἢΘ τοδὺ ποῖ 860 {86 {τυ ἢ ̓  τθδηϊη 
ὙΔαΐ 8 δ ΠΏ] ΑΥΪῪ Ἔχρυθεβοὰ Ὁ σοηπίυθησ. 
Οοωρ. Μείι. χιΐ]. 1δ. δὰ Αοἰβ χχυῆ!. 17, 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μή 
ποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς. ΟομΡ. 
Ματο. Απίοπ, ἱν. 29, τυφλός {τῇ ὁ 
καταμύων τῷ νοερῷ ὄμματι. Απάὰ 80 ἴῃ 
ϑορῆ. (Εἀ. Τγγ. τὸ αν τυφλὸν---τὸν 
νοῦν. 
Ν ὥλωψ,, πος, ὁ, (ἔτ. μῶλος, Ὀδίι]6, 

δὰ ὦψν,, [86 δγε.) 4. ἅ. τῆ6 τρᾶτκ Ἰοἷ 
ἔγοτη Ὀδί1]6, 88 Ἧ6 ΒῪ α ὀίαοίξ ἐγ. 8366 
Ἠδβγοΐ. ; 4180 ρόπογ, τὐθάϊ, ἱ. 6. τηδῖῖς ΠΌτη 
8 ΒιΓΡ6 ΟΥ ὑΐον, 1 Ῥεῖ. ἰϊ, 24, οὗ τῷ 
μώλωπι αὐτοῦ ἰάθητε, ἷ.6. οο]] ες. ϑέγέρο8. 
ΤΠῸ ψοτὰ οὗν. οοο. ἱπ (6 Ἰαῖεῦ ατοοκ 
ΤΙ ΘΥΒ, ΘΒρ60. Ρ] ἰΔτοΝ. 

Μωμάομαι, ἔ. ἥσομαι, ἄεροη. τηϊά. 
(μῶμος,) ἐο βηὰ γα υἱέ, σαν αἱ, ὀζαπιε, 
ἢ δος. 2. ΟὐοΥ. νἱϊ. 20, μή τις ἡμᾶς 
ὡὠμήσηται. ὃο ὙΪβα, χ. 14. Ῥγον. ἰχ. 
, μωμήσεται ἑαυτόν. Ἡοπι. 1]. 11]. 412, 

2Έβ.ἢγ}. Αψ. 268. Αοτ. 1. ἐμωμήθην. 88 
Ρᾶ89. 2 Οὐογ. νἱ. 8, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ 
διακονία. 

Μῶμος, ον, ὁἕ. ΟΥ̓ 1} 18 νογᾷ [{ 18 ἔγιιϊ- 
1688, ΨΠᾺ [Π6 Θἰγηηο]ορίϑίβ, ἴο βθοὶς (ἢ 
οτἱρίη ἴῃ [η6 Ογοοῖ Ἰαπρυαρθ. [1Ὲ ἰδ τηδηὶ- 

(ο81}ΥῪ 106 βαᾶηθ ψοσὰ 88 ἴη6 ΗΘΌΣ, ὉΤΌ» 
ψ  ἰσ τθδῃ8 ῬΓΟΡ. ἃ ϑροί οΥ ϑ8ἰαΐῃ οῃ 189 
Βυγίαοα οὗὨ ΔΗΥ ἰὨΐηρ, δηα τ δηο9 α ὀοπιϊδῆ; 
4180, ὁ ὉοαῚγ ἀοξοοϊ, 48 Ἰατη ΘΠ 655 οΥ Ὁ]1πὰ- 
πο88, Ὠευῖ, χν. 21: δηὰ ἢ. α πιογαῖ 
δίαϊῃ, ΟΥ ἀἴδρτασο, ὉΥΡ βοῖηθ γυἱσθ.0. ἀῃηά 
δι ἢ ἰθ 18. Β6Ὼ86 ἰη Ν, Τ΄ 48. 2 Ῥεῖ. ἱϊ. 18, 
σπῖλοι καὶ μῶμοι, “ βροὶδ δῃηὰ μίδίηδ," 
4. ἀ. “ΠΟΥ 816 ἃ ἀΐβρταςθ ἴο γου.᾽. 

Μωραίνω, ἴ. ανῶ, (μωρὸς.) Ῥτορ. ἐὸ 
ιαζα αἀμἰΐ οὐ τυϑαΐρ, βεῈ ἰὰ Μωρός. Ἠδεπὸθ 
υδοά 1) οὗ ἱτχηργοϑδίοῃβ ὁ ἴ}}6 ἐαϑδέθ, ΡΆ88. ζ0 
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ῥοοοηιθ ὑηϑδίρια, ἐαδέοί688, ἰο ἴοΒὸ 118 βαυοῦτ, 
ἃ8 β8]}1, Μαίϊ. ν. 18. δῃὰ κ6 χὶν. 84, ἐὰν 
δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ. 2) οὗ [86 τηϊπά, ἕο 
γιαΐε 7οοἰϊϑὴ, ἰ. 6. ἴο 5Πὁν ἴο Ὁθ Το] 8ἢ, 
Ὑἢ} ἀοο. 1 Οογ.]. 20, οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς 
τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου : ϑιορί. 18. χ]ῖν. 
1δ. ῬΆ88. Βοιῃ. ἱ. 22, φάσκοντες εἶναι 
σοφοὶ, ἐμωράνθησαν, ἐΐεν δέοαπιο γοοί θῇ, 
"δοίοα 1κὸ ἴοοἾ8.᾽ ϑορί. 2 αι, χχίν. 10. 
9, χίχ. 1]. ἴῃ 6]δ8ε8. μωραίνω, ἴῃ {118 
5628, ͵8 ᾿πίΓ8η8. {0 ὅθ 7οοἰἰϑὴ., ἰο αοἱ 70οἷ- 
ἀλῷν, 1μς. Ὁ. Μοτί. χιϊ, 8. Χοη. Μο. ]. 

. 11]. 
Μωρία, ας, ἡ. (μωρὸς,) γοίϊν, αὖ- 

ϑυγαίΐ ἤδη Οογ. ἱ. 18, ἢ παρ διβαρς μὲν 
ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί. νογ. 2], 28. 
1). 14. 1.19. ΑΡοογ. δπὰ Ο]888. 
Μωρολογία, ας, ἡ, (μωρολόγος ἔν. 

μωρὸς, λέγω, ων ἑαίζ, Ἐξ ἢ. ν. 4. 80 
μωρολογεῖν, Ῥὶαί. νἱ. ῥ. 669. 

ΝΜ ωὡρὸς, ἀ, ὁν, 24]. [ἡ ἰταοΐηρ [86 οΥῇ- 
δῖα οὗ (μϊ8 ποτά, οἰγτηο]ορὶβί8 816, 1 8ρ- 
Ριομοηᾶ, 411 στοηρ. [0 18 5 ΠΡῚῪ [8}6 Βδπη6. 
Ὑ10} ἃ ἰδ] οοιϊο8] οἴδημα, 88 μαῦρος δηὰ 
ἀμαυρὸς, “ ἴαϊηϊ, τοαῖς,᾽ 1. 6. ᾿Ἰποῦρ8 16 οὗ 
τα κὶηρ ᾿τργθββί 8 Οἢ {ἢ} 6 Β6ΏΒ6Β, 85 ΒΙριί 
ΟΥ ἴαβϑίθ : ῬγῸΡ. αἰ, ἱ. 6. ποῖ σαραῦ]6 οἵ 
ΤΩΔΚΙηρ ἱπιργθδϑῖοη8 οἡ ἴπ6 ἰδβίθ, γαίῃ, 
ὠιοὶρία, ἰαδίοἶθ88, Ὠλίοβοον. ἱν. 18, ῥίζαι 
ευσαμένῳ μωραΐί. ἘΡΡΟΟΣ ἀο Πιωία, 1. 
. 2. Απά 80 μωραίνεσθαι 15 υξρὰ οὗ 

5811 {μαἱ [48 Ἰοδύ 118. 881} 6 Ὀγοροσίυ, Ναί, 
ν. 18. 1,υ. χὶν. 84. Ἡδηοθ, 85 δρρ]ϊοὰ ἴὸ 
τὴ ποῖα, (ὌΥ [860 βᾶπηθ ἰγϑῃβ]δίϊο 88 1μαὐ 
οὗ τ1Π6 Ἠοῦτ. ΠΣ δηὰ (ἢ [,δἰΐῃ ἐμθωζθοϑ 
δηὰ ,αίμμθ, ἀπὰ σὰν ἐπϑέρία,) 1ὰ βίδπ 48 ἔῸ 
“7οοίμδι, ᾿λν, ααὐαϊθ-ραΐθά, ὈΥ ἃ ταϑίδρμον ἀ6- 
το ἔγομ ἃ βίαϊθ ερῦὺ. ἴῃ Ν. Τ'. τἱ οἰχηΣ. 
88 βαἰά οἵ [πὸ πἰοῖν "οοϊδῆ. Απὰ 8ὸ ὁ 
μωρὸς, Βαθβι. ὦ 70οοἷ; 6. στ. οὗ ΡῬΕΓΒΟΏΒ, 
Μαῖῖ. νἱὶ. 26, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρώ. 
ΧΧΙΣΪ, 17, μωροὶ καὶ τυφλοί. γετ. 19. 
Χχν, 2, αἱ πέντε μωραὶ, 86. παρθένοι. 
γοΥ. 8, 8. 1 Οον. ἰ]. 18, ἶν. 10. Τὰ Μαῖϊ. 
ν. 22, ἰδ τηθᾶηβ τοϊοοά, ἐπιρίοιδ, 11|πὸ 
ἄφρων, Ῥϑ. χὶν. 1. 111}. 2. Φοῦ 11. 10. δῃά 
Αὐῦν. Ερίοῦ, ε. 22, 8 ; οὗἉ ἐλίηρϑε, 1 Οὐν. 1. 
25, τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ, Ἰ]. 6. “ σ]ιαῦ τηθη 
οοαηΐ ἔοΟ] 8} ἴῃ ἴΠ6 ογάϊηδποθθ δά ῥτο- 
οοοαϊηρβ οὗ αοἀ :᾽ οοπῖρ. νὰν. 29, 24. νϑὺ. 
27. τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου. 2 Τίῃ). 11. 28, 
δὰ Τῆι, ἢ]. 9, ζητήσεις μ. ϑορῖ. δι ΟἸΔ88. 
Βοῖὰ οὗ ρογβοῃὸ δηὰ {πῖηρϑ. 

Ν, 

Ναὶ, Ἠοῦ. ᾿5, Δάν. οὗὨ «Πττηδίοη, ψοα, 
γοβ, οοτίαϊπῖψ. 1} ῬΤΟΡ. 232 ὠηδιῦοῦ" ἴο ἃ 
{πηθοΝ: Μαῖι. ἰχ. 28, πιστεύετε ὅτι 
ὕναμαι τοῦτο ποιῆσαι: λέγουσιν αὐτῷ" 

Ναὶ, Κύριε, αἱ. βρ6 δῃὰ (7458. 2) 88 
ὀφΡργεβϑίης ἀϑϑοηξ ἰ0 ἴπ6 πογὰβ ΟΣ ἀδοβ οὗ 
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δποίδοσ, Μαῖίί. χὶ. 26, ναὶ, ὁ Πατὴρ, 86, 
ὀρθῶς ποιεῖς.) ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐ- 
δοξία κιτιλ. Τὰ. χ. 2]. Βδν. χνὶ. 7. Χο. 
Μειι. ',. 7, 14; [01]. ὉΥ καὶ ἰπιτοάυοῖηρ ἃ 
δι δβοαιιθηΐ Ἰ1πΣ δ] οΥ Ἀ τηραϊ Ποδίίοη, 
Μδϑῖιι. χν. 27. δηὰ ΜΙ νυἱῖ. 28, ναὶ, Κύριε" 
καὶ γὰρ τὰ κυνάρια κιτ.Ὰ. δηά ΟἾΪεμ8, 
8) ὑιίθη8. ἴῃ βίτοησ δβητιηαιοη, βδθθυο- 
ταῖοη, [μ. χὶ. 656), ναὶ, λέγω ὑμῖν, ἐκ- 
ζητηθήσεται κιτιὰλ. χὶὶ, ὅ. ῬΒΠ. 20. 
ἔον. 1. 7, ναὶ, ἀμήν. χὶν. 18. χχί!. 20, διά 
ΟἸ489. ΑἾἶβὸο ψἱἢ καὶ, γόα απαὶ πιογα αἶθο, 
Μαῖι. χὶ. 9. [μὰ. υἱῖ. 26, ναὶ, λέγω ὑμῖν, 
καὶ περισσότερον προφήτου, ἐγρδ, απ 
ΤΆΟΓΟ ΠΔη ἃ ργορἢοῖ.ἢ Χοη. Οοην. νἱῇ: 4: 
ψἱὉἢ {Π6 τί. τὸ ναὶ, ψοα, (Ϊ. 6. “6 ποιὰ 
ψοα,)) 2 Οον. ἱ. 17, ἵνα ἢ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ 
ναὶ, ναὶ, καὶ τὸ οὔ, οὔ. νον. 20. 28. ν. 12; 
ψ ἢ τί. ᾿ρὶ. Μαις. νυν, 87. 2 σου. ἱ. 18,19. 

Ναὸς, οὔ, ὁ, (ναίω. ἴο ἀν: 6}].} ῬτοΡ. α 
αιτυοϊιηρ ; ἈἸθηοο α ἑοπιρίθ, ἃ8 ἴΠ6 ἀν ] ηρ οἵ 
ἃ γοά: ἴῃ ΟἸδββὶσ Ὑτι [6 8 τ ΒΕ] δαυΐν. ἴ0 
ἱερὸν, Ἰπουρὴ βοῃχοιϊπηθβ βροόκϑη οὗ ἴδ 
᾿πίοσῖου δπὰ τηοβὶ βαογοὰ ρᾶτί οἱ ἃ [θΏρ]0, 
ἐδ6 ζὰπὸ σατο ἰὴ ἰᾶσο οὗὨ [Π6 ροΐ γὴ8 
βού ἃρ. [ἴῃ Ν Τ΄ 1. σεπον. οἵ ΔΗΥ͂ ἴθπι- 
16, ἐν χειροποιήτοιᾳ ναοῖς, Αοἰϑ ΧΥΪ. 
4, δηά Ο]485ὅ. ἴῃ Αοἰβ χίχ. 294, ποιῶν 

ναοὺς ἀργυροῦς ᾿Αρτέμιδος, ταρᾶη8, “5|}- 
ΨΥ ΒΕ χῖπ68 οὗ ΠὨ δηλ, ἱ. 6. 518}} τηϑάοἷϑ οἵ 
{π6 ἰοιρὶο οὗ Ὠίδηα α Ἐξ δβυβ, οἵ δἱ 
Ἰεαδὲ οὗἉ 118 βαποίμηι, οοπ αἰ αἰ η 8. 5:|8}} 
ἴτηδσα οὗ {π6 ροάάεεβ. ϑο Ηάοὶ. ἵ.. 68. 
5366 ΤΏΟΓΟ ἴῃ ΤΥ ποῖο ἴῃ 100.---1]. 5ρος, οἵ 
{μ6 ΤΟΠΡ]6 αἱ 9 γαβαίθτη. οΥ ἴῃ 4]]υβῖοη ἰ0 
ἶς, θαῦ Βροκοπ ΟἹΪΥ οὗ ἐΐ6 γάπθ ἰἰ86] , ἴῃ 
ἀἰδποιΐοπ οι ἱερόν. 8.66 “οβερῆ. Απί. 
ψ]}. 4,1. χὶ. 4,8. 1) »γορ. Μαῖί. χχιὶ. 
16. υῖ8, ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ; τ ω 
ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ. νετ. 17. 21. νεῖ. 
8δ, μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστη- 
ρίου. χχνὶϊ. ὅ, ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ 
ναῷ, Ῥτοῦ. ἱπ 106 θηέγαποθ οὗἁὨ [ἢ ναός. 
1. '. 9. Φομη ἅ. 90. 2 ΤΏοΞβ. ἰ. 4, δῃά 
Ζόβορ". οὗν. 2) ϑγηιδοὶ. οἵ τι Τειρίο οἵ 
Οοᾷ 'π ἢδάνθη, δ ον ται οὗ ̓ ὡῤττδὴ 
νγᾺ8 ἴ0 σογγοβροηᾷ, (οορ. Ην. ΥἹ1. 5. 
ἶχ. 11.) ον. {ϊ. 12. νὴ, 15. χὶ. 1, “ἱ. 
ἜΑ; Τοεβῖ. Χχαι. Ῥαίσ. Ρ. δδ50 ; οὐ}. 

94. ἢ]. 14. 8) ταοῖαρ. οὗὅὨ ρδῦβοῃθ ἴῇ 
ψῆοτα οὐ, οΥ ϊ8 ρὶγὶῦ, 18. βαϊὰ ἴο ἀπο] 
ΟΥ δεῖ, 6. στ. [06 Ὀοὰγ οὗἔἩ 7658, 7088}. 
19, 21] ; οἵ ΟἸιηβάαηβ, 1 Οον. “1. 16, Ἢ 
ναὸς Θεοῦ ἐστε. νἱ. 19. 2 Ὅον. τί. 10. 
Ερὶι. 1. 21. Αεἰ. Τ οι. ὃ 12, γίνεσθε 
ναοὲ ἅγιοι. 

Νάρδος, ον, ἡ, παγά, ἰ. 6. ἴῃ6 οὐεπίαὶ 
ϑρίλοπατά. ἨεὉ. τα, ϑδηϑου. παγάα. ΤΙ 
ἃποίθηίβ Ἔχίγαοίθα ἔγοτα ἴΐ δὴ οἱ] οἵ οἰπί" 
τηϑηΐ ΜΗ ϊο ττα8 ἩΪΆΪΥ γτῖζοά, (ΤᾺ ΘΟΡΆΓ. 
Η. Ῥ]απί. ἰχ. 7. Ῥιόβοον, ἰἱ, 66.) μοπεθ 
Ν. Τ᾿. μύρον νάρδου πιστικῆς, «οἰονεῖ 
οὗ ῬΡυγθ βρικεπαγά, ἷ. 6. “186 πιοϑί ῬΥδ' 
οἷοι, ΝΙΚ, χίν. 8. Φοδη χί, ὃ. 
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Ναναγέω, ἴ. ήσω, (ναναγὸς, “ΟΠ6 
ΞΗΡντεοκοά, ἔν, ναῦς, ἄγνυμι,) ἐο πιαΐδ 

; ᾿ ἦ. 6. ἐο ὧδ βλέριον, . ᾿ΠΙΓΔΏΒ. 
2 (ογ. χὶ. 25, τρὶς ἐνανάγησα, δῃλὰ οἵ. ἴῃ 
(Ἰδβ5. ; ἔν. 1 ΤΊτα..19, ν. περὶ τὴν πίστιν. 
530 ΡΒ}1ο, ἀ6 ϑοιηη. ρ. 1128, Ὁ. ναναγή- 
σαντας πφὶ γλῶτταν ἄθυρον. Οπ {868 
ΘΙΧδοὶ παΐυγο οὗἨ ἁ ὡ[ἢ0 τηθίδρΒοῦ, 866 ΣΩΥ͂ 
ποίοδ. 

Ναύκληρος, ου, ὁ, (ναῦς, κλῆρος.) 
ϑδλὶρ-οιοηον, παμοίογμθ, 1. 6. ὑπ τηδβίοσ ΟΥ 
ΟὝΠΕΙ οὗ ἃ ἰγαάϊηρ νϑββοὶ, ψἢο ἴΟΟ}Κ ρᾶ8- 
ΘΘΏΡΕΙΒ δπὰ ἔγεῖρῃϊ [ῸΓ ἰἶτο, Αεἰβ ΧΧΥ]]. 
11]: 566 ΤΑΥ͂ ποῖθ ἴῃ Βδοθηβ. ὐγπομρῖ. ΟἹ 
Οτ-: Τορι. 

Ναῦς, ρθη. νεὼς, 60. ναῦν, ἡ, (ἴτΌτὰ 
ἘΠ οὔδο]. νάω, οορη. ἢ νέω, “ ἴο ἤοαϊ.᾽ 
ΤΠο δγοὶ ν6886}8 Το Ποδῖβ ΟΥ ταῖίβ, 800 ἢ 
48 ἅΓ6 5111] π α86 ἴῃ ἴπ6 Ἰηϊοσίον οὗ ϑοιίῃ 
Αὐροσίοα.) ὦ δἠΐρ, υοϑϑοῖ, ΑΒ ΧχΥϊϊ. 4]. 
δορί, πὰ ΟἾ488. 

Ναύτης, ουὅ, ὁ, (ναῦς.) α ϑρα,) ΟΥ̓ 
φαΐίογ, (116. 88 1Ρ- δὴ.) Αςίδ χχυὶ]. 27, 80, 
Εον. χυὶ!. 17. διὰ (488. 

Νεανίας, ου, ὁ, (νεὰν δὲ νέος.) α 
γοιάδ, α ψοιπς πάη, Αοἷβ Χχ. 9, 4]. ϑιορί. 
δηὰ (]288. Κοη οὗ 841}, (1. 6. Ῥαι},) 
Αείβ νἱΐ. ὅ8, ψἤσθτο, Βούουου, 1 ἀοιουτη ὶ Π 68 
Βοίμέπρ ἀο Β Ἰ 06} 85 ἴο ἢΐ8 ᾶ56. βῖίποθ νεα- 
νίας, Ἰἴκο νεανίσκος, νὰἃδ Δ}ρ]16α ἰο τηθἢ 
ἴῃ ἴῃ6 νἱροὺγ οὗ τρδηῃοοά, ὉΡ ἰο [Π6 ἃρ8 οἵ 
40 γεδγβ. 
Νεανίσκος, ου, ὁ, (νεὰν, ἔτ. νέος.) α 

ψοιάδ, α ψομησ πιαη, Μ.. χὶν. δ], εἷς τις 
νεανίσκος. ἴμι. νἱὶ. 14. ϑερί. Δηὰ Ο]488. 
80 οὗ γουηρ τῇ ἰπ ἴΠ6 νἹΟῸΥ οὗὨ τηδῃ- 
μοοᾶ ἃρ ἴο [86 ἂρ οἵ 40 γθδ18 ἀῃά ὑρ- 
ψατάθ, Ναί. χῖχ. 20, 22; σον. [.ὰ. ΧΥΠ. 
18, σσοτο 10 ἰ6 ἄρχων. Αεοἰθ ν. 10, νεανέ- 
σκοι, ἷ. 6. “1:0 γοιηρονῦ ἸΘΙΏ 618 οὗ (ἢ6 
ΠΟΙΏΤΩΠΏΙΥ :᾽ δαυΐν. ἴο νεώτεροι ἴῃ ΨΘΥ. 
6: ορρ. ἰο πρεσβύτεροι, Αοῖϑ 11. 17; οὗ 
80] ἀΐοσθ, Μ|ς. χὶν. δ]. ὅἅο ϑερῖ. δηὰ 
ΟἸαβ8. 

Νεκρὸς, οὔ, ὃ, ΜΠ]: (νέκυς,) ἀδαά, υϑοὰ 
Αἶβο 88 Β Ὀ5ῖ.: ῬΓΟΡ. ΟἸΪΥ ΟΥ̓ΡΘΙΒΟΠΒ, ΟΥ Ηρ. ἴῃ 
ΔΙ]υβίομ ἴο ἴΠθτα. [ἴῃ Ν. . 1, 5ύΒδ57. οπ6 
ἀοαά, α ἀδαὰ ρογϑβοη, 885 οἵϊ. ἴῃ Ἡοτη. δηὰ (ἢ 8 
ΘΥ]Υ ΤΊ Γ618.---Ι. α ἀφαά δοάψ, οΟΥ}86, Μαίι. 
χχὶ!. 27. γέμονσιν ὀστέων νεκρῶν. εν. 
χχ. 18. ϑερῖ. Ώουῖ. ΧΧν. 6. {6γ. Υἱ]. 81. 
Χεη. ὄγτ. ἵν. 6, ὅ, οἱ 8].---1. ροογ, α ἀδαὰ 
Ῥογβοη, Ῥἷαγ. ἐλ6 ἀεαά, 6. ᾳ. 1) 88 γοῖ 
ἀὐδυτοὰ, Μαῖϊ. υνἱϊ, 22, θάψαι τοὺς 
νεκρούς. ἴχα. υἱ. 1ὅ. Ηοῦ. ἰχ. 17. 530 ῸΓ 
ομὰ κἰαΐῃ, ον. χυὶ. 8. ϑερῖ. ἀπά ΟἾδββ. 
2) 88 Ὀυγίοά, Ἰαϊὰ ἴῃ ἃ βϑρυ]οῖγο, διὰ 
τπογοΐοτθ 88 δοίης ἱπ ἅδης, [χὰ. χνὶ, 80, 
ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐὖ- 
τοῖς. Φοδῃ ν. 2δ. Λοῖβ χ. 42, οἵ 8]. ὥϑ'ρί. 
δηὰ (1858. ὅ'᾽ο οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ, 1. 6. 
Βοδα τὸ πᾶν ἀΐοά ἱπ ἐπ6 ΟἸ Υϑδῃ 
αι. Τη γτοΐδγομοθ ἴο Ῥϑίηρ γαϊβοα δϑαῖῃ 
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ἤτομι {Ππ6 ἀραᾶ, ὈΥ τοϑυστθοίΐομ, 6. ῥΎ. 
ὥντες ἐκ νεκρῶν, ἔφ. Βοηι. νἱ. 18. ζωὴ 
κ ν. ἔμ. χὶ. 1δ6. ὅο ζωοποιεῖν τοὺς ν. 
Βοι. ἰν. 17. ἐγείρειν νεκρούς. Μαῖί. χ. ὃ, 
4]. ἐγείρειν τινὰ ἀπὸ οἵ ἐκ νεκρῶν, 
Μαῖι. χὶν. 2. Αςεῖβ 111. 1δ, 4]. ἀναστῆναι 
ἐκ τῶν νεκρῶν, Μαίῖ, χνῖϊ. 9, οἱ ἃ]. ; 
ἢρσ. ἘΆ. ν. 14. ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν, 
ΑΝ χΧΙΪ. 81. 4]. ἀν. ἡ ἐκ νεκρῶν, Αοἴθ 
ἷν. 2. 8) δ ρδμαῖ. οἱ νεκροὶ, ἐῪ6 ἀφαά, Ἰ. 6. 
μέξεγίῳ ἀραά, αχτιοῖ, Ὀοϊἢ θΟΑΥ δπὰ 80], 
Μαῖῖ. χχὶ!. 82, οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς. Θεὸς νε- 
κρῶν, ἀλλὰ ζώντων. Νίκ. χί!. 27. [μι. χα. 
88. 4) ἢν. ἰπ ρμίυν. ἐζοδε ἀδξαά ἴο ΟἸτβί ἀπὰ 
ἢἷ8 αοθρεϊὶ, 8ρεγιμαϊψ ἀφαά. Μαῖϊ. νἱ]ϊ. 22, 
ἄφες τοὺς νεκροὺς κιτιλ. “1οῖ 186 8ρὶ- 
ΕἰΠγ ἀραά ὈΌΓΥ {πεῖν ἀδδά,᾽ 1. 6. “ἰοἱ 
ΠῸ ᾿ΘΒΒΟΥ ἀμ Κὰρ γοῦ ἔτοα [ἢ9 006 

τ ἀυΐγ οὗὨ [0] νης τὰθ. 8.0 Βοχη. νἱ. 
8. χὶ. 16. ἘρὮ. ν. 14.---ἰ1. αὐ. νεκρὸς, 

ἁὰ, ὃν, αἀφραά, ἵῃὰ Αἰ δὰ Ἰδίθὺ ἀϑᾶμθ. 
- 1. »γορ. Μαῖι. χχνὶϊ!. 4, ἐγένοντο ὡσεὶ 
νεκροί. Αοἰβ Χχ. 9, καὶ ἤρθη νεκρὸς, 
“τῶ ΚΘ ὑΡ ἀοδᾷ,᾽ (ποὶ “ ἴον ἀθδά,᾽ 88 
106 τεοθηΐ ἔοτοίγα Οὐτητηθηἰδίουβ σΘΠΘΥ. 
ἱηςοτργοῖ, ον ἀθΏ}}Υ ἴο ἘΧρ]αΐῃ ἀ ΔΎ 006 Οὗ 
[16 τ ΐγ80168 οὔ ἴῃ Ν, Τ΄. 866 τοῦτο 'ἰπ ΤΥ 
ποθ.) χχυὶ, 6. Εδν. 1. 17. ϑερῖ. διὰ 
ΟἸ 488. ; ἢψ. ἔον ἰοϑέ, ρογίϑηθα, " ΨΊΎΘΤΙ ὋΡ 88 
ἀεδά,᾽ βαϊά οὗἁὨ {π6 ῥγοάϊψα] βοῃ, 1λι. χν. 24, 
82. ραγὉ}}. τὶ ἀπολωλώς. δο, δ Ἰεδβί, 
[πὸ ΤΕΧΙ σορταρῃ 8 Θχρ δίῃ, σοίουτηρ ἴο 
Ατιβίορῃ. ἔδη. 420. Μϑπαπά. Ἱπορυῖ. (80. 
188, ». 249: ὃυῖ [π6 τηεδηΐῃρ 18 ΤΙ ΟΥ, 
ἐβρἰγ Δ] ἀοδά. δε Ὧν ποίδθ.---Ι 
γποίαρᾶ. ἴῃ ορροβι(ἴοῃ ἴο {86 118 ΟΥ βα]να- 
θη οὗ ἴπΠ6 (ἠοβρθὶ, σοι 8 " ἰά υἱτἢ 
ΟἸτίδῦ πῃ αοἀ.Ἶ 1) οὗ ΡΕΒΒΟΝΒ, αἀδαά ἰο 
ΟἸχῖδὺ ἀπά Ὠἷβ Οοβροὶ, 8ρὶγἑμαϊψ ἀοαά, 
(145 ᾿ον. 111... ἀπά ρῥτοῦ. ἴμι. χν. 24.) νἱ2. 
ἴΏ ΓΓΘΒρΡαΒ868 δπα βἴη8β, βεραγδίθ ἃ ΠῸΤΩ 1Π6 
υἱνιγὶπρ Ἰηἤυδποεβ οὗ ἴῃη6 Πινίηθ Πρ], 
δηὰ Φρ᾽ τ, ὉΠ40]6 ἴο ἀο Δ {πΐηρ ροοά, 
ΟΥ ἴο ταῖβα δηὰ σοηγοῦὶ {ΠΕΙΏΒΟΪν 68, 88 ἃ 
ἀοδὰ ὈοαΥ 18 ἴο αυΐοκοη [ἰ8618, ΤΉΘΙο 
ΒΘΘΙῺΒ 8180 ἴο δ ᾿τηρ] δα ἃ Ὀοΐηρς βυὈ]εοΐ ἴο 
[π6 δοοοπα ἀδαῖῃ, ὁ ψὶϊποὰϊ ᾿ορῈ οὗὨ 116 
οἴθση8].᾽ ΕῸ]]. Ὁν ἀδι. οὗ σᾶϊ)ι86 ΟΥ ΤΩΔΠΠΕΙ,, 
Ἐρη. ᾿᾿. 1. ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς παρα- 
πτώμασι. νοῦ, δ; Ὑ{Γ} ἐν, Οὐ]. 11. 48. 
νἱ διά τι, Βοτῃ. υἱϊ. 10, τὸ σῶμα 
νεκρὸν δι' ἁμαρτίαν, ἷ. 6. "88 1ὸ ἴπ6 ὈοὰΥ 
γ6 5111] τουηδίῃ β δ᾽εοὶ ἴο δἰπῆι] ῥϑββί οῃ 8," 
οἷς. 83.566, ΒΟΥ ΘΥΘΥ, Τὴν ποίθ. Ὑ 66 γοΥβᾶ, 
νεκρὸς εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, “ἴο Ὅ6 ἀρὰ ἴο 
ἴῃ, ὯῸ ἸΟΏΡΟΥ ΨΙΠΏΗΡΙΥ 80Ὀ0]6ο ἴο 1, 
Ἐοι. νἱ. 11; δαυΐν. ἴο ἀποθανεῖν τῇ ἀμ. 
ἴῃ γοσ. 2. ὅδε 6]. ἰϊ. 19. 2) οὗ ΤΗΙΝΘΒ, 
αἀδαά, ἱ. 6. ἐπαοίίνα, ἱπορεγαξέσα, 6. σΥ. 
ἁμαρτία, οι. Υυἱί. 8, πίστις, Ζ8. 1]. 
117, ὅ0, 20. 80 ἔργα νεκρὰ, " ἀοδὰ ψοῖῖκ8.᾽ 
ἷ, 6. “ Οχίθυῃδὶ τὶρὶνδουβη688,᾽ ποΐ ρῥγοσθϑα- 
ἴῃς οσῃ ἃ ᾿ἰνίηρ [Α10}}, ἀηα Ἰποτοΐοτο 2 ὐζ- 
ἴ688, ἈΏΔΌΪ]6 ἴἰο 780} ν, ἨΔῪ δ᾽}, (βε6 Αὐῇῦ. 
ΧΥΪΣ. οὗἉ ΟἿΓ ΟΝ στον ἢ Ηδεδ. νὶ. 1. 1χ. 14. 



ΝΕΙ 
Νεκρόω, ἴ. ὦσω, (νεκρὸς, ἰο ρμεΐ ἰο 

«δαίδ, ἀνὰ ρ488. ἐο ὧδ »ξ ἰο ἀφαίξῆ, ἰο ἀΐδ, 
τοΡ. Αηίδο]. τ, ἷν. ρ. 276. ἴὰὼ Ν. 1. 

. ἕο , ἴ0 ἀορῆνο οὗ ἴοτοθ δπά 
ΥἹΖΟΌΓ, 6. 51. τὰ μέλη, ἱ. 6. ἐο πιογίὑν, 
ΟΟΪ]. (11. δ᾽; μᾶθ88. ραγί. νενεκρωμένος, ἡ, 
ον, , ἷ. 6. ἀδαά, ρονόγϊθθθ, ἱπηρο- 
τεηῖ, (80 1,41. επιογέμιηι οὐ ργωπιογίμμηι,) 
85 σῶμα νενεκρ. ἔσῃ. ἵν, 19. ΗΘΌ. χί. 12. 
Ιη ᾿ἰϊυδίταϊΐοη οὗὨ 1[ὴ9 Πφυγ. 56Π86, σομΊρ. 
ΡΊυῦ. ἰχ. Ρ. 7ὅ8, ἔστησε τὴν ἕξιν ἐκπα- 
γον καὶ νεκρωθεῖσαν. Αττ. Εγίοῖ, ἱν. 

, τὸ αἴδημον ἀπονενέκρωται. 
Νέκρωσις, εως, ἡ, (νεκρόω,) ῬτῸρ. α 

πῷ ἴἰο αδαϊῇ, ἩΣ ΘΝ ) "» ἴω 
γἱο]θηῖ ἀσαίῃ, 2 Οον. ἱν. 10, τὴν νέκρω- 
σιν τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέ- 
ροντες, ἷ. Θ. “ΟΥ̓́ΟΡ ΟΧροβρά ἴο βιἘΕεγ, Ὁ 
πο οδιιδ6 οὗ Οτῖβί, [ἢ6 δᾶπηο νἱο]οπὶ ἀθαϊ ἢ 
σι θοῦ Ηδ βυβετγοα.᾽ 2) ἢρ. ἀδραάπεεδ, ἕην- 
Ῥοίεπεν, Ἔλοτα. ἱν. 19. Αὐτ. Ερὶεϊ. ὶ. ὅ, 4. 

Νέος, α, ον, 84). βου : Ἐπ; ΘΟΤΏΡΆΓ. 
νεώτερος, ΘΟ. οἵὗ ΡΕΆΒΟΝΒ, 
μη, ψοιάΐλμ, Τιι. 11. 4; ἵνα σωφρονί- 
ὡσι τὰς νέας. ϑιερί. δηὰ ΟἾ488. ; σοτΏρδΓ. 

νεώτερος, ἰδα ψοωησοῦ, ἷ. 6. οὗ νχο ΟΥ̓ 
ΙΆΟΓΟ, κι. χν, 12, ὁ νεώτερος αὐτῶν. 
ϑερῖ. δηὰ Ο]4288. : πεῦετ, ἴοσ ὦ ψομῆρ }67- 
ΟΠ, ἃ8 ἴῃ οἷά Εηρὶ!. α ψομηλοῦ ; ρἷυγ. ἐδδ 
ὕγῖρεν, ἴῃ ΟΡΡ. ἴο (6 ὁ]4ογ, Φοδῃ χχὶί. 
8, δέε ἧς νεώτερος. Αοίϑ ν. 6, οἱ νεώ- 

τεροι, δηυἷν. [0 οἱ νεανίσκοι ἴῃ νοτ, 10, 
ἴτω. νυ. 1, 4]. ; 8 ἱπιρ] γῖπρ ἰηοσίου ἀϊσ- 

πἰξγ, [μὰ. χχὶϊ. 26, ὁ μείζων----γενέσθω ὡς 
ὁ νεώτερος. ὅϑερί. 26Γ. 1. 6, 7. Ο6Ὁ. Ταῦ. 
2. θη. 242, 15. ΤΉ, ἱ. 42. Ββ'6δθ τῇουθ 
ἴῃ ΤΩΥ͂ ηοΐ6. 2) οὗ ΤΗΙΝΟΒ, ποῖῦ, γϑοθηΐ, 
6. 3. οἶνος, ἀσκοὶ, Μαῖϊ. ἰχ. 17. ΜΚ. ἢ. 
22, ἃ]. ϑερῖ. ἀπὰ Ο]488.; ἢψ. οὗ [ῃ9 ᾿ιϑδγῖ, 
ἀϊδβροβιἤοπ, πα ΓΘ, 88 . δπα {Πογο- 
ἴοτρ ὀοέξογ, 6. στ. 1 Ὅον. ν. 7, τα ἧτε 
νέον φύραμα, Ἰ. 6. " ἃ βοοϊο. Υ στον δὰ 
του ἴὸ ἴδ ἔογτυγογ, Οὐ]. 11. ἔν, τὸν γεον 
ἄνθρωπον, “16 ΠΡ τωδη,᾽ 88 ὁρρ. ἴο ἴΠ6 
ο]4 : ἀθποίϊηρ (μὲ ΟἸιτιβυίαπ ἀϊβροβὶ 0 η 
ὙΕΙΟΒ 18 {Π6 ἔγυϊι οὗ ἃ τηδη δ δεΐηρ “τοηθν θᾶ 
ἰῃ ϊηά δηὰ ραν, αἴτον [6 ἱπηαρο οὗὨ δΐ8 
Οτραῖον, δηά ν] θοῦ ἰδ σα] ἃ Ὁ δι, Ῥοίδθῦ 
“8 Ὠινίηθ παίατγο. 
Νεοσσὸς, οὗ, ὁ, (νέος,) γομησίΐπρ, ἰὮΘ 

ζοαπρ οἵ δηΐπμδὶβ, δϑρθο. οὗ δίγίβ. ἴχυ. 1]. 
. δύο νεοσσοὺς περιστερῶν. ϑερῖ. δῃὰ 

ΟἸδε8 
Νεότης, τος, ἡ, (νέον) οιμἧ, ἃ ποτὰ 

ΘΟσαγΙΪηΖ ΟἿΪΥ ἴῃ Ν. Τ΄ ἴῃ τ[ἢὯ6 ρῇγαβθο ἐκ 
νεότητος, 85 Μαῖί. χ. 20, 4]. νἱτἢ [Π6 
δἰηρὶο Ἄχοθριίΐοῃ οὗ 1 Τίμα. ἵν. 12, μηδείς 
σου τῆς ν. καταφρονείτω, "160 Ὧο 016 
ἀοθρίβθ [ἢ ἀνε Ἶ. 6. φαῖνε 0 ΟΠ ΥΘΆΒΟΤ, 
ἴο ἀοβρῖ8θ ἔπθθ οἡ δοοοιπὶ οὗ ἰὮγν μβορν 
ἱ. 6. “οοηάυοὶ {γδοῖ τ [86 ψίβάοτῃ οὗ 
εἶροῦ δρο.᾽ ΤὨ8 ψογὰ οἷν, οὐο. ἱῃ ϑορί. 
Βϊ δ᾽ υλοβῦ δ᾽ ναγβ ἴῃ [ἢ 6 ρἤγταβοβ ἐκ νεό- 
τητος 84 ἐν νεότητι, (16 οτος οὗ 
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ψ ΪςΒ ἴ8 ποῦ ἔοαῃὰ ἴῃ [Π6 ΟἸαβδῖςβ, θὰ οὨΪῪ 
ἐκ παιδός. 
Νεόφντον, ου, ὁ, ἡ, δα]. (νέος, 

ΡΓορ. ποιοίψ- ρἰαηξεα. ὅϑερὶ. οἵι. 
88 βυῦϑί. ρ. ἃ 
Τί. 11}. 6. 

Νεύω, ἢ, νεύσω, ἰο ποά, δοοΐοη, 5 ἃ 
ϑίμτι ἴο ΔΠΥ͂ 0Π6 ἴ0 ἀο Δηγ τπίηρ, ΦοΉΒη χὶϊ]. 
24. νεύει οὖν αὐτῷ Σίμων “πυθέσθαι 
κιτιλ. Αεἰβ χχὶν, 10, νεύσαντος αὐτῷ 
λέγειν : 8080]. ἰὼ Ηομι. Οἀ. χνὶ. : 
4Ἐ]. . Ἡ. χίν. 22. Τιβ φοῆδσγαὶ βθῆβθ, 
ἰΟΥΘΥ͂ΘΡ, 8) “ἴο αϑϑοπέ ΟΥ ῬγΌΠιϊδε ὮὉΥ ἃ 

ύὑω.) 
Ιη Ν. Τ. 

πεορἢγψίο, πεῖο οοποετγί, 1 

Ἂ ῃοά. 

Νεφέλη, ης, ἡ, (ἀϊτη. οἵ νέφος, 85 
πυῦθειΪα οὗ πι1068.} ΡΤῸΡ. ἃ οἰοιμά, 
1. χὶϊ. δ4, ἐοτρ. 1 Κ' ΧΥΪΙ, 44 : σεποῦ. ἃ 
οἰοιά, Φυὰε 12, νεφέλαι ἄννδροι. 2 Ῥεῖ. 
ἰϊ, 17. βορί. δηὰ Ο(]888. : 88 δοσοιῃ ρβδῃυη 
δΌΡΟΓΠ ΓΑ] ΔΡΡΟΆΓΆΏΘ6Β ἂἀηα ϑνϑηΐϑβ. 6. στ. 
186 ΡΠ Πὰν οὗ οἱουά ἴῃ [ἢ ἀεβοσγί, 1 Οου. χ. 
1, 2: ἴῃ σοτιμοχίοῃ ὙΠ Ὲ ΟἾγῖβι, 88 ἱτἢ ἃ 
νοΐοθ ἔτουυ ἤϑάνθη, μι. 1χ. 8δ.; τ αἱ ἢἷϑ 
τιδηδβσιτγαίζοη, νεφέλη φωτεινὴ, Μεῖϊ. 
ΧΥΪΙ, ὃ, 8]. ;Ὡ 88 τϑοθί ηρ ὮΐΠ ὉρΡ δὲ Ἠΐβ δ5- 
ςϑηβίοῃ, Αοἰβ ἱ. 9: 88 βυγγοιυπάϊησ ἷτὰ δἱ 
ἢἷ8 βοοοπάὰ οομμΐηρ, Μαίϊ. χχὶν. 80, εἱ ἃ]. 
88806 ; 838 ΒΙΓΓΤΟΙΠΟΙΩρ ΔΒΟΘΠΘΐ ΠΩ βαϊπῖθ ΟΣ 
δηροὶβ, 1 ΤῊ. ἱν. 17. Εν. χ. 1], ἃ] 

Νέφον, εος ους, τὸ, ῥτορ. α οἰοιά ; ἴῃ 
Ν, Τ. γ. ἴου ογοισά, ἐπνῆσι Ἡεῦ. χίϊ. 1, 
νέφος μαρτύρων. οι. 1]. χχὶ!. 188. 
νέφος εἵπετο πεζῶν. ἨάΔοί. νἱῖϊ. 109, 
νέφος τοσοῦτο ἀνθρώπων, δῃὰ οἷ, ἴῃ 
ΟΙΔ88. 
Νεφρὸς, οὔ, ὁ, α ἐπάπον, Αὐἰϑιορ. 

Βδῃ, 476, ὉΒΌ8]Υ 10. δ ἀφριέι, ὡς 
ζιάποῃβ, τοῖμϑ, ϑερῖ. . Χχῖχ. 18, 82. 
Ψοῦ χνὶ. 18, δ (1858. 6. στ. Αὐϊβδίορῃ. {,γ8. 
9602. Αἴδοῃ. 110. ἃ. Απά 48 1}6 ἰπάπόνε 
ἔτοτῃ {πϑὶν Ὀοϑίηρ ρ]δοθὰ ἴπ (π6 ἱπτηοϑῖ ρατὶ 
οὔ ἴῃ6 Ὀοάγ, δ1ὸ, κ ἴῃ μδασγί, τὸ- 
ρατάἀβὰ 88 ἴῃ6 βοαΐ οὗ [09 διβειίοῃβ, 8ὸ οἱ 
νεφροὶ ἴῃ Ν, Τ΄ 18 πιϑδοὰ ἤᾳ. ἴον ἐλδ ἑηηοαῖ 
τιῖπα, {Π6 δοαΐ οὗὨ ἴῃ: ἀοϑῖγεβ δῃὰ Ῥβββ: 018, 
Βον. 11. 28, ἐρευνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, 
88 οὔϊ. ϑιερῖ. 1ηὴ [86 βἶπι. ρῇγβϑο, 58, υἱῖ. 9. 
Χχν. 2. 261. χὶ. 20. χνὶ!. 10. χχ, 12. 

δ εἰοκορῦνι ου, ὃ, (ναὸς, Αἴξ. νεὼς, ἃ 
κορέω.) ΤΏ ποτὰ δἱ βγβῖ τοθδπὶ 5’ ΤΡ Ὁ 
ἐδηιρίο-δισο ροῦν, Ὀυὶ αἴεγναγάβ, θη ἴδ 6 
Ὁ ΠΥ οὗ τοὶ σίουβ ἀδυοῖθοβ τηδάὰθ ἴῃ 
οἵοθ βουσί δέξου δυθῃ ΌΥ ῬΟΥΒΟῚΒ ΟΥ̓ ΤΔΏΚ, 
Ἢ σϑὴ ΠΔ10 ἴο Πρθοῖο τῳ : 
ἴϊ. »γεΐδοξ οὗ ἃ ἰδηρῖο, ψῆο δαὰ ς 

4͵530 οἵ 1Π6 ἀκονν  οαν, Ψοβορῖι. Απὲὶ. "ἢ, 
6. Χεη. Αῃ. ν. 8, 6 ; 8180 βἰπηρὶν : 
»}6Υ, “οη8 ψῃο ἔτεαυθηΐδ {πΠ6 ἴδταρὶο οἵ 
οὐ, 6. στ. οὔ {π6 158Γγ86]}168 ἴπ [6 ἀοβοσί, 
208. Β. 1. ν. 9, 4, οὖς ὁ Θεὸς ἑαυτῶ 
νεωκόρους ἦγεν. Αἱ Ἰεοησίῃ, ψμδὶ τῶν 
ΡΟΡΔΩΥ ΔΡΡΙ]Ο8 0]. ΟἿΪΥ ἴο {86 
ΘΌΪΩ6 ἴο ὃθ ἰγαηδίοττοα ἴο οὐξέδβ, στο. υϑοὰ 



ΝΕΩ 
Ὁ ΡΟΝ; ἃ ῬΟΓΒΟῚ ἰο 8]} (π6 οὔῆοθ: δηὰ 
85 ἰῃαΐὶ Θδχργοββοά [ἢ9 δἰἰδομιηθηΐ οὗ [86 
οἰε8, 80 186 πογὰ οϑθ ἰὸ τηϑϑῃ αευοίοα 
ἐο ἴ6 ουβῃρ δῃὰ βογυΐοο οὗ [πΠ6 Ὠεϊγ ἰῃ 
υεδίίοη : {8018 ἷη Ν, Τ', βαϊὰ οὗ δ ρλδϑιιβ, ἃ8 
α ιοογϑλίρρον, ἀδυοίοα οὗ ΤἩίδηα, Αοἱδ χὶχ. 
85, νεωκόρος τῆς μεγάλης ᾿Αρτέμιδος. 
866 ΤΊΟΙΘ ἴῃ ΤΩΥ ποία 1ῃ Ἶοσ. 
Νεωτερικὸς, ἡ, ὃν, δὰ). (νεώτερος,) 
με, Ῥουιαἰπἰηρ ἴο γουῖῃ, 2 Τί. ἢ. 
τὰς ν. ἐπιθυμίας φευγε. “οδβορὶ!. Απηί, 

χνὶ. 1}, 7, αὐθαδίας νεωτ. ῬοΪ. χ. 247, ν. 
ζῆλοι. 
Νὴ, Ῥτορ. ἃ ἴοῖο οὗ βινθαυηρ, 8] γᾶ γ8 

ἐπ μενα, ἐμ ψλλθα! 1Π6 δος. οὗ ἢαὶ ἣν 
ΠΟΙ ΠΥ ΟΠ6 ϑύθατΒ, ὅσ. [ῃ Ν. Τὶ μβον- 
ΟΥΟΓ, Ὁ 18 υβοὰ 88 8 ραγίΐ61]6 οὗ βο]θίῃηῃ 
Ὁρθονογα 0, ὙΠ ΠΟΓΘΌΥ ͵0 ργοίοϑὶ 8 (Βίηρ' 18 
80 ΟΥ̓ 80, ΟΥ̓ ΒΟΠ16 ΟἰΓΟυΤΩδίβηοθ δἰίθϑΌ εν 
1ϊ8 ἰσυϊῃ, 88} ὕὐογ. χνυ. 81, νὴ τὴν ὑμ. 
καύχησιν, " ὉΥ͂ 81]. Τῇ ρτουπά οὗ ρ]ογγίης 
ἴα γοι,᾽ 1, 6. ἴ ῥτοίοβιί, ἄς 8. δορί. ὕὑεη. 
χἢ, 1δ, 16, νὴ τὴν ὑγίειαν Φαραώ. Αὐτ. 
Ἐρίει. νὴ τὴν Καίσαρος τύχην ἐλεύθεροι 
σμέν. 
Νήθω, ἔ. νήσω, (ΞΞ νέω,) ἰο 8ρίη, 

θμοὶ. Μαῖί. νἱ. 28. Ἃ; χὶϊ. 27, οὐδὲ νήθει 
Ϊ, 6. τὰ κρίνα. ϑερῖ. δηὰ ]α, Ο]δ88, 

ὙΠ  άμοὶ ἔ. ἄσω, (νήπιος,) ἰο δα α8 
α εὐὐά, ομεαϊεζο, Ἰαίταμβ. 1 Οογ. χὶν. 20, 
τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ἰ. 6. “6 Ἰσποτγδηΐ οὗ 
6011, σοτρ. Μαῖιί. χυὶ!. ὃ. ατ. ῥγου. δια- 
φέρει δὲ τοῦ νηπίον καθ᾽ ἡλικίαν οὐδὲν 
ὃ ἐν ταῖς φρεσὶ νηπιάζων. 
Νήπιος, ία, τον, 8180 οὗ ἔννο ΘΠ ΉρΒ, 

ὁ, ἡ, αἀ). (νη- ἴῆβορ. μη, ἔπος, Ῥγορ. “ ἠοῖ 
ἴηρ,᾽ ἑηγάηδβ, δηὰ ἤθηοθ αὐ ἐηζαηΐ, 

ἰὰ, ὑαδο, πϊϊμουξ ΔῊΥ ἀθβηϊίο ἸἸἱὰ- 
οι οὔ ασο.) 1) ργορ. Μαῖί. χχὶ. 16, ἐκ 
στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων. 
Ὅν. χίϊὶ. 11, ὅτε ἥμην νήπιος κατιλ. ΒΥ 
ἰπηρ]. α πιΐμον, οὴ6 ποὶ γοῖ οὗὨ ἄρ, (ἴ8]. ἵν. 
1. Βορῖ. δηὰ Ο]δ88. 2) ταϑίδρῃ. δαόθ, ἴοῦ 
ὁπ6 ὠπἰοαγπθά, ὠποηἐἐσἠίοπαα, εἰπιρίδ, ἴῃ 8 
βορὰ βεηβ6, Μαῖϊ. χὶ. 25, ἀπεκάλυψας 
αὐτὰ νηπίοις. ἵκλι. χ. 2]. Βοῃι. ἰϊ. 20 ; 
παρ᾿ γί σοηβυγθ, 1 Οὐου, 1.1, ὡς νηπίοις 
ἐν Χριστῷ. 6.4]. ἰν. 8. Ερ᾿ι. ἵν. 14. Ἠοδ. 
γ. 13, δορί. Ῥτον. ἱ. 82, Ῥβ. χίχ. 7, δῃά 
δοιηθτ68 ἰῃ (488. Ὀὰ ΟὨ]Ὺ ἴῃ [86 Β0η86 
“(00}18}.᾽ 
Νησίον, ου, τὸ, (ἀϊμι. οἵὗἩ νῆσος.) απ 

ὑεϊοί, Αςοἰϑ χχυὶ!. 16. ἰ 
, Νῆσος, ου, ἡ, (νέω, ἴο ἢοαϊ.) απ 
ἑαπα,, Αοἰδ χὶϊ!. 6, 4]. βθρβ, βορί. ἃς Ο]αββ. 
Νηστεία, ας, ἡ, (νηστεύω,.) ἐΐ6 αεΐ οΓ 

“αήδησ, ἀπαλὰ 1η6 εἰαίε οἵ [αϑιϊησ, ,αϑί. [ἴῃ 
Ν, Ὁ. 1) σόπογ. ἐ πέρ, ἴογ ψαηὶ οὗἉ [οοὰ, 
2 ον. νἱ. δ. χὶ. Ὧ7, ἐν λιμῶ καὶ δίψει, 
ν νηστείαις πολλάκις. Ρ]αῖ. νἱ. 642, 
νηστεῖαι. 42) ἴη ἃ τοί σίοιβ ΒΕΤι86, 6. 5τ. 
οὗ το ργίναϊς ἐμβιϊηρϑ οἵ {π6 76νν8, Βοπ16- 
Ὦϊηεθ ὕνίοθ 8 σοοκ, Μαιὶ. χυϊ, 2], δηὰ 
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ΜΙ. ἰχ. 29, ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ" 

[λ. ᾿ϊ. 87. 1 Οον. νῇ. ὅ. ϑορί. ἔος ὈνΦ 
ἢγδι. χ. ὃ, δῃὰ ἴ8. 1ν11}1. 8. Ῥο. ᾿χὶχ. 10. 
ϑρθο, ἐλό 7αϑέ, ἱ. 6. " [η6 στοαΐ δηην8] ΡῈ] Ὁ 
ἔαβί" οὗ 1ὴ6 ζονγ8, [Π6 στοαὶ ἀδὺ οὗ δίοπο- 
τοθηΐ, ἢ ἰσἢ οσσυγτοα ἴῃ [86 ταοπί ΤΊϑτὶ, 
ΘΟΥΤΕΒΡΟΠΐηρ ἴοὸ {π6 πον τοοῃ οὗ Οεῖο- 
ΘΓ, δῃᾷ [ἢυ8 βογγνοά ἰο ἰπάΐσαῖθ [6 Βθδβ0 
οὗ [16 ΤΣ αἴον ψῃϊοῖ [06 πανϊραϊίου οὗ 
186 Μοαξιοιτδηθδῃ Ὀδοδηο ἀδηροτοιβ, Αοίϑ 
ΧΧΥΪ. 9. Οομωρ. [,δν. χν]. 29, 8ᾳ. ΧΧΙΪΙ. 
27, 8ᾳ. 9208. Αηίϊ. ἰἰ. 10, 8. ῬΆΐ]ο, ἀ6 ΨΊ. 
Νοϑ. ἰϊ. Ρ. 667. Ο. Ῥ]αϊ. νἱϊ. ν. 669, 12. 
᾿Απά 80 δὲ Δίμθηβ 86 το Δ α]9 ἀν οὗ 186 
ΤΠ βλορμοτῖα, οὐ Μ σοῖς ἴποτο ͵88 ἃ ἔδεῖ, 
88 0116 ἀ Νηστεία, "ἴῃ Ἐδί.᾽ 
Νηστεύω, ἔ. εύσω, (νῆστις,) αἱ ἐχον 

ἐο αὐδίαἴη οηι θαίΐΐησ; ἴῃ Ν. Τ΄. οπὶγ οἵ 
τἱναίθ ἔλϑιίησ, Ναἰι. νἱ. 16. 844. οἱ ἃ]. Ββ8ιρθ. 
ρί. 28]. Υ.. Η. νυ. 20: υἱἵὰ [86 ποιΐοι 

οὗ σγίο, πιομγηπΐης, ἢ 1 Οἢ λϑεϊηρ τγ88 
οἴῃ οοπηρεϊοά, Μαῖί. ἰχ. 15, πενθεῖν-- 
νηστεύσουσιν. Μᾷ. ἴϊ. 20. 1... ν. 84. 85: 
οὗ ουν ϑανίουτ᾽,β ϑυρογηδίαταὶ ἴαδι οὗἩ [ΟΤῚῪ 
ἄαγϑθ, Μαῖίϊ. ἵν. 2, σθογο ἰΐ 18. ῥ]αἴη ἔγοτη 
[α. ἷν. 2, οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν, “ὯἮδ αἴθ 
οί ἴηρ αίονοσ, ὑπαὶ Θη οἶσθ ΔΌΒ 6 Π6Θ 
ἴτοτι ἔοοα τηυδὲ ὃὉ6 τηθδηῖ. [1 80, 25. Νσ. 
Ελοβο οὔβεγνε, ΟΣ; ϑανίοιυ τ β 1Π{8 τγᾶϑ τοὶ- 
του οὐ 8] ῥχοβοσνθὰ, ᾿ἱπουρη ἢθ σγὰϑ ποί 
1860 1688 ον ἴο 10 Ῥαΐῃ8β οἱ αΠΡΘΥ. 
Νῇστις, ιος, ὁ, ἡ, δά]. (νη- ἴπδθρ. τ. 

ἐσθίω.) γ,αδίϊησ, Ῥ]γ. δος. νήστεις, Μαῖί. 
χνυ. 82. Μκ. νυ). 8. Ὀίου. ΗΔ]. Ἐμοῖ. ἴχ. 
16, νήστεις : ΘΟἰΒοΎΘΓΘ ΖΘΏΘΓΔΙΥ ἴῃ βίηρ. 

Νηφάλιος, ία, τον, δὰ]. (νήφω,) ἴῃ 
ΟἸ688. ὑμένα ἐθηιρόγαίε, αὐ ενν, Θβρεα. 
ἴῃ Γεϑρθοὶ ἴο ψηθ: ἰη Ν, Ἶ. Ηρ. 9 
τιϊμδα, τοαξολ δ, οἱγοιπιϑροοί, 1 ἥω. 1}. 
2, δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον εἶναι νηφάλιον. 
νοῦ. 11]. Τίς, 11, 2, Νοῖ ουπὰ ἰῃ ΟἾ888. 
Ὅ00 τι50 νήφων. 

Νήφω, ἢ. νὰν Τὸ ΟἸ]α88. σϑῆθυ. 10 ὅδ 
ϑοδογ, ἰδηιρογαΐα, ἱπεηέ, Θβρθο. ἰῃ τϑβρθοῖ 
ἴο ψΐη6, 8ἃ8 ϑορ᾽. (4. Οο]. 100, ἐγ φρῶ 
ἀοίνοις. Τὰ Ν. Τ'. ἐο ὅδ ϑοδογ-πμαδα, ἀπὰ 
ὈΥ ἴω]. τυαξολϊ, οἰγοιπιβροσί, ἸΏ ΓΔΉΒ. 
1 ΤΙ. ν. 6, γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν, 
δηᾷ σοῦ, 8. (8ο ἴῃ Ρ]αϊ, Ῥο]. Ῥτβο. τὸ 
ἴανο ἀγρυπνῶν καὶ νήφων. αἀπὰ ] Ῥεῖ. ν. 
8, νήψατε, γρηγορήσατε.) 2 ΤΊτα. ἵν. ὅ, 
σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι. 1 Ῥεῖ. 1. 18, ἵν. 7. 
νήψατε εἰς προσευχὰς, τοπάσγ, ὁ Ὀ6 γθ 
υἱχιϊαπι ἀπο ὙΟῸΣ ῬΒΆΥΟΓΒ.᾽ ὃ νὙἹ ΔῊ ΓΥ 
αἰϊεηϊῖνο ἴο ῬΓΆΥΟΣσ, ϑ᾽ΠΔ}} 7 ἴὸ τῇ προσ- 
εὐχῇ προσκαρτερεῖτε, Οοἱ. ἱν. 2, δὰ τῇ 
προσενχῇ προσκαρτεροῦντες, Βοτῃ. Χὶὶϊ. 
16. 480 προσμένει---ταῖς προσευχαῖς, 
Ι Τίῃ. νυ. ὅ. ΒῪ ἃ β᾽ῃ}1] 8 τηοάθ οὗ 6χ- 
Ρτοββίοι ἰΐ 18 βαϊά ἴῃ Τωποΐδη, Ηθιτηοί. 47. 
νῆφε, καὶ μέμνησο ἀπιστεῖν. 

Νικάω, ἴ. ήσω, (νίκη,.) ἰο ὑδ υἱοίογίοιιβ, 
6. χτ. 1. ΙΝΤΒΑΝΒ. 0 σοπι6 ΟΥ̓ υἱοίογ,, ΘΕΥΥΥ 
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οὔθ᾽ οΔ086, Εοτῃ. 11]. 4, ὅπως ἂν νικήσῃς ἐν 
τῷ κρίνεσθαί σε, ἰ. ε. ονοῦ 1ὉἘΠΟΙ͂Γ ΔΟσΌΒΟΓΒ, 
ὉΥ Ὀοΐησ δεαυϊ το, ΟΥ̓́Τη6 ψοτὰ {ππ8 υδοὰ 
ἷπ ἃ ἡιάϊοἶα! β6η56, Ἔχϑτηρ]68 ἈΓΘ οι ἴῃ 
16 ΟἾ188. 8 θα. Οἵ. Ρ. 249, νικῶν 
ἁπάσαις. ἴθδϑυβ, ΟΥ. ἵν. τέ ἀφ ιλούμενα 
νικήσαντες 80 αἷδο Ηοπι. 1]. 1. 676, 
ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ, ὈὰΓ σόπον. νἱΠ]ὶ 
186 δἀάϊιίοη οὗὨἩ δίκην, γνώμην, δ8δηα δυςἢ 
Ἐκ. ἴῃ τ86 το] αῦν 8 η86. {18 ἸΠΙΓΆΠΒ. 
1.86 ἰ8 Του ἱπ Ηοῃι. []. 11}. 7]. ὁππότε-. 
ρος δέ κε νικήσῃ, ἀπά 255. ἴῃ Κεν. ν. ὅ, 
ἐνίκησεν ὁ Λέων---ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, 
ἴποτὸ πιαν 6. 88 γ᾽ ρα ἀπ ΕἸΠΏΒοττ 
ΒΌΡΡΟΞΒΘ, 8 δ᾽ δῖοι ἴὸ σΔΥΓΥ Ωρ ἃ σαι186 ἴῃ 
8 σουτί οὗἉ )υϑιΐοο, ἐνίκ. βίδπαϊπρ ἴοῦ ἦξι- 
ώθη. ἴπ νοῦ. 4 ψὸ ἴᾶνο ἄξιος εὑρέθη. 
18, βόνδνοσ, εἰ|8 νίονν ἰλσο ν 5 ϑοιαθι ΐηρσ 
ποῖ ἃ 100160 ΒΑΥΒΆ, 10 18. ὈδΟΓΘΡ ὍΟ ΒΌΡΡΟΒΘ 
νικῶ ὮΘΓΘ υϑοά, 858 ἰ8Βὸ [,κ1. ργαυαΐοο, ἴον 
οἷηυ δαδογε, ἃ5 ῬΊϊηγ, Η. Ν. χχυ. 7, [Ἂς 
Ργδναὶοί δὴ νἱτδ ἴῃ ἴδοϊθ βδπαπάδ,. Αηά 
80 οἵι. υαέογε ἴῃ [κιϊ. ἴῸΥ υἷγοβ παδεγθ, Ῥόο896. 
---ἸΤ ΤΆΑ ΝΒ. ΡτΟΡ. ἕο ουθγοοηιθ, σοη μον, Ἡ1ῈῈ 
δος. ἴμὰ. χὶ. 22, ἐπὰν ὁ ἰσχυρότεροε---νι- 
κήσῃ αὐτόν. ον. χὶ. 7. χὶϊ!. 7. ἢρ. Βοτα. 
χὶϊ. δ]. νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν. Α]80 
ἴο ονογοοπιο 9ρίγιἑμαϊίψ, εἰ ΠΟ 88. βαϊὰ οὗ 
Οἰγὶβέ, Τοῦπ χνὶ. 83. ον. 1]. 2], " σῆὸ 
ΟΥ̓ΘΙΟΔΠῚ6 [6 ρόνγοτθ οὗ ον], οὗ οὗ εἷ8 2)0ἐ- 
ἔοισογβ, ὮΟ ἅἃγο νοιιπὰ ἴὸ ἤρξῃιϊ ὑμάον [18 
ῬΔΠΏΘΙ ἀραΐηδι βἰη, (16 νοῦ], ῃ6 ἤαβῇ, 
δὰ (π6 ον], 1 Φο! γ. 4, νικᾷ τὸν 
κόσμον, δπὰ νοῦ. ὅ. 1]. 18, 14, ἰν. 4. 
Ηδποο ραγί. αὖϑο]. ὁ νικῶν, [86 νἱοίοτ,᾽ 
ἐἢο ἐμπᾶὶ ονογοοιηθί).᾽ Καν. ἰϊ. 7,11. 17. 
1]. δ, ἀπὰ οὔι. ἰπ ον. στ ἤ γα βοηλε ! Π]6 8 
ψ͵ὸ ἴδνα ἴδ ποιηΐη. 8050]. 88 11. 26. 11}. 12. 
2]. Τὴ Βον. χνυ. 2, τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ 
“ηρίου, ἴὮΘΓΟ 18 ἃ ΘΟΏΒΙΓ, ὧν Ὑν ΌΥ Ηδδτ. 
ον "1086 ψΏοΟ ᾿ᾶνα ΘοΙη6 ΟἿ᾽ ΠΟΠΟΑΊΘΓΟΥΒ 
ουῦ οὗ (οΥ δἔτεν) οοπίοβὲ τ0ἢ [π6 Ὀθαϑί.᾽ 

Νίκη, ἡς. ἧ, ῥτορ. υἱσίογψ ἴῃ Ὀδι116, ΟΥ 
ΔΏΥ ααἄυαη ψαϊηοὰ ΟΥ̓ΘΥ ΔΗΥ͂ ὁπ6. [π 
Ν. Τ΄ ὉΥ τχϑῖοῃ. οὗ ἴῃ6 οἴδοῖ ἔογ {πὸ 6Ἐ- 
οἰοηί, “τη σγοωπα ΟΥ πιοαηβ οἵ νἱοίογγ, 
1 9} ὁἢη ν. 4, αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νική- 
σασα τὸν κόσμον, ἰ. 6. ἴθαὶ γμυγποῖρ]6 
ὙΒΟΙΘΌΥ ψὸ ονθγοοὴθ ἴἢ6 ποῦ. 8.866 
νικάω 11. 

Νῖκος, εος ουὅς, τὸ, (νίκη,) υἱοίογψ, ἃ 
Ἰφίοσ ἔογπι ἔοσ νίκη, 1 Οογτ, χν. δδ, ποῦ 
σον, ἅδη, τὸ νῖκος ; ἀῃὰ νοῦ. ὅ7. 8.0. εἰς 
νῖκος, δᾶν. υἱοίογιοιβίψ, ἰτἱταρμΔ ΠΥ, 
Μαιι. χὶϊ. 20. 1 ου. χυ. δά, σ ΠΟΘ 866 
ΤΩΥ͂ ΠΟίθρ. 

Νιπτὴρ, ἦρος, ὁ, (νίπτω,) α τοαϑἦ- 
ὑκαϑίπ,, Φομη χῖ!. δ. 

Νίππτω, ἴ. ψω, ἰο τυαϑἢ, βοταθ ρατί οὗ 
186 Ὀοάν, 88 ἴπ ἔλοθ, μβαηάβ, δεῖ. Ὑγϑηβ. 
τὸ πρόσωπον, Μαῖϊ. νὶ. 17: ὃν ἰπιρ]. 
τοὺς ὀφθαλμοὺς, Ζοῖνη ἰχ. 7, 1], 1ὅ. τὰς 
χεῖρας. Μαῖί. χν. 2. ΜΙ. υἱῖ. ὃ. τοὺς πό- 
δας, Φοίιη ΧΙ. ὅ, θ6., 8, 54ᾳᾳ. δορί, ἄς ΟἸαε8. 
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| ἀ ΜθΈ ήσω, (νόος) ΡΙΌΡ. ἕο 866 αἰ 
6 ΘΥ̓́68, ἔο »εγοοῖυθο, 885 ὀφθαλμοῖς νοεῖν, 

Ηοπι. ἢ. χχὶν. 294. 1. 806. ἐδῶ Αἢ. ἢ]. 
4, 44. α180 “"ἴο τοιμαῦῖ, οὔβοεγνο, δ5. Ηοιη 
Οα. ἱν. 116, οἵ ἃ]. 1ῃ Ν. Τ᾿. ἔργ. ἐο 8εε, 
»ογορῖυο, ΜΝ ἴἢ6 τηΐπά, 1. 6. 1} ἴο μετ- 
εεἴτο, ὠπαογβίαπα, οοπιργεδεπα, ΔὉ8ο]. Μαῖϊ. 
χνὶ. 9, οὔπω νοεῖτε; Φοῃῃ χὶϊ. 40, τῇ 
καρδίᾳ: νἰϊῃ 00. ΟΧΡΥ. οὐ τὰ ρ]. ἘφΆ. 11}. 
4, ἀναγινώσκοντες νοῆσαι σύνεσίν μου. 
νοῦ, 20. οι. 1. 20. 1 Τίπι. ἱ. 7. [0]]. 
ἴηῆη. Ηρ. χὶ. ὃ: ὉΥ ὅτι, Μίαι!. χν. 17, 
8]. ὅδερι. Ῥτον. 1. 2, 6. 28]. ΥἹ. ΗἩ. ν. ὅ. 
Πιοά. Κϊς. νυ. 81. ΡΙαῖ. Τη6β. 8. [ἡ Ἐρῆ. 
ἦι. 20, ὑπὲρ ἐκ περισσοῦ ὧν αἰτούμεθα, 
ἢ νοούμεθα, 186 8686 8 σοποσῖξο, 
ὃν ἐδουσλΐϊ, (π οποθ νόημα, “4 ταεηία) οοη- 
σορτίόη.᾽) ἃ8 ἰῃ οι. 1]. χνυ. 8]. ὡς δ᾽ ὅταν 
ἀίξῃ νόος ἀνέρος---φρεσὶ “πτευκαλίμησι 
νοήσῃ, Ἔνθ᾽ εἴην, ἢ ἔνθα, μενοινήσειέ τε 
πολλά. 2) ἰο ἤαῦε, οΥ ἐμγηη ἔπ ηρλα, 
ἐλίηβ ΟἿΣ σοηδιδν,, 8080]. Μαϊί. χχίῖν. 1ὅ. 
ΜΙ. χη. 14, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω: πιἢ 
δος. 2 Τίη). ᾿ϊ. 7, νόει ἃ λέγω. Ἐδεε]αβ. χὶ, 
ἦ, νόησον πρῶτον καὶ τυτὲ ἐπιτίμα. 
οι. 1]. χν. 8], εἴ αἱ. Αὐτ. Ἑῥρῖοϊ. 11. 1. 

Νόημα, ατος, τὸ, (νοέω.) α ἐδοιισῆέ, ἱ. ε. 
ὙΠαῖ Π88 ραβ886ε4 τὨτουρὰ [86 τηϊηά, 8 
οι. Θὰ. νἱὶ. 86, νέες ὠκεῖαι, ὡσεὶ πτε- 
ρὸν, ἠὲ νόημα. Απᾷ 80 οἴϊοπ ἴῃ Ρ]αίο. ]) 

. ΓΔΩΥ {ππρ ἸΒουρλῖ οὐ," Ἔχοορί αἱοὰ: 
6ῃ66 ὦ }ῶΡο56, ργολεσί, ποῖ μον φοοα (8 
οι. 1]. χ. 104, δηὰ οἴξϊοη ὈοΓ 1π εἴη. 
δηά ρ]υγ.) οὐ ουΐΐ, 88 ἴῃ Ν. Τ΄. 2. ΟὍογ. ἰ!. 
1], οὐ γὰρ αὐτοῦ (τοῦ ΣατανάῚὴ τὰ νοή- 
ατα ἀγνοοῦμεν, πὰ χ. ὅ, αἰχμαλωτί- 

ὑστες “πἄν νόημα. Βατυοὶ ἰϊ. 8. 8 Μεες. 
ν. 80. 2) πισίοη. 88 'ῃ ΕΏρ]. ἔον ἐλδ πιὼμώ, 
6. στ. ἰδὲ ἵπσ, 2 Οον. 1]. 14, 
ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν. ἵν. 4: 
ἴπὸ αἰόοοϊίοῃε, ἀϊδβροδίιίοη, χὶ. ὃ. μὴ οὕτω 
φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν. ῬΊν]. ἵν. 1. 

οἴῃ. Οἀ. χχ. 82, 8486. Ηδβ. Ορ. 138. 
Ρίμα. Ῥυί. νὶ. 29, Ρ]αῖο, Ρ. 197, Ο. δυ! 
ΟὨ]Υ ἴῃ βίῃ. ᾿ 

Νόθος, ον, ὁ, ἡ, 34]. 88 οἴδη ἴῃ Ηοσμπι. 
Ἰοϊποα ψὶτ υἱὸς, δρωγίοιϑ, ἐἰῥοσιξέπχαξε, 
βαϊά οἵ οϑρυίησ, Ηοῦ. χῖϊ. 8, νόθοι ἐστὲ 
καὶ οὐχ υἱοὶ, ἰ. 6. ποῖ ἔτ 50Π8, τηεληὶ 
ποῖ 9ρέγιἑμαὶ βοῦ8. 8.6 Εοιῃ. νἱὶ!. 14, 17, 
19. 1]. ἱν. 7. 1 Φοόδη 11.1. 85. Αὐίβιορὶ. 
Αν. 1694, νόθος εἴ καὶ οὐ γνήσιος, 8 

6 (ἢ ΟΗ͂Υ ποΥΊ ΠΥ οἵ ποῖϊςο, ἔγοια 
δἰ τ] Ασὶ τυ οὗ [6 ϑοηέϊπιθηέ ; ἴοτ οὗ ἴδε τοονὖ 
ἴῃ 4υρβίοη ΘΧΔΙΏΡ]68 ἃ16 ὈΥ ὯῸ ΠΊΘΔΠδ 
ΤΆΓΘ. 
Νομὴ, ἣς, ἡ, (νέμω, δεῖ. ἴο [δεά ρεῖ- 

Β0Π8 ΟΥ̓ μᾶϑίιγο οσδίι]6, 4180 ἡϑαΐϊ, ἐο 766, 
[Κο οοά, ψἤθηςοθ νομὴ, ἔτ. νένομα,) γδεὦ- 
ἕπσ, οἵ Γάψαφ τ εη. (σοοη. νἱ]. 20. 
Ευπηρ. ὕνεὶ. 6], ἀπά οὔ. Οἷὶν ἡσ. ἱπ 
Ν. Τ. Ζοδὴ χ. 9, νομὴν εὑρήσει, " 
Βπά [ϑρἰτἴπ8}} που πιθηΐϊ, πδλεῖν, 102 
Ὑ816}. 8}}4}} ἠουτίδ [Π6 800] υπΐο οὐεῖ- 
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Ἰαβϑεῖησ Πἴ6. Απά 88 186 τνοτά 8 θὰ ρσθηθυ, 
ΟΥ̓ {πὸ δοῖ οὗ ἐεεαΐϊηρ, “]ἴαη, Υ. Η. χὶ!. 
], 80 1 8 αἷδο υϑοά 8ρ66. οὗ πδὺ βργοαάίπσ 
ΟΥ̓ ἃ ζδηρτθηθ ΟΥ Ὁ]ΟῈΡ ὈΥ ΜΏΪΟΝ [Ὁ Θαἰδ 
ΔΌΎΔΥ 186 βουπά ἤδη. Απά 80 ἱπ ΗΡΡουν. 
ἀο Τ]]ςογν. ῥ. 816. 208. Β6]]. νἱ. 2. 9. δποθ 
186 ῥῆγαβα νομὴν ποιεῖσθαι, ῬοϊγδὍ. ἰ. 81]. 
δῃᾶ ἴῃ Ν. Τ. νομὴν ἔχειν, 885 ἴῃ 2 ΤΊ, }]. 
17, ὃ λόγος αὑτῶν ὡς γαγγραίνα νομὴν 
ἕξει, 1. 6. “Μ11 ϑργοδὰ ἔυγίμον, ἢ88 ἃ ἴθῃ- 
ἄδισγ ἴἰο βργοδά ἔα θοΥ : δηϑυγοτίηρ [0 {86 
αἴθ ΘΧρυθβϑίοη δ Αοίβ ὶν, 17, ἵνα μὴ 

ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ. 

1) ἴο “ οβίδὈ 188} ἃ ἐπίηρ' ΌΥ ᾿ΔῸ ΟΥ αϑᾶρδ ᾿᾿ 
δ᾽ ἴο δάορι ἴὑ ἤθη βία 18} 64, ἀπὰ τοραγά 
ἰδ 88 πχϑὰ Ὁγ 1δΔὉ οὗ ουβίοῃι, 1) ὕτῸΡ. ἴο 
ἄο απῷ ἐλέίηρ ὃψ σμϑέοπι, ἐο ὃδ αδοιβίοπιθα, 
οΥ τοοπί ; 885 Ηδοῖ. ἰϊ. δ], ταῦτα νενομί- 
κασι. απ οι. Ῥᾳθ8. Δοίβ χυ]. 18, οὗ ἐνο- 
μίζετο προσευχὴ εἶναι, “ ψΘτο, Δοσογά- 
ἱηρ ἴο ουδίοτῃ, γγὰ8 ἐπ 6 ῬΓΟΒΘΌΟΪ]ΙΘ,᾽ (8 ΒΘΏ56 
ἔγεασθπῦ ἴῃ πο Ο]488. ἔτοῃΒ Ἡδοῖ. δηά 
ΤΒυσγά. ἀονηνναγάβ, ο8ρθο. ἱπ {π6 ρα - 
εἶρ]6 Ῥγεβ.} Οὐ “ὙΠΘΥΘ ὈΓΆΥΟΣ γὰ8 νΟΠῦ [0 
86 τη8Δ46.᾽ ὅ3'66 ΤΩΥ ποθ {μποῖθ. 2) ρΘΠΕΤ, 
ἐο γϑοορηῖϑα οὐ αοὐποισίο σα ΔΠῪ {{ὶηρ’ ἃ8 
Ῥοΐησ τ μδὲ ἰὰνν 48 ργθβουϊθθὰ οὐ ουδίοτη 
βκεὰ, Δα ρΈΠΕΙ. ἴο γέσαγὰ α8 80 ΟΥ̓ 80: 
6. ὅτ. τινὰ Θεὸν νομίζειν ἴῃ ΠΊπάτοΒ. 102, 
18, ἀπὰ Χεη. οἵϊ. νομίζειν ϑεούς. 8.0 ρᾷΆ88, 
7. 111. 28, ὡς ἐνομίζετο, “88 Ἦδ6 ψᾺ8 ΤΟ- 

ταςα, τϑοκοηθά, ΠΡΠΊΟ Δοοοτάϊηρ ἴο 
οὐ Βἢ οὐβίοῃι. θη. 1022, 16, οἱ νομι- 

ζόμενοι μὲν υἱεῖς, μὴ ὄντες δὲ γένει ἐξ 
αὐτῶν. ἤΔοί. ἷν. 180, τούτον παῖς νομί- 
ζεται. Ἡδποθ ρθπογ. ἐὸ ἐλίπλ, ϑιρροβθ, 
γεφαγά, [01]. Ὁ ἱπξ, ἱ ἢ δος, [μα. 11, 44, 
νομίσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι. 
Αοὶβ νἱὶ. 25. νἱῖ. 20. 1 Τίμα. νἱ. ὅ, νομι- 
ζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν, 
Ἰ, 6. “ δοσουηίζηρ, τορατάϊηρ ἴ[ῃ6 Ο08ρ6]- 
βοὴ (1 Τίπι. 11. 16.} 88 ἃ Τη 6 γδ τη θϑῃ8 
οὔ δοφυϊτηρ Ἰη.᾽ ὅο 08. Β6]]. 11..2],1. 
ἀρετὴν ἡγούμενος τὴν ἀπάτην. Ὀϊοηῃ. 

4]. 1]. ὅ, χρηματισμὸν ἡγούμενοι τὸν 
πόλεμον. ἴῃ 1 Οὐον. νἱῖ. 26, νομίζω τοῦ- 
το καλὸν ὑπάρχειν, ἰζ ἴ'αΒ [Π6 ἴοτοθ οὗ 
τὴ ορίπίοη ἰδ. 80. [“δἴ, οδΉ860 ; 6. 91. 
Οἷς. Ἐρίβι. Εδῃν. υἱῖ. 18, “ Τυθυῖγοθ νἹῖθδ, 
ὁδη860., Απᾶ 80 Ρ]αῖο, Ρ[ιδά. Ρ. 280, ὡς 
νομίζω συμφέρειν ἡμῖν, γενομένων τού- 
Τῶν. 

Νομικὸς, ἡ, ὁν, δἀ]. (νόμος,}) μογέαΐῃ- 
ἑηρ ἰο ἰαισ, 1) φοῃθν. οὗ ἐῤξέίπρο, ΤΊς, 11), 9, 
μάχαι νομικαὶ, 1. 6. ἀϊβραῖεβ τεϊαίίηρ ἴο 
1τῃῆ9 Μοκαὶς ἰανσ, 2) οὗ ρϑύβοῃβ, ομθ κι δα 
ἴῃ δα ἴαισ, α ἰαιύψον, Τις. ἢ]. 18, τὸν νο- 
μικόν. ῬΊαϊ. νἱῖ. ὅ9,, οἱ νομικοί. ὅϑίγαθο, 
χὶ!. Ῥ. 818, οἱ παρὰ “Ρωμαίοις νομικοί. 
Αττ. Ἐρίοι. ἱϊ, 18, 7. Ῥίορ. [μαδτι. νἱ. δ4. 
Ϊῃ (06 εν θα βοηβο, αἡ ἐπέονυγοίου απᾶ 
ἰραολεν 97 ἐδα Μοβαϊο ἰαιυ, (88 1008. Β6]]. 
ἵϊ. 21, 7.) δᾳαῖν. ἴο νομοδιδάσκαλος δῃὰ 

Νομίζω, ἔ. ίσω, (νόμος, ΜΟΙ 866.) 
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γραμματεὺς, (ποι 566,} Μαί!. χχί;. 86, 
ἃ χ. 25, νομικὸς τις, οἷ ἃ]. Ὠ᾿ββοσί. ν]]. 
ὧς χὶῖ, Τυὶραηπὰ 46 Καγωΐβ, ρ. 66, Βεϊαπά. 
Ὥϊδβε. Μίβο. Ῥ. 11. Ρ. 90, δὰ ΤῊ οί οα 
Μαῖι. χχίϊ. 8. 

Νομίμως, κἄν. (νόμιμος, ἔν, νόμος.) 
ἰαιομεϊίῳ, πεν τι ἴο Δ ΟΥ̓ Εὐργχας, 
1 ΤΊ. 1. 8, αὐτῷ ν. χρῆται, ἰἱ. 6. δοῦ ἀροι 
ἴθ, [18] 118. Ἰη]υποῦοηβ, 2 Τίτη. ᾿., ὅ, ἐὰν 
μὴ ν. ἀθλήσῃ. Αττ. Ερϊοί, ᾿].. 10, δ, εἰ ν. 
ἤθλησας, ἀπά οἵϊ. ἴῃ (888. 

Νόμισμα, ατος, τὸ, (νομίζω, ἴο τι80 
88 ΤΩΟΠΘΥ, Ρ]αῖο Εγυχ. Ρ. 400),) ῥτορ, “δὴν 
{ΠῚ ῥγθβου θα ΟΥ̓ ἰδνν οὐ σιβίομμ,᾽Ἶ τὸ 
νενομισμένον ἔθος. δηοθ σμγγοηξ ἩΠΟΉΘΥ, 
οοἵπ, Μαιι. χχὶ!. 19, τὸ ν. τοῦ κήνσον, 
δηά ϑορί. ; '8δὸ οἵι. ἴῃ Ο]8458. ἔγοση Χϑη. 
ἀοννηνγαγ8. 
Νομοδιδάσκαλος, ου, ὁ, (νόμος, δι- 

δάσκαλος, ᾿ξ. α ἐαιο- γ, “8. ΤΘΔΟΙΟΥ 
δηἀ ΘΧΡΟΠΠΟΟΓ οὗ ἴΠ6 Ψν 5 ἰανν,᾽ δαυΐν. 
ἰ0 νομικὸς ἀπ γραμματεὺς, Τὰ. ν. 17. 
Αὐίδ ν. 84, (86θ οὰὺ γραμματεὺς, 11. ν. 
17.) ϑροκθῃ 4180 οἵ ΟἸ τἰβιίδη ἰθδοῃθ 18 
νι ο οδίτα ἀ6ἀ {ΠΘτηβο τ 8 προὴ (6 ΘΒ ΌΣΟΙ 6Β 
8ἃ8 ΘΧΡΟ 4618 οὗ [0 Μορβαὶς ἰατ, 1 Τίω. 
',. 7, ϑέλοντες εἶναι νομοδ. 

Νομοθεσία, ας, ἡ, (νομοθετέω, ἴον 
(ἢ6 Ρῆταβο νόμον τίθεναι, “ ἴο ἰΔΥ ἄοντι ἃ 
Ἰανν,᾽ ἰαιυ- σϊυΐηρ, ἰοσιβἰαἰίοη, 016 οἰνίηρ οἵ 
ἃ οοὰθ οὗ Ἰανγ8. δἴ'ο Ρ]αΐο [εξ 684, ἡ 
κατοίκισις καὶ νομοθ. οἵ δῶρο εἷ. [ἢ ΝΤ. 
ὈΥ ταθϑίοῃ. ἐλ ἐαῖὺ 80 σίνθη, οὐ ἰαῖυβ, ΤῊΕ 
ΚΑΡ, 6. ᾳ. 186 Μοβαῖο οοάθ, τη. ἰχ. 4, 
ὧν αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ νομοθ. 2 Μᾶοο. νἱ. 
28, ὁ λογισμὸν ἀναλαβὼν---τῆς ἁγίας καὶ 
“εοκτίστον νομοθεσίας. 4008. Απί. ἢϊ. 18, 
ὃ. νἱ. ὅ, 6. ίοη. ΗΔ]. Απὶ. 11. ῶ8. ΡΙαῖ. 
ἘοΙΒΙς. νἱ]. Ρ. 8902, ἕως οὗ παντάπασιν 
ὑπεριδόντες τὴν Λυκούργον νομοθ. 

Νομοθετέω, ἔ, ήσω, (νομοθέτης,) ἰο 
γιαΐδ οὐ σῖσο ἰαιυϑ, ἰο ὁπαςσί 5 ἰαιυ, 
ΡΙορ. δπὰ σἱτ ἀδι. ,“Ὁγ ΔΥ οπθ, Χϑηῃ. 
Αροϊ]. ϑοον. 15, Δυκούργου τοῦ Λακεδαι- 
μονίοις νομοθετήσαντος. ϑερί. Εἶχ. χχὶν. 
12, τὰς ἐντολὰς, ἃς ἔγραψα νομοθετῆ- 
σαι αὐτοῖς. Ἡδηοθὶη Ν. Τ᾿ ρᾶ88. ἐο δὲ 
ἐεσιϑἰαίοα 7γὺ7, ἰο γϑοοῖθα ἰαῖσδ, (το {Π|Ὸ 
ἀαι. οὗ [ἢ δοίΐνθ σοηϑισιοιοη ὈΘΟΟΙΠ68 
{π6 ποι. ἴο {{᾿ὸ ραβδῖνθ, ΗΘ. νυἱ]. 1], ὁ 
λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῇ νενομοθέτητο, " ἴοΥ 
{π6 ῬΘορ]6 τϑοοϊγϑὰ [88 ἡλερμο Ια προῃ 
(ῖ8. σου αἰ ἰοη,᾽ ἱ. 6. ΟΥ̓ ὑὈοὶῃρ ὑπάον [6 
Τ ον ἶσα] ρυϊοϑίμβοοά, ὅ.ο .ο9. Αηΐ, ἰἰϊ. 1]. 
4, ἐπὶ τῇ αὐτοῦ ἀτιμίᾳ τοιαῦτα ἐνομο- 
θέτησε. 42) ἐο ὁπέαδἐ!εἦ,, βαποίίοπι, ῬτΟΡ. 88 
Ἶανν, ΟΣ ὉΥ ἰανν, δοί. Χϑη. Μίοι. ἰν. 4. 25, 
δηά οὔϊ, ἴῃ Ο]888. ἴῃ Ν. Τ'. μᾶ58. Ηοῦ. 
γΠ]. 6, ἥτις (διαθήκη) ἐπὶ κρείττοσιν 
ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται. ἴδυῖ. χνὶ]. 
10, ποιῆσαι κατὰ πάντα ὅσα ἂν νομο- 
θετηθῇ σοι. 08. Απί, ᾿ὶ. 15, δ, τὸ νομο- 
θετηθέν. Απά 80 Ρ]αΐο, 88 Η. ϑίορῃ. ἴ68- 
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εἰῆεδ, δοτμείϊπλεβ ὑβε8 ἴξ ἴογ ἑδεὶ φκόμοὶ, 
ἔεφεης ἀοοέρεγε. 

Νομοθέτης, ου, ὁ, ἰγύμοε τίθημι.) α 
ζαιυσίοεν, 36. ἵν. 12. ἀπιὰ Ο 

Νόμος, ον, ὁ, (νένομα, ἴτ. νέμω, ἴο 
αἰνίὰο οἱ, ἘΠ 98) τον: “ἰδῇ ἰδ δϑεϊστιοά, 
Δἰ]οιιοά, οὐ ογάδγοὰ" ἴου Δ οὔθ ἴο ᾿ᾶνθ οὐ 
ἴο ἀο, οἵ “ [παι ρῥτίῃοὶρ]9 το δβδῖρτιϑ ΟΣ 
ΤΩΔΙ5 ουἱ᾽ [0 ΘΥΟΙΥ οη6 δίβΒ ἀυϊγ. 80 
Ἐλγιηο]. Μᾶς. νόμος ὁ νέμων πᾶσι τὸ 
δέον. ΟΥ̓ οουχδα, ἴΒ6ΓῸ 18 δ ᾿ρ] δ ποίΐοη 
οὔ ἰπσ, ἃ5 ἰΒ 186 (σῶ86 ἰπ 81 ἴοστῃβ ] ὦ 
ἀοηοίηρ ἴεν, ἱπ ἜΥΘΓΥ ἰδῇ . ΤΈυμβ, 
ον ἐπείληξε, (89 [μἱ. ΤΩ οὖν αι 
(ἀπείομον [,ογ, ΤΑρ6)ὴ ἰδ 106 ραβδὶ μϑγίίς. 
οὔ τ86 σιν: . ἴο ἄονῃ, δηὰ 
ΤΩΘΔΏ ΔΩΥ͂ (Ὠΐηρ ἰαΐ : 6. ογάἀεγϑά,) 
88 ἃ Γ]6 οἵ εοπάυςῖ, 8ο Ηοοΐκεῦ ἀθῆποβ 
Ἰδνν ἴο ὃῦὉ6 “τπᾶὶ ὙΠΙΟΝ αδδῖστιθ ὑπίο ὁδοὶ 
εἰς [6 Κιπά, (πδὶ ψμῖοῖ πιοάογαΐε5 ἴθ 6 
ἔοτοο δῃὰ ρόνοσ, ἰδαὶ ψὩ]οἢ ἀαρροὐπέϑ ἴΠ6 
ἔοττα δηὰ τηδάβυσγο οἵ νου κίηρ. [π 1κ6 
τΤηληποῦ ϑεσμὸς σοπ168 ἔγοιλ τίθημι, "ἴο 
ἸΔΥ ἀονῃ. ΤὨυΒβ αὶ τηδη 8 τἱρῃΐ ὉΥ [ΔῈ 18 
ΟἿΪΥ ψ δὶ ἰδ ἰ8 ογάογοα ἮὮΘ6 5}}8}} ανθ. Α 
Υἱοῦν σΟΥΙΔΙΠΪΥ ἴῃ (6 τηϊπὰ οὗ Ῥίηάαγ, 
θη 6 Βᾶγ8: Νόμος ὁ πάντων βασι- 
λεύς. Βυῖ δορίάοβ [μΐ8 βθῆβθ οὗ νόμος, 
Ἐπ6Γο 18 Δ οί Β Ὁ αηὰ αὐ] ἔα οὁΠ6. ὨδΙ,ΕἾΥ, 
{παὶ οἵ οσυϑέοηι, ΜΠ, ΟΥ̓ Ἰοηρ ργεβοτ ρου, 
θεσοτη68 αν. 80 ΤΠυογά. 1]. 87, Βροδῖκϑ 
οἵ ἰανγβ, ὅσοι ἄγραφοι ὄντες ΟΧρ]αϊποὰ 
ὃγ 186 ὅ΄ο!ιο]. ἔθη. Απά εο οἷ. ἰῃ Ηάοί. 
δηὰ οἴπεῦ Ο]488. [ἴῃ Ν, Τ', [π9 νογὰ ο]γ 
ΤΩΘΔῚ8 ἴαϊῦ, 88 βοιιοίἷηρ ἰαΐὰ ἀοιση οΥ 
Ῥιδβου θα, ὉΥ Βοίῃθ δι οΥ Ὑ, ἢΌΠΊΔΏ ΟΥ 
ἀϊνίπθ. 1. σοηογ. ἀπά σἰϊῃουΐϊ Τοΐδγθποθ ἴο 
ἃ ῬΑΓΓΙΟ]ΑΓ Ὀθ0ρ]6 οἵ βίδίο, ότι. ἷν. 15, 
οὗ γὰρ οὐκ ἔστι νόμος, οὐδὲ παράβασις. 
ν. 19. νἱῖ, 8, χοροὶ νόμον ἁμαρτία νεκρά. 
1 Τί. 1. 9, δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται. 
Χοη. Μέρη. ἱ. 2, 41, δηὰ οἵϊ. ἰῃ Ἕ]488.---- 
11. 8ρέο. οὗ ραγ(οΌ]8ν ἰαννβ, βίδιαὐθβ, οὐὰϊ- 
Πδησ68, βρόίδη οὗ ἴῃ Ν. Τ. τη οθῦ Υ οὗ {Π|6 
Μορδῖο, νἱζΖ. 1) οὗ Ἰανγα τοϊδιρ ἰο οἱυΐΐ 
φίσἠίβ δηὰ ἀμέίοβ, Ζοΐνη νἱϊ. 6], μὴ ὁ νόμος 
ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον : νυἱὶῖϊ. ὅ. χίχ. 
7. Αοἰβ χχὶ ἶ, 8. χχὶν. θ. 80 [86 ἰᾶνν οὗ 
Τηλῖτίασε, Βοτ,, νΥἱΐ, 2. 1 Οον. υἱῖ. 89: οὗ 
(16 1,ονηἶςα] ρῥτϊοϑιβοοά, Ηδθὺ. νἱὶ. 16, 
4160 ἶχ. 19, κατὰ νόμον, " Δοοογάϊηρ ἴο 
186 οτάϊπαησα οΥ σοτητηδηά,᾽ 1. 6. τορϑοϊΐης 
{6 Ῥτοτηυραίίοη οὗ [86 ἰὰνσ.0 2) οὗὨ 1δὺν8 
τοϊδιίηρ ἰο ὀχέογπαΐ γοϊέσίοιιϑ γἱΐθδ, 6. τ. 
Ρυγβεδίοι, [κὶ. ἰΪ. 22, Ηδ8. ἰχ. 22: εἰγ- 
ουτηοϊϑίοη, Φολη νἱῖ. 28, Αοἷβ χν. ὅ : βδοτί- 
ἤοοθ, Ηεῦ. χ. δ. 8) οὗἉ Ἰαννβ τοϊαϊϊπρ ἰο ] 26,] 
ἑπίονπαΐ το] σίου ρυϊηοῖρ! 6 οα ἴπ6 Ποαγίβ ἄς 
ΘΟΠθοΐοηοο8 οὗ τηθῇ, 88 ἱηδυοποὶπρ ΤΠ 6 
Ἄεοηάυςί, Κοπμ. νἱὶ. 7, ὁ νόμος ἔλεγεν" 
Οὐκ ἐπιθυμήσεις. 34. 11. 8. Ἡοδ. υἱϊ!. 10. 
Χ. 16, διδοὺς νόμους μον ἐπὶ καρδίας αὐὖ- 
τῶν. 4) ὃν ἰπηρ]. ἔονς α ευγέϊίοι ἰαῖο, ἃ 
Ἰδν ΘΧΡΓΘΕΘΙΥ ρίγθη, ὁ νόμος ἔγγραπτος. 

Ἐπ. ἱϊ. 14, ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα--- 
ἑαντοῖς εἰσι νόμος. Ἰλιοά. ὅιῖς. 1. 94. νόμοι 
ἔγγρακπτοι. ---- 11, ΤῊΞ χτᾶνν, 1. ε. ἐδέ 

'ψ Οὗ ἴαιοβ οοπιλϊηδα ἴῃ ἰῃς Μοκαὶς οσοάδ, 
δηὰ ἰδὲ ΒΘ ΒΟΓ τηογαὶ οὐ σεγειηοηϊαὶ. 
1) γγορ. Μαϑαῖϊ. ν. 18, ἰῶτα ἕν---οὐ μὴ 
παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου. χχὶϊ. 80. ἴμι. 
χνὶ. 17, ἄς οι. οἱ ἐκ νόμου, οἱ ἐν νόμῳ, 
οἱ ὑπὸ νόμον, " ἴοβα ἀπάογ 1Π6 Μοβδὶς 
αν, Εοτω. ἱν. 16. ϊ. 19. 1 Ὅον. ἰχ. 20. 
ὅσοι ἐν νόμω, Ἰὰ. οι. ἰ!. 12, ϑερῖ. Πευϊ. 
ἱ, δ. ἷν. 44, α]. 2) ἢρ. ἔον τς Μορεῖς 
ἱβρεπϑαξίοκ, Ἀοτι. Χ. 4, τέλος γὰρ νόμον 

Χριστός. Ἠοῦ. νἱῖ. 12. χ. 1. 8) πιοίοῃ. 
ἴον ἐλε δοοῖ ο (δὲ ἰαισ, Ῥτορ. 6 ὈοοΚ8 οὗ 
Νοβεβ, ἐλε Ῥεπίαξεμοῖ, Μαῖϊ. χὶϊ. δ. [μι 
ἷϊ. 28, οἱ αἱ. 80 ϑερι. Νϑῆ. υἱϊ. 2, ΑὉ 
[οττηΐης ραγὶ οὔ τς ΟἹὰ Τεβὶ. ὁ νόμος καὶ 
οἱ προφῆται, Μαῖϊ. ν. 17. 1μὰ. χνί. 16. 
7ολιη!. 46, εἰ 4]. 705. ἀς Μαοο. 18. ὁ νόμος 
Μ. καὶ προφ. καὶ ψαλμοὶ, [μὰ. χχὶν. 44. 
ΑΙ8ο βἰπιρὶν ὁ νόμος, ἴος ἐδ Οἰα Τ7εσία- 
“ποηΐ, Τοῆπ χ. 84. χὶϊ. 84. 2 Μεος. ἱ), 18. 
--͵Ἴν. ἢρ. νόμος τέλειος, 94. ἰ. 25, “ἴδ 
[1076] Ροσέδες αν [Π6 ΟἸ τἰβιίδη ἀἰθρεη- 
βαιίοη, ἰπ οοπίγαδὶ Ὑ1Π τΠδὶ οἵ Μομοῖ, 
ΒΕ ΐοΝ τηδάθ ποιμίηρ ροτίδοεί, Ηϑῦ. Υἱῖ. 19, 
ΙΧ. 19, ς4]16ὁὰ αἱ 2.8.1. 25, νόμος ὁ τῆς 
ἐλευθερίας, 88 τοεϊπρ Ὀο]ΐονοτβ ἔγοτα [0 
γοῖκο οὗ φεγοηοηΐδὶ οὐβαογνυδηοθβ δηά 
ΒΑΕ οἵ βίῃ. Τίβ ἴ8 α͵80 οδἹ]Ἱϑὰ, ουι, 
11, 27.“ 16 αν οὗ ἐδ," 88. ορροϑοά ἴθ 
ΔΗΥ αν οὗ ποῦκβ. Οπ 1} ρῆγαβε ἔργα 
νόμου αἱ οι. ἰἰϊ. 98, ἀπὰ 1χ. 32, 866 ΒΡ. 
Β0}}} Ηαγιι. Αροβί. οἷ. νυνὶ. ΑΧΚ180," (86 
αν οὗ {89 βρὶ γϊ οὗ 116,᾽ ἐπ ορροδίοπ ἴ 
{πὸ ἴανν (ἰ. 6. ρονγῦ) οἱ βἷπ δηὰ ἀεαῖ, 
Βοιι. νυἱϊϊ. 2. ΤΩΙ δί ἰχ. 81, νόμ. δικαι- 
οσύνης, 88 οοπίαἰπίηρ Εἰνδηρο οὶ τι" ὦ 
Θουβη688, ἰῃ Ορροβί ἤοη ἰο διαὶ αγίβίηρ ἔοι 
ΔΗΥ͂ αν ΟὗὁὨ ὙΟΓΚΒ: (ϑυιοἢι 85 8 δἀγεγίοα ἴθ. 
αἱ ῬᾺ]]. ἢ. 6, 9. Τίς. 111. δ, οἱ 41.) ἐνεῦ 
ἐμαξ ἱτηρυϊοὰ ἰο δἰηξα] τααπ, τπγουρὰ ἀἰὰ 
ἴῃ ΟἸτῖϑε, Ὁγ τ μϊο .ῖ8. ραϑὲ βίηβ ἅτ (Σ 
ἱνθῃ, ἃπα ἢ6 8 δεςορίβα, 88 δεν Ὁ 
8 δίοσῃμαὶ, 8366 Βοπι. ἵν. 6, 7, 8. τ. ἰδ 
91. χ, 10. ῬΆΪΠ. {ϊ. 98. ΑΙβο υβοὰ οἵ (δὲ 

νόμου; τῶν ἔργων: οὐχί" ἀλλὰ διὰ ἀκα 
πίστεως. νἱὶ. 21, 23, 25. νἱ], 2,7. 15, ἢ 
Β6η80 οἵ τεὶθ ο ἐδ, ἀἰδολρίἑπο, ῬΊΝ. 11 ν 
κατὰ νόμον, Φαρισαῖος. ΑἸΤ. Ερίοῖ. 1. 

4 Φ 

Νοσέω, ἔ. ήσω, (νόσος,) ἰο δ ϑἱοῖ, (0 
Βι Πν πάν ὈΟΔΠ]Υ ἀΐβααβα, ργορ. ΗΠ ον 
106. Τυς. 1. 138. Ια Ν, Τ. Βᾷ. ὐλ 
περί τι, "ἴο Πᾶγθ 8 βίον Ἰοπρίηρ᾽ (οὗ με 
ἐπίῃ, το ρίηθ αὐσαν, "μα νο  προῦῦϊὰ ἰοπὸ 
π688 ἔοσ,᾽ 1 Τίπι. νἱ, 4, νοσῶν περὶ {7 
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σεις καὶ λογομαχίας. 80 Ρ]αΐ. ἀδ6 ἴγτὰ 
Οο ν. 14, τοῖς περὶ δόξαν νοσοῦσιν. 
ῬΊαίο, μάν. Ρ. 228, περὶ λόγων ἀκοήν. 
Νόσημα, ατος, τὸ, (νοσέω.) 5:οἴμ688, 

αἴβεαδο, δααῖν. ἴο νόσος, Φοδη ν. 4, δπὰ 
ΟΙἸ888. 

Νόσος, ου, ὃ. ἧ, ῬΓΟΡ. 8έοζη688, ἀΐβοαβο, 
Μαῖι. ἵν. 28, ϑεραπεύων πᾶσαν νόσον, 
Δα νου. 24, ΤΏ ΘΟ 866 ΤΥ ποῖθ, οἱ Β88}͵88. 
ϑερί. δὰ 6]888. Μοίβδρῆ. υδοὰ ἴο ἀθποῖθ 
[826 Ῥδΐῃ ΟΣ ΒΟΙΤΟΥῪ οὗὨ βίοζῃθββ, Μαϊί. νυ]. 
17. αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καὶ 
τὰς νόσους ἐβάστασεν, τώ μανί {Π|6 Ἰαίτοῦ 
ἴδει τοϊαῖθβ ἴο ἀἰβογάουβ οἵ ἴῃ θοάγ, [6 
ΟΥΒΟΙ ἴο ἴῃ6 ἀΐδβοδθθβ οὗ 186 βου], (ποῖ οὗ 
ἐΐε πιΐηα, 848 τχοβί, ουδπ οτἱποάοχ, Οὐμ)- 
τηθηΐϊδίογϑ Ἅσρ δίῃ.) ΠΑΠΊΘΙΥ, [Π 056 ἀ΄Βθα868 
οὗ [86 βοι}] ἘΥ κῃ, (800 Ρβ. χὶὶ. 4. οἷ}. 8. 
ΟΧ]νΙ!. 8.) αἴοπθ ἴο Ὀ6 πεοα]θά ὈΥ ἐδ 6 »τϑαὶ 
ῬὨγϑιοίδῃ οὐ 5ου]8, 968186 ΟἸτὶβί, {Ππαὶ 
“ϑη οὗὨ τὶ) ΘΟ Βη 688, Ὑ80. τ᾿ β' πρ' “ὙΠ 
Ἠθδ]ηρ ἴῃ 9 νΐηρδβ,᾽ ὈΥ ἴ86 ΘἴἤοδοΥ οὗ 
Ηἷ8 Ὀ]οοά, (88 11 18 8614, 1 Ῥεῖ. 11. 24, “ ὉῪ 
ὙὮ086 Β|Σ1ρ68 γ6 ἼγοῖΘ Π64164.,᾽) ΠΘα]Θ ἢ ΟἿΣ 
βρ᾽ γί] αἰβογάθυβ, δπά ὉΥ [Π6 ροϊθηΐ ἰπ- 
ὍδΏς6 ΟΥ̓ ἶβ ϑρίτς ΠΟ] ροῖῃ οὐσ ᾿ΠΒ Γαι (169, 
ΘΗΔΌΣ ΠΡ τ15 ὈοΪῃ ἴο Μ1] δπὰ ἴο ἀο. Β 
{{|ὸ βᾶτηδ 8]]τ|8]0η 1ξ 18 βα14, 8. χχ σύ. 4, 
ς Μίπο ᾿ἱπίαυ 168 ἀγῸ 4 δωγαθῃ ἴοο ἢθᾶΥ͂ 
ἴοσ το ἴο θαι. Απὰ ἴῃ Ὁ]. νἱ. 2, βὰς 
ἀσθένειαι τὸ (α]]6ὰ δωγάδπ8, 88 Ὀδίηρ 
Βυγάδῃεβοτη ἴο ἔποϑο 80 ὕθδΣ ἴῃδθι, ἃπα 
ἴο οἴ ογ8--υγάθ 8 ἔγοτῃ τ πἰοἢ ΟἾσῖβί ΔΙο μα 
8αίβ 08 ἴγεο. 0 δραίη ἴῃ Ῥβ. χὶ. 12, ἴθ ἴβ 
Βαϊ, “Μίπθ ἰηϊᾳυϊθβ ἤᾶν ἰδίκθη βυοἢ 
Βο]ὰ οἵ τηο, (μαΐ Ἷ δ΄ ποῖ 80]6 ἴο Ἰοοῖκ ἀρ," 
ὍΘΙ ΤΠΟΓΘ 18 δὴ 8] 80 ἴο ἀἰϑογάθγβ 80 
νἱοϊθηῖ ἴῃ {ποῦ παίαγθ 88 ποῖ ἴο ρϑυτηϊί 
1Π6 Βυ ἴ ΓῸΣ ουθ ἴο ἸοΟΚ πρΡ. ΝοΥ (6 
ΘΑΝΙΟῸΣ 8 ταργοβθηιθα ἃ8 Β} ΠΥ Πρ’ 1π ΗΒ 
οὐ Ὀοὰγν [Π6 581ῃ5 οὗ ΤΏΔΏΥ, ᾿ΠϑΒΠῈΟἿ 88 
“Ὅηὴ ἢΐτη σἜ͵6 ἰαἱὰ 1ῃη6 ᾿Ἰπίαυΐ68 οὗ 8 
811. 8εὸ 18. 11, Απά ἢ (8118 {Π086 1η]- 
αυϊ68 818 οἵση, οὗ σψ βίο π6 Ὀοτο [88 
Ῥομα ΠΥ. ΟΥ̓́ [818 βρὶτϊυ8]. βθηβθ οἵ 186 
ἴοσια, ἴὉ 18. βαϊὰά ὯῸ ΘΧϑιΏ}]Ὲ οὐου8 ἐπ [ἢ 6 
ΟἸδβδίοδὶ υτιϊεσβ. Ὑεὶ Ρ]αῖο βϑρθᾶκβ οἵ 
γΑΙΟῸΒ Υἱο68, ἀπά οὗ υἱοθ ἰῃ ρεηθῦαὶ, 88 
ἀϊδογάθγθ οὗ {πὸ βου]; 6. στ. ϑόορῃ. ρ. 228, 
τὸ μὲν πονηρία καλούμενον νόσος αὐτῆς, 
8611. τῆς Ψυχῆς, δηὰ 69], τῆς μεγίστης 
νόσου, ἀνοίας, πληρωθεῖσα. 77. κακίαν 
ἂν φήσαις ἀσθένειαν εἶναι καὶ νόσον. 
010, τὴν ἀδικίαν εἶναι ϑανάσιμον τῷ 
ἔχοντι, ὥσπερ νόσον. 

Νοσσιὰ, ἄς, ἡ, (6 Ὥσοπίτεαοϊοά ἸΔίο. 
ἔοστῃ ἔογυ νεοσσιὰ, ἴτοτῃ νεοσσὸς.) α πεϑί, 
ἷ. 6. ἢ τ86 γουπρ. ϑερί. 8. ἸΧχχχῆνϊ. ὃ. 
Ῥαυβδη. ἰχ. 80, β58ᾳς. [πῃ Ν, Τ΄ ἃ ποϑέ οὔ 
ψομπρ ὄϊταβ, α ὁγοοα, μι. χὶϊ!. 84, ὃν 
τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιάν. ὃο 
ϑερί. Πουῖ, χχχὶϊ 1]. 
Νοσσίον, οὐ, τὸ, (ςοηίγ, ἴογ νεοσ- 

σίον,) α ψομηρ ὑϊγτά, ῬΊαν. τὰ νοσσία, α 

28ὅ ΝΟΥ͂ 
δγοοα οὔ γομηρ δὲέγας, Μαῖι. χχῖ!. 857. δερί. 
Ῥρᾳ. Ἰχχχιῖϊ, 8, Αὐἱβίοι, Η, Απ. ἰχ. 29. 
4Ἐ1.0. Ἡ. χ. 8. 
Νοσφίζω, ἔ ίσω, (νόσφι, δρατὶ, )Ὀτορ. 

“το Ραΐ ΟΥ Βα ἀρατί, ἴο βϑραγαίδ,᾽ τηἹά. ἐὸ 
γαΐθ οπθβοί, ἐο σο αἰσαν, Ηοτῃ. Οἀ. ΧΙ, 

78. Αοΐ, ἐο ἑαζα οὐ βϑπαίος, αἰσαν, ἐο τοῦ. 
ῬΙμπά. ἔραν γνἱ. “Ὁ μὰν: ᾿ τ ἕο ξωρ 
ατῦαν 7ΟΥ οποϑοί, ἐοὸ ΔΗΥ͂ [Ὠ]η 
μα ρον Ὀδ]οπρΒ “ ΔΟΙὮΕΙ, ἴο μρῤοποον 
»ωγίοίῃ, δὐδοὶ. ΤΊς. 11, 10, μὴ νοσφιζό- 
μενος: νὴ ἢ δος. 2 Μίδου. ἰν. 82. 208. Αηί, 
ἵν. 8, 29. ἘῸ]]. Ὁ ἀπὸ σι} σοη. Ῥαγζ, 
Αεῖϑ ν. 2, 8, νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τι- 
μῆς σ᾿ ἀπὸ, ϑορί. 2058. υἱ!. 1. ἐνοσφί- 
σαντο ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος. ῬΆΪο ἀθ 
γι, Μοβ. ἱ. ῥ. 641, οὐδὲν ἔκ τινος ν. 
Νότος, ου, ὃ, ἐδα Ξομίζ τοϊπα,, ΟΥ̓ ΒυχΊ ΟΕ] 

ἐδ βοωξλ-τυοϑ8ὲ τυϊμά, Τιαῖ. ποΐιϑ. 1) ῬΤῸΡ. 
[μκ. χὶϊ. δδ, νότον πνέοντα. Αοίδβ Χχν]!. 
18. χχνυ]. 18. δορί. ἃ (1488. 2) τηϑίοῃ. 
ἐδα βοιιίδ, [ἢ6 Βουΐποτη ἀπᾶγίοῦ οὗ [86 
πιοανθηβ ἂδπὰ εαγίῃ, Μαίι. χὶΐϊ. 42. [.ι. χὶ. 
81, βασίλισσα νότου. χιϊ!. 29. ον. χχὶ. 
18. δορί. Εςο]. 1. ὃ, 4]. 208. Απί, νἱῖ}. 18, 
2, Ἠάοι. νἱ. 189. 
Νουθεσία, ας, ἡ, (νουθετέω.) ΡΙῸΡ. ἃ 

Ρυϊηρ ἰπ τιΐηά, 1. 6. τοαγηΐπσ, αὐπιοηἸξοΏ, 
θαλογίαξίοη, 1 Οοτ. χ. 1]. ταῦτα ἐχράφη 
τρῖ: νουθεσίαν Ἴν ἘΡΗ. νἱ. 4. Τὰς, πὶ 1. 11ϊς 

Ψο8. Απὶ. 11. 15, 1, ΤὉ]Ἱοά. ϑ[ς. χυ. 7. 

Νουθετέω, ἔ. ήσω, (νοῦς, τίθημι.) 
ΡΟ. (0 Ρυΐ ἰπ τηϊπά, ἴο Ῥυΐ 1πΐο οῃ θ᾽ 8 
δαί : ἤθη66 ἐο τοαγη, αὐπηιοπιδῆ, οαλοτί, 

1858. Αοἰϑ χχ. 8], οὐκ ἐπαυσάμην---νου- 
θετῶν ἕνα ἕκαστον. Ἐοχῃ. χνΥ. 14. κα]. 
δορί. Φοῦ ἷν. 8. 708. Αῃί. ἰν. 8, 24, Χεοη. 
Ογε. νυ}. 2, 15. 

Νουμηνία, ας, ἡ, Αἰ. οοπίτ, [ὉΤ νεο- 
μηνία, (νέος, μὴν.) Ῥτορ. ποιο-ηιοηίδ, ἱ. 6. 
ἐδ6 ποιυ-ΠιοοΉ, 88 ἃ ἴδϑελνα), Ο]. 1. 16. 
ϑερῖ. δηά Ο]488. 

Νουνεχῶς, ἄν. (νουνεχὴς, “Βανίπρ 
ὉΠ ογβίδηθιηρ, ἔπ. νοῦς, ἔχω.) ὠμάο7-- 
διαπαϊηρσίῳ, Αἰ ογοείν, ΜΙ. χὶ!. 84, νουν- 
εχῶς ἀπεκρίθη. ῬοΙ. ἰΪ. 18, 1. Π]οά. Εἰς. 
Χ. Ρ. 4]. 

Νοῦς, νοῦ, 866. νοῦν, ὁ, Αἴῇ. ΘΟΠΊΓ, ΤῸΣ 
Νόος, νόου : Ὁυϊ πῃ Ν, Τ΄. ΟὨΪΥ ρθη. νοὸς, 
ἀαϊ. νοῖ, Ρτορ. ἐλ6 8667) ΟΥ̓ ῬΟΥΟΘΌΘΥ, ἷ. 6. 
ἐλα τηζοϊ σομέ οὐ ἱπίοἰοοίωαϊ ργὶποίρίθ, ΤῊ 
ΜΙΝῺ, 1) 88 [6 8681 οὗ {ἢ ρΆΒΒ: 005 δῃῆά ὁ 
Δ οι οη8, ὁ τιοάθ οὗὨἨ {πἰπκίηρ δηά ἔδο]ϊην,᾽ 
ἀἰβροβι του, τηογᾶ] ἱπο] δύῃ, θαυΐν. το 
λοαγί, Βοτ. 1. 28, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ 
Θ. εἰς ἀδόκιμον νοῦν. χὶϊ. 2. 1 ΤΊ. νἱ. ὅ, 
διεφθαρμένων τὸν νοῦν. 80 ἴον ΒΓΙΏΠΘ5Β 
ΟΡ »γέϑθποῦ Ὁ πιϊμα, 2 ΤΉ. 11. 2. ΑΒ 1ὰ- 
ὈΙγης μοαχῖ, τδαβοΉ, σοηϑβοϊθηοθ, ἴῃ ΟΡ. 
ἰο ξθΏΪΥ δρρεϊε8, Βομ. νἱὶ. 28, ᾽Ὰ 
δερῖ, 18. χ. ἡ. 12, οῃ. Οά. ἰ. ὃ. Χοη. 
γε. ν. 2, 17. Ἡάοι. ἱ. 117. ἰχ. 120, δπὰ 
οἵϊ. 2) πιϊπά, ἴον ὠπαογείαπαίηρ, ἱπέοίἐθοίΐ, 



ΝΥΝ 

1. χχὶν. 45, διήνοιξεν αὑτῶν τὸν νοῦν. 
1 Οον. χῖν. 14, βᾳ. 19. ῬΡῺ}]. ἵν. 7. Κον. χα. 
18, ὁ ἔχων τὸν νοῦν, ἱ. ὁ. ὁ ἴπ νυῖϑο.᾽ 
ϑερῖ. Φοβὶ. χὶν. 7, ὅς οἵϊ. ἴῃ Ο]488. ἔγουη 
Ἡοια. ἀονηναγάβ. 8) τηεΐοη. τιπά, ἴον 
σΠαὐ 15 ἐπ [86 τηϊπά, ἷ. 6. ἐλομσξ, σομηϑεῖ, 
ῬΆΓΡΟΘ6, 6. στ. οἵ αοἄ οὐ ΟἸγἶϑῖ, Βομ. ΧΙ. 
34, τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου ; 1 Οον. 1. 

. Οὗ πιϑρη, οι. χῖν. ὅ. Φυάιτῃ ν]}}. 
14. Ἡάδοί. νυἱὶ. 180. ᾿ν. 86, δῃὰ ον. 4) βξ. 
οὗ {ῃΐηρβ, 86η86, πιθαπίησ, μον, Χνὶ!. 9, 
ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν, ὶ. 6. “1ῆ6 4668 
οὐ ἰάθη 86η86.᾽ Ηάοί. νἱῖ. 162, οὗτος ὁ 
νόος τοῦ ῥήματος. ὅγπεβΒ. Ερ. 108, σὺ 
κακῶς ἐπεδέξω τὸν νοὺν τῆς ἐπιστολῆς. 

Νύμφη; ἡς, ἡ, (οὔθ80]. νύβω, [μΑἱ. πεδο, 
ἴο γ6 11, σὰ 4]] βίου το ἢδγ Ὀθίης 60}- 
ἀυοίοά νο]]οὰ ἔγτομη ἰοὺ ἔδυ μου μουδ6,) α 
ὅγίαε, ϑροιβθ, ἩΘΜ]Υ τηδγτϊθά, 1) ΡῥΙΓῸΡ. 
Φόδη 11]. 29, ὁ ἔχων τὴν νύμφην, νυμφίος 
ἐστί. ον. χυν]!. 28, 4]. ϑδρί. δηὰ ΟἿ αβ8. 
2) 88 ὀρρ. ἴἰο ἡ πενθερὰ, ὅς ρμυῦ ἔον ἀαμοῆ- 
ἐδγ-ἑη-ἴαιυ, αιι. χ. 85. Τμι. χὶ!. 58. ὅ0 
δορί. αοη. χχχυνῖϊ. 11. Βτ 1.6, 7. ΝΟ. 
νἱϊ. 6. Τοῦ. χί. 16,17. 205. Απῖ, ν. 9,1. 
Νοῖ ἴῃ ΟἸα88. ᾿ 
Νυμφίος, ου, ὁ, (νύμφη.) α ὄγίαο- 

φγοοῆι, ϑροί86, ἩΘΜΙΥ τααγτὶϑά, Μα. ἰχ. 1, 
εὐ 8]. βθρὸ. ϑιερί. δῃὰ (]488. 
Νυμφὼν, ὥνος, ὁ, (νύμφη,) ὀγίααϊ 

οἰαπιδον, ΜὮΘΥΘ Ὁη6 παρτ181 θ6ὰ νγὰ8 ῥγο- 
Ρατθᾶ, ἀβυλ}}ν ἱπ [86 πουβθ οὗ «ἴῃ Ὀγ]ά6- 
στοοῦλ, ΒΕ [Π6 Ὀτά6 νγὰ8 Ὀγουρηῦ ἴῃ 
Ῥγοοοϑδίοη, ΤῊ ψογὰ οὐς. βοτῃθί 168 ἴῃ 
{Π6 ϑερί. ἀπά Αροσγυρῇδὶ στο γβ, 4180 ἴῃ 
ΗοΙοά, νἱ. 118: ἴῃ Ν, Τ΄ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴπς 
Ὦἦγαδβο οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, “ Βοη8 οὗ [ἢ6 
τἹ 44] ομδιθον,, Ναὶ. ἰχ, 1ὅ. ΜΚ. ἰϊ, 19. 

1α.ν. 84. ΤΏθδ6 ψ σ [86 σΟΙ ΡΘΕ ΟΠΒ οὗ 
1.0 Ὀχϊἀοστόοτ, οὐ σαί ον ἢΐ8 σιιοϑίβ ἀυτὶπρ 
18:6 πυρί] ἐδδιϊν 68, ὀγίαθηιθη, 8 ἃ8 
1π0 Ὀν]40 δὰ 4180 ἴδ σοΟΙρϑηΪΟἢΒ. ΟΥ 
ὑγίονιαϊάβ ; ΒΜ ΘΊ]ΠΘΥ ΒΟΥ ΤΟΥ͂Θ [ἢ 8ᾶ 16 
ΟΥ̓ ποὺ 1 τῃ6 παρανύμφιοι ἀπά νυμφ- 
αγωγοὶ οὗ ἴμ6 Οτθοῖβ, 8 ἀδθαίοά, δαϊ 
Ργοῦ. [ΠοΥ  γΘ ηοΐ [86 βδῖῃθ. 

Νῦν, δάν. (180 νυνὲ 48 ΒίΓοηρ᾽ δηθὰ ὈΥ 
[86 ἀδιμοηϑίγυ. ἐ.) ποι, ἴμαῖ. πρπο. Ἱ. Ῥγορ. 
ἃ8 ααὖυ. 0.7 ἐΐπιθ, ΝΟΥ, βορὰ 1) οἵ [6 
αοἰμαϊ ργοϑοηξ, ἃ 8 ΟΡΒ. ὈΟῚΒ ἰο {116 ραᾶϑί 
δηᾶ ἕαΐυγα, χα. νἱ. 21. οἱ πεινῶντες νῦν. 
νοῦ. 2ὅ. Φοῆη ἱν. 18, χὶϊ. 27, ἃ]. βϑρ. 
δορί. αῃά Ο]485. [πῃ ἀϊγεοῦ δηι. ἴἰο 
βοιῃθίβίηρ ἀοηθ ἴῃ {πὴ6 ραϑῦ, 6. στ. νῦν δὲ, 
1μλι. χυὶ. 25. (4]. ἰν. 9. νυνὶ δὲ, ἴῃ ψΏΙΟΝ 
σοηποχίοη μον ἴδ νυνὲ ἔοχηά, οι. 11}. 
2]. 80 ἴπ δηίῖῃ. ἴο βοιῃθι μην ἔαΐιγα, 
διωρμαί. ΜΙ. χ. 80, νῦν ἐν τῷ καιρῷ 
τούτῳ. Χοη. Οοην, νυἱ}]. 4, νῦν ἐν τῷ 
παρόντι. ΜΥΊΓΝ 186 «τὶ. ὁ, ἡ, τὸ νῦν, ἃ8 
δἀ]. ἐδδ ποῖῦ θαϊδίησ, ργοβοπί, Αοίβ χχῇ. 1], 
τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας. Ἐοιῃ. 
11. 26, ἐν τῷ νῦν καιρῷ, κ]. δια ΟἾαδ8. 
80 ἀπὸ τοῦ νῦν, 8.1], χρόνου, 7 οηι ποιῦ, 
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λοποοζονγί, Τὶ. 1. 48. 2 Οοτ. ν. 16. ἄχρι 
τοῦ νῦν, ὠπίϊ ποιυ, Ἔοτη. νι}. 22. ΡΊ], 1, 
δ. ἕως τοῦ νῦν, ἰὰ. Μαεῖι. χχῖν. 21. τὰ 
νῦν οΥ τανῦν, δᾶν. ποῖυ, αἱ ρμγεδοηξ, Αοίϑ 
ἦν. 29, ν. 88, 8]. ἀηὰ Ο]χ55, τὸ νῦν ἔχον, 
αϑ δ ποῖσ 5, ἱ. 6. ἴον πΠ6 ῥγοδβθηΐ, Δοίϑβ 
χχὶν. 25. 2) ἴῃ τϑίοσοποθ ἴοὸ ἐπιθ ιωί 
Πρὸ ποιῦ, ἷ. 6. σῦδτ' ΝΟ». δύθη ποῖῦ, 

δἰί. χχυΐ. 65. Ζ2ο.ὴ χὶ. 8. Εοῃι. νυ. 1], 
εἴ ἃ]. 8) ἴῃ τϑίδγεποθ ἴο ,εύμγε ἐΐπιθ γι 
αὐ δαπᾶά, ἘΝῈΝ ΝΟΥ, ργοβοημίζη, Ἰταταθάϊ- 
δἴθὶν. 6. στ. 7011. Ὁγ ἔς. Φοη χὶ!. 8], νὺν 
ὁ ἄρχων τοῦ κ. τ. ἐκβληθήσεται ἕξω. 
Αοἵϑ χῖϊ. 1]. ῬΒ1]. 1. 20, πὰ Ο]488. ΕὉ]]}. 
Ὁγ ρῬογῖ. ἔον ἔαῖ. ἃ8 πρὶ  γίηρ τ δῦ 18 ΠΏ Π16- 
αἰαίο]γ ἴο ἰδκὸ ρἴδοθ, Φόμη ἵν. 28, ἔρχεται 
ὧρα, καὶ νῦν ἐστιν. χὶϊ. 8]. νῦν κρίσις 
ἐστὶ τοῦ κόσμου τ. χνὶ. ὅδ, 82, οἱ 4].---Ἰ], 
8 ἃ ραγέϊοίο ο77 ἐγαπϑδίἑδοτη οὐ οοπέϊπμαίιοη, 
ΝΟ. 1) ροῆθι. ποῦ, ἃ8. γηδγ ΚΙ ηρ ἃ ρῖ0- 
βοηῦ σοῃαϊῇοῃ, ἱ. 6. “ἴπ {Π6 Ῥγοβθηῖΐ ϑἰδ[ο 
ΟΥ̓ {Πἰπσ8, 858 (δίησβ τα, ἴμι. 11. 29, νῦν 
ἀπολύεις τὸν δουλόν σου. χὶ. 89. Βοπι. 
ν. 9. Ὁ]. ;. 24, καὶ νῦν, Αοἴβ ἢ. 17. [ἴα 
ΔΆ 6518, νυνὲ δὲ, 1 Οοτ. χὶϊ. 18. 2) 8 
ὑπ ρΙ γπρ [παΐ ὁπ ἐπίπρ ἔο]]οννβ ποῖῦ οἱ οὗ 
ΔοίΠ6Γ, {Π8 τηδυκίηρ ἃ σοηοϊυδίοη, ἷπ- 
ἴογθηθθ, δαυΐν. [0 ΝΟῊῪ ΤῊΕΝ, ποῖῦ 
7ῶγο, 1. 6. " ϑἰποθ ἴῃ 6βθ ὑμῖηρβ γα 80,᾿ Λείβ 
χὶϊ. 11, νῦν οἷδα ἀληθῶς. χχίϊ. 16. 1] Οογ. 
χίν. θ, νυνί. ὃ. νῦν οὖν, Αςἰδ χγὶ. 90, ἃ 
Χοη. Ογτγ. νἱϊ. ὅ, 84: Ιηΐοτγορ. Αοίβ ΧΥ͂. 
10. νῦν ἄρα, Βοπι. νἱϊ. 1. 8) ογερλαΐ. ἴῃ 
Θοτ πὰ 8 δ ἃ Ἔχ μογίδίϊοηβ, ᾿ταρ γὴν ἰμδί 
ψ αὐ ἰ6 ἴο Ὁ6 ἄοπα βου! Ὀ6 ἀοη6 ποίυ͵ δὶ 
οὔσθ. δἧ'ο ψῖῖ ἱπροταῖ. Μαίι. ΧΧΥΪ. 
καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. ὙΕΙ͂. 
48. 3οη ἰϊ. 8. 76. ἰν. 18, ἄγε νῦν. γ΄ Ἰ. 
Αοἰβ νυἱῖ. 84, νῦν δεῦρο. Ἡδροιι. 1]. ΧΣΙ͂Ν. 
485. Αὐϊδίοριι. Ῥδο. 85], οἱ ἃ]. 

Νὺ ξ, νυκτὸς, ἡ, πἰρλέ, Τιαῖ. ποι. 1) ΡγῸρ, 
Μαιι. χὶν. 25, τετάρτῃ φυλακῇ τῇ! 
νυκτὸς, [μκὰ. 1ϊ. 8. Βον. νη]. 12, 4]. δερὲ 
δηὰ ΟἾδ88. ; ἢρ. Ζ20}ιπ ἰχ. 4, ἔρχεται νὺξ, 
“186 πἰρι οὗ δ᾽ 8 1116 ἀαν -᾽ 80 Ηοτ. θὲ 
ἦν. 1, 16, “ αι ἰ6 ργθιηθὲ ποχ.᾽ [ἢ δρθ 
βοδίίομϑ οὗ {{π|6 ; σεπίέ. οὗ (ἴπ|ὸ τοἦεη, 1Π- 
ἀοῖ, ἀπά σοηϊηπαὰ, 6. στ. νυκτὸς, δὲ πὶ 
Μαῖι, ἢ. 14. χχνὶ!. θ4. Φοόμα ᾿ϊ. 2, 
ἡμέρας καὶ νυκτὸς, ὃψ ἄαν απὰ ὃν πρὶ, 
ἰ. 8. Θοη μ.8}}γ, Αοἰϑ ἰχ. 24. Βεν. ἵν. δ 
νυκτὸς καὶ ἡμ. ὃ Τίτη. ἱ. 8, ἀηα 50 (855, 
μέσης δὲ νυκτὸς, Μαῖϊ. χχν. 6. κατὰ 
μέσον τῆς ν. Αοίβ χχνὶϊ. 27. διὰ τὴ 
νυκτὸς, αἀμγίπρ (δα πὶρίμδ, 1. 6. οἰμηογ μὲ 
Ὑ016 πἰριῦ, ἴμα. ν. δ. οὐ ὉΥ πἰρεί, Αοα 
ν. 19. 7αϊ. οἵ {της τοΐφπ, ἀοβιίια, 11. 
χὶὶ. 20, ταύτῃ τῇ νυκτὶ, ἐλ18 ὉΟΥ͂Ψ πΙΘΗ. 
Αοἰϑ χῇ;. 6. ἐν νυκτὶ, ὃν πὶρἠξ, Αοἱϑ ΧΥΝ, 
9. ἐν τῇ ν. Μαῖϊ. χχν!. 3. Ζοδα Χί. ;υ. 
Αοοι8. οὗ ἄτης λοι ἰοησ, Μαῖῖ. ἵν. 2, γυκ- 
τας τεσσαράκοντα. χὶϊ. 40, τρεῖς νυκ΄ 
τας. τὰς νύκτας, ἰδ πὶσἠξδ, 1. θ. 
ἀυτίην [86 Ὠἰζμΐ8, [κ. χχὶ, 87. νύκτα καὶ 
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ἡμέραν, πῖσλέ απὰ ἄαν, σομεϊηυλ}}γ, ΜΚ. 
ἷν. “7, ἼΠ ΟἸαθον 2) ἰοίαρῖς ἴον 8 
(6 οὗὨ τβογὰ] δηαὰ βρὶγ[π8} ἀδυίζη 688, τη 6 
Ορροβίίδ οἵ ροβροὶ Ἰσις ἀπὰ ἀδυ, Εομ. ΧΙ. 
ΙΣ ἡ νὺξ προέκοψεν. ϑυοἢ αὖ ᾿Θαβὶ 15 [Π6 
ἰμιοτργοίδ 9. οὗ τηοβύ τεοθηΐ Οὐτητηθηίαἃ- 
ΟΓΒ: δ 10 ταῦμον ἀθηοῦθβ [Π6 16 οὗὨ [818 
ΡΙοϑοηΐ Ἰ1ΐδ, 88 Ὀοὶηρ ἃ βίαίθ οὗ ἀδυῖζηο88 
ἃπἃ Ἰρηογδμοθ, 1π ΠΟΙΩΡαΓ βοὴ ΜΠ [86 
οἰθαν σὰς δὰ Κπον]θάρο οὗ νὴ οἢ 186 
β 9. 83114}} Ὀ6 Ῥαυ Δ ΚΘΥ8. πὰ δηοῖθον δηά 
θεῖος βίδϊθ, " ἤθη, ἴπὰ [06 νογάβ οὗ ἃ 

οαΐ ρμοσῖ, “ΠΟΥ να κθὴ τ τμαὺ ΠΙρὮΐ, 
Πιοβὸ ἀΑΥ 8ἢ|4}} πϑυεῦ 8]6ερ ἴῃ πὶ. [πῃ 

1 ΤΙ. ν. δ, οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς, 501]. υἱοὶ, 
ἴΠΕΓΘ 18 ἃ σοι δίηθα ποίΐζοη οὗὨ ἱβῃοσζᾶποθ 
δηὰ ἀϊ5βο] υἴδηθββ. 3,466 σκότος 2. 
Νύσσω, ἴ. ἕω, ἰο ρ»γιοϊ, ρίογοο, 6. στ 

τὴν πλευρὰν, Φοδη χίχ. 84, δηὰ ΟἸα488. 

Νυστάζω,. ἴ. ἕω, (νεύω.) ῬγῸΡ. ἴο 
ποά, ἤδποΘ ἕ ἐπ τι ἱπίγ 8. ΤῊΝ ΧΧΥ. 
ὅ, ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. ϑερί. 
δηὰ Ο]488. ΕἾ. 2 Ῥεῖ. ἢ. ὃ, ἀπώλεια 
αὐτῶν οὐ νυσταζει, ἃ ὨἰσὮΪγ ἢρ. ΟΧΡΓα8- 
ϑ,0η, ῬΟΓΠΔΡΒ ἔοττηθὰ οπ ῥτοβοροραία [Ὁ γ 
Χρυνίζεται: 88 'π ΕυτὶρΡ. Ηδο. 602, οὔποτ᾽ 
εὕδει λυπρά σου κηρύγματα. 
Νυχθήμερον, ον. τὸ, (νὺξ, ἡμέρα.) 

α ἀν “πὰ κισῆε, 24 μουτβ, ῳ δ ἢ 25. 
Βουπὰ ΟἸ]Υ ἴῃ Ἰδίθ υτϊογβ. 

Νωθρὸς, ἀ, ὁν, 84]. οοπίτ. ἴογ νωθερὸς, 
ἴγ, νωθὴς, δἴοισ, αὶ, εἰμρίά, Ῥτορ. ρῃνϑίο- 
4Π1γ, ἘΘΉ] 8. ἰν. 29. Γ,υοἴδη ἀθ Αϑίτοὶ. 2]. 
ἴῃ Ν. Τ. Βσ. οἵ 186 τηἰπὰ, Ηδεὺ. ν. 1], 
νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. νἱ. 12. 
δερί. Ῥτον. χχὶϊ. 29, οὶ]. ἱν. 8, ὅ. ΡΊαι. 
ἔγευ. 18, πμρά. 
Νῶτος, ου, ὁ, {δα δαοῖ, Βοτ. χὶ. 10. 

δερί. δηὰ (]888. 

Ξ. 

Ξενία, ας, ἡ, (ξένος.) γῬτορ. δἐ(- 
γί, οὐ οἰαΐηι, ἡμάξο οὗ νὰ αι ταμμῇ 
οἷν, ἴη Ο]8488β. ἴῃ Ν. ΤΊ ΡΊΑΟΕ Ὧν α 
σισϑί͵, α ἰοασίησ, Αοἰδ ΧχΥ. 28, ἧκον πρὸς 
αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν. ῬΆΣ]ΘΙ,. 22. 

" ενίζω. ἴ. ίσω, (ξένος.) 1)) ἐο γϑοοΐυο 
αϑ ἃ σιμο5έ, ἐο οπίεγίαϊη, Ἡονα. Οάἀ. 1]. 866, 
ἴγδῃβ. ρᾳ88. ἔο δδ οπίοτίαϊποά, ο ἰοάσοα αἰνὰ 
ΔΏΥ Οη6, ΑςίΒ Χ. 6, ξενίζεται παρά τινι 
Σίμωνι βυρσεῖ. νετ. 18, 28, 82, χχί. 16. 
ΧΧΥΣ, 7, ἡμᾶς φιλοφρόνως ἐξένισεν. 
Ηεῦ, χίϊ. 2, Χοη. ὕγγ, νί. 2, 8, 
ξενισθέντες τότε παρὰ Κύρῳ. 2) ἰο 
ΡΡΕΑΥ δίγαηρθ ἴο ΔΏΥ οτι6, 0 διγυγίθα, 
ἴτϑῃϑ. 708. Απί. 1. 1, 4, τὸν Θεὸν ἐξένιζεν 
τὸ πραττόμενον. ἴῃ Ν. Τ΄ ματος. ῥίατ. 
τὰ ξενίζοντα, " ᾿ῃϊηρ5 βίγδηρο, βυγρυ βίην ν᾽ 
880 τηϊὰ. ενίζομαι, ἰο ὅδ ϑεγργίοοα αἱ, 
1 Ροι, ἵν. ἴ2, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν 
πυρώσει. 
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ΞΞιενοδοχέω, ἔ. ἥσω, (ξενοδόχος, τ. 

ξένος ἀπὰ δέχομαι.) ἰο θη ἑδγιαΐῃ βἰγαΉ ΘΕ 78, 
ἐο ργαοίίθε ἠοβριαζείψ, 4080]. } Τίτα. ν. 10, 
ΜΠΟΓΘ 566 ΤΩΥ Ὠοΐο8. Μαχ. Τυγ, Ὠ) 188. 
χχχῖϊ, 188. Π1ο (858. Ἰχχυ ἝἝ!. 8. ἤξενο- 
δοκέω, Ἡάοι. νἱ. 127. ᾿ 

ΞΞ νος, ἢ, ον, ῬΙῸΡ. 84]. ποέ 9,7 οπδ᾽ 5 
7 αμνιῖίῳ οτ παξίοη, πρδιση, βίγαπρε ἴο οὨΟ: 
4180 διιδβι. α 70γει ΠΟΥ, ΟΥ̓ α 5ἰγαΉ ΘΕΟΥ͂, ἿἸ. 6. 
οη6 ποῖ οὗὨ {||6Ὲ ἔΔΠΉΪΥ : 4]80, ΌΥ 186, ΟὨΘ 
ψο, Τπουρσῆ 8. ΒἔΥΔΩρΡΟΓ, Ππᾶ8 θη ἱπίτο- 
ἀυσοά ἰπῖο {Π6 ἔδτην, δπὰ οοπῃθοιίοα ψ ΓΒ 
10 ὃν Ὀοπά8 οὗὨ ΒΟΒρΙτΑ] ΠΥ δηὰ ἔπ] βἘ]ρ. 
Τῃ ᾿" ἴι οος. 1) ὑπ τι ὑρρ α 
σιιοϑέ, » ΒΙῸΡ. α)))ϊἼομὰ αἰϊοα τη. ζοβρί- 
ἐαζείῳ, ἡβάσ, 800} ᾿ Δ᾽ Πάποο ὈοΙηρ ἴῃ 
δηοίοπὶ ὕἰηθ8 υ8δ04] διηοὴρ ἔθη δ, 10 
Ἰϊνοὰ ἴῃ ἀἰ ογθηΐ οἰκ68. ΟΣ σου 168, 0 
το οῖθ δπιογίαϊ θά δἱ δος οἵου Β 
Βουδθ8. ὅο οι. χνὶ. 23, Γαΐος, ὁ ξένος 
μου καὶ τῆς ἐκκλησίας ὅλης. Βαῖΐ {Π6 70 
[Π6 8686 18 ὈΥ ἴτ2}]. λοϑέ, ἃ8 βου} θίΣ 68 ἴῃ 
186 ΟἸα88. ; 6. στ. Ηάοί. ᾿ἡ. 114. Ὠϊοά. ϑίς. 
χΧΥ!. 47. Χοη. Απ. 1]. 1, 4. ΤΊ 8 Εὐυδίαι. 
8ᾶγ8, “ὈΟΓἢ ἢ6 ψ0 δηϊογίαἰηθα, δηᾶὰ ἢ6 
ἯΙ. 28 οηἰογίδιηθά, 60 δᾶο ςΔ]]6α 
ξένος ἴῃ τοβρθοῖ ἴο δϑοὶι οἴμοι. ἀπά 80 
το 1,Δ. λοδρο8 ὈΘΔΥ5 ὈΟΐΪ Βθη868. 2) ἴῃ 8 
ΙΏΟΓΘ βΈΠΕΟΓ. ὦ δέγαη ΟΕ , ἱ. 6. ΚΟΥ ΘΉΘΥ, 88 
σΟΙΔΪηρ ἔγοτα ΔΠΟΙΠΟΥ οἾἶδοθ ΟΥ ΘΟΘΏΪΓΥ, 
Μαιῖ. χχυ. 85, ξένος ἐγακα γον, 838, 48, 
44. χχνυὶϊ. 7. εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. Αοἱβ 
ΧΥΊΪ. 2], οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι, " τεδϊἀθηΐ 
ΒύΣησοΙβ, ογοίζποτβ.᾽ Ηοῦ. χὶ. 18. δερί. 
δηὰ (1.88. ΕἾζ. ἴον ἀλλότριος, 88 ποῖ 
Ὀδ]οηρίηρ ἴο ἰῃ6 ΟἸ τΙϑιδη σοΥ τ τ. αἩ 
αἰΐοπ, αν σε. Ἐφῇ. 11. 12, ξένοι τῶν 
διαθηκῶν, “ 4116 η8 ἔτοπῃ (ἢ6 σονθηδηΐβ.ἦἢ 
δ᾽ ΠΏ}, βορὰ. (Ε4. Τ σ, 218, ξένος μὲν 
τοῦ λόγου. ὅο δὖ8οΐ. α δέγαηφον, ποῖ οὗ 
{Π6 ἔδι]γ οὗ ΟἸτῖδι, ἃ ΟΠ γἰδιϊδη, ἘΦΉ. ἐϊ. 
19. 8 Φοῆηῃ ὅ. 2) ΑΙ. δίγαπρε, ἱ. 6. 
)7ονοίση, ὠπκηποιρη, 88 σοτηΐηρ ἔτοτῃ δῃοίθον 
σοππίγγ, Αοίβ συ. 18, δαιμόνια ξένα. 80 
4Ἐ1. . Ἡ. ἰ᾿. 18, ξένοι δαίμονες. ἘΣ. 
ΗδὉ. ΧΙ. 9, διδαχαῖς ξέναις, " δἴγδηρο 
ἀοσίτπεβ," 1. 6. ογεῖρῃ τὸ {806 ΟἸτβίδη 
ἢ. ὅ,6θ τὺ ποίθβ. ἘΕἾξ. βίγαηρφε, ἱ. 6. 
πουεῖ, ἰπλοαγαὰ οὗ, οδυβίης νοηάετ, 1 Ῥεῖ. 
ἷν, 12, ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος. 
υϊβὰ. χῖχ. ὅ, ξ. ϑάνατον. ΤὨδροτ, ΟΥ. 
Ρ. 29, ξ. πάθος. Ὠϊοά. ϑ''Ί΄ο. Π]. δ2, ξ. ἡ 
περὶ τούτων ἱστορία. 

Ξ ἐσστης, ου, ὃ, 1,αϊ. βοχέμϑ οἵ βοχίαγειδ, 
Ῥεῦρ, ἃ Βοϊηδῃ τηθάϑαχο, [μ6 Ἰ6Ὲ ρᾶτὶ οὗ ἃ 
τηοάΐι8, ΞΞ δου ᾿ οἱπὶ Ἐπ ρ] βῆ, 908. 
Απί. νἱ]. 2,9. Ιῃ Ν. Τ᾿ ρομποῦ. ῸΣ δὴν 
8118}} τη θαβθι 6 ΟΥ ψ6886], σωρ, ρίϊοΐον, ὅζο. 
ΜΚ. νἱὶ!, 4, 8. ΤΠ6 ψογὰ 18 φεηθγα] γ, ὃυϊ 
τηοϑί ἱπφγ Δ Ό]Υ, ΤΠοισης ἴο θ6 ἀοχίνοα 
ἔτοτα ἴω δ 1,δἱ. βουΐαγίιΒ. ΤΉΘΥΘ ἰδ 11{|16 
ἀουδὲ (παὶ {Π|6 ψονὰ ἴβ, 858 Εγαβϑίη. β800- 
Ροβ6β, ἀεγίνθα ἔοι) ξεστὸς, ροϊϊοἠοα, 80 
88 ἴ0 Ὠηδᾶῃ ἃ τοοοάδη πρϑεοῖ ἐμγποά ἀπά 
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»οϊολοά. Απὰ [ τυϊρμιὶ πᾶνα ρτονθὰ (8 } 8 ψοοάθῃ Ὁ]ΟΟΚ, οὐ ἔγατηβ στ τ Πο]68, ἰη 
ΡΉΙ ἔγοτη [πΠ6 Ὄχργθβϑίοη ἴῃ ΑὙΙΒΙΟρΡὮ. 

ἰιοβῃ. 778, ξεστὸς πίναξ : 4180 ἴτοπι ἃ 
Ῥᾶδββαρο οὗ ἤοπι. Οὐ, !. 1838. ἰν. δ4, ξεστὴν 
τραπέζαν. Ἰηάερα, ἴπ6 ορί(μεῖ ξεστὸς 
ὙᾺ8 ΔρΡρ]]6ὰ ἴο υἱοη8118 οὔ 81} κὶη 48. (δὶ 
ΤΩΔΥ͂ Ὁ6 Τογτηδἀ ΌΥ τυχηίηρ δηὰ ΡΟ] Βμϊης. 

Πξηραίνω, ἴ. ανῶ, (ξηρὸς,) ογ. 1]. 
ἐξήρᾶνα, 34. Ἰ. 1] ; ροτῆ. μα58. ἐξήραμμαι, 
ὃ ρεῖβ. ἷηρ. ἐξήρανται, ἰο ἀγγ, γιαΐό ἀγν, 
ἸΥΆΏΒ. : Ρ4888. 0 ὁὰ ἀγιοά τ, μάλ μὰ ἀκ τὴ 
οὗ ρἰδηίο, δοῖ. ἐο ἀγν ὡρ, ιυὐδλεν, 44. 1. 1]. 
ὁ ἥλιος ἐξήρανε τὸν ΧΟΡΤΟνῚ Ῥ888. ἕο 
τυδλον' αἰοαν, αι. χι!. ὁ, ΜῈ. ἱν. 6, διὰ 
τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη, οἱ «]. [πῃ 
ἢΠ0 δ0η80 οὗ ἰο ὑδ ἀγ, ὶ. 6. τΐρε, 88 ὅτι 
ἐξηράνθη ὁ ϑερισμὸς, ον. χὶν. 15. ϑερί. 
“[6Γ. ΧΙ]. 4, ὁ χόρτος ξηρανθήσεται, δι οἵϊ. 
Χοη. Μο. ᾿ν. 8, 8'ι Απ. ἰΐ. 8, 9. Οἵ 
δυϊάθ, Ραᾶ88. ἐο ὧδ ἀγίϑα ὠρ, ον. χνΐ. 12, 
τὸ ὕδωρ. ΜΚ. ν. 29, ἡ πηγή. ὅερί. ἅδη. 
ψὴϊὶ, 7, ξ' τὸ ὕδωρ. 18. χῖχ, ὅ, ποταμός. 
Ηοπι. 1]. χχὶ. 845, πᾶν δ᾽ ἐξηράνθη 
πεδίον, σχέτο δ᾽ ἀγλαὸν ὕδωρ. Οὗ {16 
ΤΟΡΥ ΟΣ 18 Τ)ΘΙΏ ΘΓ, ΡΆ88. ἐο ευἱίλον, ΜΚ. 
1. 1. ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα. νον. 
ὃ. βορῖ. ᾿ἱ Κὶ. χὶϊ!. 4, ἐξηράνθη ἡ χείρ: 
“(ὁ Ρἷπο ἀναγ, ΜΚ. ἰχ. 18, καὶ ξηραίνε- 
ται. 8. τον. χνὶϊ. 22, ἀνδρὸς λνπηροῦ 
τηρά νεται τὰ ὀστᾶ. ϑερί. ΡΒ. χχί!. 15, 
ξηράνθη, ὡσεὶ ὄστρακον, ἡ ἰσχύς μου. 

Ξξηρὸς, ἁ, ὃν, 84]. ἄτγ. 1) οἵ ἃ ἴτε6, 
ἄν, υοἱλογοά, [,κ. χχιλϊ. 8], εἰ ἐν τῷ 
ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ 
ξηρῳ τί γένηται; ἷ. 6. ἃ ζΙΓΘΘΩ ΟΥ ἃ ΟΓῪ 
ἴγθ6, 88 ΘΙ} Ὀ]οτηδίο, ΤΡ̓θ ΟΉΎΟΙΤΙ οὗ [Π6 
τὶ ρμίδοιβ δπὰ (ἢ σ]οκαα, οοτρ. Ῥϑ. ἱ. 8. 
Ε2. χχ. 47, 4. ἃ. “1 δὴ ἱπηοοθηΐ Ἰηδη Ὁ6 
8 ἰγοαϊθά, ψἢδὲ 88}8}} ὍὈ6 ἄοπο ἴο (Π6 
νοκοα Ῥ᾽ ΤῊ ΡὮγαβο οσο. ϑερί. 18. Ἰνὶ. ὃ, 
Ἐ2. χυϊ!. 24. ΟΥ̓ ε᾿)λὸ ὈΟὰῪ ΟΥ̓ 118 ΠΙΘΠΕΌΘΓΒ, 
Φοἢη ν. 8. ἡ χεὶρ, Μαῖϊ, χὶϊ. 10. Οομιρ. 
ϑορί. Ηοβ. ἰχ. 17. 2) ἡ ξηρὰ, 50]]. γῆ, 
Π0 ΟΥῪ Ἰαιὰ,᾿ 88 ορρ. ἴο ἡ ϑαλάσση, 
Μαῖιί. χχὶΐ. 16. Ηδῦ. χὶ. 29, ϑερί. αφῃ, 1. 
9, 10. Φοπδᾷ !. 9. 14. (1688. 

ἘΓύλινος, ἡ, ον, δ]. (ξύλον.) τοοοάφθη, 
ὦ Τί, ᾿Ϊ. 20, σκεύη ξύλινα. δον. ἰχ. 20. 
δορί. δηὰ (]488. εβρος. Τμυσγά. 

ξύλον, ον, τὸ, (ξύω,) Ῥτορ. “α ἰοσ οἵ 
ΨοΟΩ, ΟΣ ἃ Ρίθοα οὗ ἴσϑο Μ ἢ [Π6 ὈΤΆΠΟΝ 68 
Πονγοά. 1. σοηοῦ, (ῸΓ ἔιο], 1 Οον. ἢϊ, 12, 
λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον. ϑερῖ. θη. 
χχί!. ὃ, σχίσας ξύλα. Χ Χοη, Ογν, ν. 8, 
9, ξύλα τις σχισάτω. Ἀδ]. Υ. Η. ξύλα 

ἀῦΐα. ΑἾ8ο, τἰῦο᾽ ΠΟΘ ΟΥ βανγθα ΒΑΊΔΓΘ, 
Βὸν. χν]. 12. πᾶν ἕξ. ἃ ἐξ ξύλον τιμ. 
Ἡσπι. Π. χχί!. 827. Ηάδοι, ἱ. 150. ΤΊνας. ἦν. 
δ2.--ἼἸ Τὶ ϑρέσ. " ΔᾺΥ της πιαάο οὔ τνοοά,᾽ α9 
5: ἃ 57 οὐ οἰμδ, 88 μετὰ μαχαιρῶν καὶ 
ξ λων, Μαῖϊ. χχνὶ, 47, δδ, 4]. 505. Β. 7. 

. 8. 1. Ἠάδοῖ. ᾿ϊ. 68, Ηαΐδη, νἱϊ. 7, 8. 
ει. 645, 16, ογ 2) σέοοζδ, Τιαἵ. Ἡφγυμβ, 

ΜὨΙΟΝ τἴἢ6 ἔδοϊ, δη4 βοπιδίϊηθβ ἴῃ 6 ἰιαπϑ 
Δ πΟῸΚ, οὗἁ ρυβοηουβ ογ οοηβηρά, Αοἰδ 
χνυὶ. 924, τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο 
εἰς τὸ ξύλον. Φοὺῦ χχχΙὶ!. 11, ἔθετο δὲ ἐν 
ξύλω τὸν πόδα μον. Ἰὰς. Τοχ. 29, τὰ 
σκέλη ἐν τῷ ξύλῳ κατακεκλεισμένα. 
ΡΙαι. νἱῖ!, ῥ. 561, τοὺς πόδας ἐν τῷ ξύλῳ 
δεδεμένους. 8) ἃ ϑίαζε, ογΌ58, ΞΞ σταν- 
ρὸς, Αοἴϑ ν. 80, δπὰ χ. 39, κρεμάσαντες 
ἐπὶ ξύλου. χὶϊ!. 29, 68]. ϊ. 18. 1 Ῥεῖ. 
24, ὅ,ο δερῖ, Πουῖ. χχὶ. 22, 28. Ἐδβι. ν, 
14.---11]. ἑἑυἱησ σοοὰ, 1. 6. ἃ ἔγόδ, ἵἴμι. 
ΧΧΙΪ, 81, ἐ’ τῷ ὑγρῷ ξύλῳ, τωεαπίηρ ἴδε 
τἱρυύθουθ, σῸ δ΄ο ποῖ ὑῃῇγΘα, 1 ἀδ- 
βϑίρῃαϊοά 88 στθθὴ δηά βουτίϑοϊη [Γ668. 
6 ῬᾺ. ἱ. 8. ΕΖ. χχ. 47. ον. ἴ". ξ τὸ ἕ. 
τῆς ζωῆς, ἸΤΠ ΔΙ] αϑοη ἴο ΟἾ γβὶ 88. ἰδὲ 
ΔυΐΠοΥ οὗὨ βδ] γαίῃ ἰοὸ 4}} ἐμαὶ θα] ΐονα ἰῃ 
δΔηά ΟΕΥ͂ Βἷτ, οοτρ. ἴα. χχὶΐ. 43: ὃ 
πδυτεαγο ἀρδίχηαίίοη οὗ [δαὶ οἰδγηδὶ [18 
ὙΠΊΟΝ τγὰ8 ἰοβῦ ὈΥ ΟἿΌΣ ἢγβθι ραγοηίβ, δπὲ 
τοβίοσθἃ ὈΥῪῚ ΟἸγίβι. Ϊὴ τἢ}6 βΒ81}6 δβ0ῃ8ὲ 
Π6 ψογὰ δἷ8δο οὔοοὺ. ἴῃ (88. 88 Ηάοι. 
Ατβίοϊ. δηὰ ΤΠ Θορἢγ. 
Ξιυράω, ἔ. ήσω, (ξυρὸν,) ἐο εὐθατ, 

ϑῆαυε, ἱ. 6. 186 Ἰοςἶκ8 ἐτύλς τηϊὰ. Αὐἰβ 
Χχὶ. 24, ἵνα ξυρήσωνται “τὴν κεφαλὴν, 
Κ(Πδ0 ΤΠΘΥ ΤΊΔΥ Βῇοαν ἰμοὶν περάβ, .ν ὁ 
δᾶγὸ ἔἤθπλ βῇοσῃ : . Ῥατγί. ἔδαι. ἐξυρη- 
μένη, 1 Οον. χί. ὁ, δλβδρε, δηὰ ΟἸ] 686. 

Ο. 

Ὁ, ἡ, τὸ, ρθη. τοῦ, τῆς, τοῦ, οἰ} 
8 ἀοιηοηϑίγ, ῥγοη. ἐλίθ, ἐλαΐ, Ὀυΐ ἴῃ ΑἰὮ 
δηὰ Ἰαΐοσ υϑᾶρθ ΣΤ ΒΟΥ ἃ ρσοροϑίτϊνο ἅΠῈ 
οἷο, ἐλθ. 1, 885 ἃ ΘΒΕΜΟΝΒΤΆ. ΡΒΟΝ. 
ἐλαί. 1) Βἰτηρὶ]γ, Αοἰβ χυῖΐ. 28, τοῦ γάρ 
καὶ γένος ἐσμὲν, " ἴον οὗ [818 ὁπ [810] ΥῈ 
ΔΙῸ 8150 [Π6 οὔἶβργίηρ.᾽ 42) 1 ἀϊδιϊηει1ο88 
δηὰ ἀἰβιτ] δυζίοη : ἀϊδιΐης. τὴ ἢ μὲν--τὸέ: 0 
μὲν---- δὲ, ἐδ6 οπο---ἦα οὐδόν, ἐδαί οπε-- 
ἐλὶϑ οπθ, ῬΊΔ]. 1. 16, 17, οἱ μὲν ἐξ ἐριθείας 
--οαἱ δὲ ἐξ ἀγάπης. ἨϑΘῦ. νὶἱϊ. δ, θ, οἱ μὺ 
--ὁ δέ; ἀϊδίτ Ὁ. οπϑ---αποίλον, Ρ]. 9086. 
Μαῖὶ. χίν. 28. Αοἰβ χίν. 4. Βοιι. ἵ. ἷ: 
Ἐρῆ. ἰν. 11. ΑἸβδο οἱ μὲν---ἄλλοι δὲ, 

αἰ, χΥυὶ. 14. καί τινες---οἱ δὲ, Αοἰοχτι, 
18. 80 Μαδιι, χχυῖῖ. 17, οἱ δὲ ἐδίστασαν, 
“Βαϊ βοτμθ ἀουδίοα,᾽ ἱ. 6. ἴῃ δηι, [0 
88 ἴτρ]. ἴῃ προσεκύνησαν. 8) ἴα ἰδὲ πὲ" 
γαῖϊνα 8716 ὁ δὲ ἰΒ υδοὰ ΟΥ̓ αν οὗ (τᾶ. 
ἰθΐουι ἰο΄ ΔΠοΙΒΟΓ ῬΘΙΒΟῚ ΟἹ ΡΔΙῚΥ δἰγεαὶ 
τηθηιοηϑὰ, σι μουϊ ἃ ρτοοθάϊηρ ὁ μὲν, 
ἐδι8 οὐδ, ἷ. 6. διά ἦθ. Μαῖϊ. ἰ!. ὁ, οἱ 
εἶπον. ΝΙκ. νἱῖ!. 28. Ιλ. υἱῖ. 40. 80 ψιῖλ 
8 Βανι οἶρ]ο ἱπέοτνθηίηρ, Ναί. 1ϊ, 3, οἱ δὲ 
ἀκούσαντες ἐπορεύθησαν, νοῖ. 14. ἸΥ. 
885 06.---Ἴ]. 48 [6 ΡΕΕΡΟΒΙΤΙΝῈ ΑἈΤΙΟΘ,. 
οὐχ} ΠΥ ἃ ἀοτηοπείγαίνα, δυΐ βανίηρ [5 
ἀοιηοπδίγαῖίνθ ρόννοῦ, σταάυλ}} βοδιεροὶ 
ἄονι, 80 85 ΒΩ] ἰο τοδὶ δα ΟἾΟ Β΄, 
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ἀεβπὶίδ οὐ δρεοοίο.---ἰ. νὰν δύβϑταν- 
ΤΙΝΕΒ, ΟΥ̓́ΤΤΟΓὰ8 διδηάϊηρ [Ὁ βιιβίδπνεϑ. 
-οἰ΄ τἰπερίψ, ἰ. 6. σπἰϊῃοις δἀ)δοῦνοδ οΥ 
ΟἴΠοΓ αὔδα, ἩΘΡΘ [016 δβιιδβῖ, 18 ἴο ὃὉθ 
Ἐχργοδβοά δ ἀὐεήμεδ ΟΥἩ ϑβρϑοὶβο. 1) ροῆου. 
Ἡἤόγο [ἢ 6 δ δι. γϑίδυβ ἴο ἃ ρεύβοη οὐ {Πρ 
85 τοοίἑ ἔποῖον, ἱ. 6. οἰ ΠΟΙ 88 αἰγθιαγ τηθη- 
οηθά, οΥ 85 οὗ σοπηηοη ποίοτθίγ. Α58 
αἰγεααν πιοηξέοησα,͵ Μαῖϊ. 1. 24. ν. 1, τοὺς 
ὄχλους. 22) 88 οἵ οοπιπιοη ποίογἰθέψ, Μαῖι. 
ἱ, 22, διὰ τοῦ προφήτου. ἰϊ. 15. ἰχ. 
28, χὶὶ. 41. ΜΙκ. ἰϊ. 24. [«ὰ. ν. 14, τῷ 
ἱερεῖ. χὶ!. δά. Αςῖἰβ χί. 13. οι. ἰν. 8, ἡ 
ραφὴ, “16 ϑευριιοδ.᾽ ον. ν. 18. 
) τιϊὰ πουπβ ἐπ ρ᾽ γίης 8 ρϑύϑοη οὐ {πὶπησ 

88 αἰοη6 οὐ τιοηααϊο, οἴῃ 88 ργθ.θωνηθηῖΐ 
ἃθονο 81] οἴβιοιβ, οὔ 85 8] οχ᾽ϑίΐησ, ἢ 8 
δρριοδοϊΐηρ ἐμ6 παίυτο οὗ ἃ ΡΓΟΡΟΣ ΠδΏΙΘ, 
δπὰ ϑοϊηθιπι68 ἱπρ ΟΥ̓́ΘΡ ἰηΐο οῃδ: ὁ 
Χριστὸς, “16 Ο τ6ι,ἢ τΓΠ6 Μοβδίαι, Μαίι. 
', 17, δῃά δὸ αἱ πηοβὶ αἰ γαγϑ τ Θγο ἰδ δίδη 8 
ἀἰοπο: ψἱτποὰῦ [6 αὶ. 88 ἃ Ῥσορ. Ὠδιῖηθ, 
ΥΘΓῪ ΤΆΓΟΙΪΥ ἴῃ ἰῃ6 Θ8Ρ6}]8 ἀπά Αοἰς, [μ. 
Χχὶ!. 2, Φοἢπ ἰχ. 22 : δυΐ οἴϊοησν ἴῃ [86 
Εγίδε]ο5, Εοπα. ν. 6. νἱ. 4. ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
οὐ τοῦ ἀνθρώπου, 8ε0 νἱός; ὁ διδάσ- 
καλος, ΜΙ. χὶν. 14. 8. ὁ διάβολος, “ τ 
ἀον]}, Μαίι. ἐν. δ, απὰ αἰνναγβ ὀχοορὶ Αοίϑβ 
χῖ. 10. ΤῊ παποϑ οἵ νά, Θεὸς δηά 
Κύριος (ἴθ Ἰαἰῖον αἰϑο οὗἨ Οἰιγί8ι), οὔνϑῃ 
θανθ (6 δυίΐοϊθ, θὰϊξ τθοῦθ ἔγθαιθηι 
οὐ ἴς, οδραα. ἴῃ [80 δήρρ μὰ 58568: Ἰατὴρ 
Δρρ!οὰ ἰο οὐ [65 υϑιι8] Υ͂ 1ὸ τί. δπὰ ἃ 
δ δὰ ΠΠΚοννΐϑο βαρ Υ ὃ Πατήρ. 80 τὸ 
νεῦμα ἀπὰ τὸ Πνεῦμα ἅγιον, αἰτλοβί 88 

ἃ ῬΙῸρΡ. ἤδηϊ6. Αοἰδὶ. ὃ. χ. 19. ΑΪδο νυ 
ΒΟΌΠΒ ΟΣ ΠδΙΏ6Β οὗ δίηᾳ)ο οὐ͵θοίβ, σοπογοίθ 
δ᾽ δδείταοϊ - Ὑ ογο Π6 δτίΐοϊθ ὉΠάΘΓ οο- 
ἴδῃ οἰτου πηδίδμοϑβ 8 βοϊῃθι 68 οτηϊ θὰ : 
ὁ ἥλιον, Μαῖι. χὶϊ!. 48, Δπαγ. νοῦ. θ. ὁ οὐ- 

,. Οὐ οὐρανοὶ, ᾿ϊ. 16. ν. 18. ἀπαν, 2 
οἱ, ᾿ϊ, ὅ, 12, ἡ γῆ, Μαῖϊ. ν. 18, δηδγ. 2 

Ῥρε, ἐΐ. δ, 10. ὅο θάλασσα, νὺξ, ἄο. ; 
ΑἴΔ0 ὁ νόμος, " ἴΐτὸ Ἰανν᾽ οἵ Μοβεβ, ὑοδη ἡ. 

γ ἅπατ, ἤοπι. 111. 8]. ν. 20. τοῦ ἀγραῦ, 
Μετ, νἱ, 28. θυ: ἀπ᾽ ἀγροῦ 88 ορρ. ἰοὸ 
ἴδο εἰϊγ, ΜΚ. χν. 2]. ψ ἢ δθείταοι 
ποῦης, ἡ ἀρετὴ, 2 Ῥοϊ. ἱ. ὅ, ἀπαγ. νοῦ. ὃ, 
ἢ ἀγάπῃ, ἔστι. χίϊ!, 10, ἀπάγ. 1 Οἷον. χὶ!, 
ἃ ἡ ἁμαρτία, Βοπι. ν. 12, δῃδν. νϑυ. 183. 
Ἦ ὀικαιοσύνη, νἷἱ. 18, Δῃαγ. ἰχ. 80. ἡ πίσ- 
Τια, ἦν, 9. ἀπατ, ἰϊϊ. 28. 47 νἱτ που 
αἰ σίπα ἃ ἀεβηΐί6 φοπμβ οὐ οἷαθ8 οὗ ἰηάὶ- 
γιάμαὶδ, αἰδηοι ἔτομα 41] οἴ εσβ ; ζϑῆθγ. ἰῇ 
Ρίαν, αἱ ἀλώπεκες, Μαῖῖ. νἱῖ. 90. οἱ 
ἀετοὶ, χχῖν, 28. 3.0 οἱ μεκροὶ, "το ἀφ5ά,᾽ 
Χῖν, 2, χχί!͵ 31. θὰξ ππονα ἔγθᾳ. πἰτπουΐ 6 
Ἀτ1010. ΗΘνθ Ὀθϊοηρ α]θὸ [86 Ῥ] τα] παπιθβ Ϊ ἡ 
οἴ πειίίοπα, σι πϊοῆ ἴακο 186 ἀτίϊς]9 86 σϑηθ- 
Ὡς, οἱ ᾿Ιουδαῖοι, “τῆ6 96 νγ8,᾽ Ζοἢπ ν. ]. 
οἱ Ἕλληνες, Ζοῖιπ υἱ!. 85. οἱ ἹΡωμαῖοι, 

. 48, ΑἸδὸ ἰπ {ἢ βἰηφ. ψῇδγο [ῃ6 ἤθη 
ΟΧΡΡΘδ6δ5 ἃ ἐσ ἰάδα, ΟΥ δίδηβ 85 (ἢ 
Τορτθβοι (αν οὗ ἃ οἶδββ, τθθγο ἴῃ ἘΠΡ ἰδὰ 
0 ΝῸ ΘΟ ΏΟΣ]Υ Ραὶ ἐσ, Μαίι, χὶ!, ὅδ, ὁ 
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ἀγαθὸς ἄνθρωπος---καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθ. 
ΝΙκ. 11}. 27. [μὰ.χ.7, ὁ ἐργάτης. Φοϊηχ.}}, 
ὁ ποιμὴν ὁ καλός. οι. Ἰ. 17, ὁ δίκαιος. 
δ) νἱθν ποιθ ἴῃ ΒΘ δοϊνοθ ἱπάθδηΐϊίο, 
νγθϊοῖ γαῖ Ὀδσομθ ἀδῆπὶιθ 88 δίδηαϊπρ ἴῃ 
80ΊΠ6 οὐγίαδη γοίαἰἴοη το 116 ἀεβηϊτ6 ρϑέβο 
ΟΓ ον ὑπ 676 βροίκθη οὗ, 88 [μι. χνη!. 18, 
τὰ βρέφη, Ἰ. 6. υἱιοὶν οὐχῆι οἰ] άγθη, 9608 η 
γ. 86. Αςίβ χίν. 10. 1 Οου. χὶ. δ, ἀκατα- 
καλύπτῳ τῇ κεφαλῇ, " 1 [86 πιοαὰ 
υποογογοα, Ηοῦ. νυἱὶ. 24. Βον. ἱν. 7. 6) 
ΠΟΘ 000 ΟΥ ΤΏΟΓΟ ΠΟΌΠΒ ἴῃ ἴἢ6 88Π|6 6886 
ΔΓὸ οοηποσίοα ὃν καὶ, ὅτο.. 1 ἴΠ6 ἔγδβι ἴδνὸ 
(0 ἀγιΐοῖθ, 1(Π6 βεοοπὰ οἰ μβοσ ἰδ κοδ οὐ 
Οὐ ἰὰ ἴῃ σογίδϊη οἰγουτηδίαποθβ, 1 τὴθ 
ΠΟΙῺΒ ΔΓ οὗ ἀἸ Έγθης σοη ἀ618 ΟΥ ὩυτΩ ΘΓ, 
[16 δγίϊο]θ ἰ8 τοροδιθά, Μαῖϊ. χνυ. 4, τίμα 
τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα. ἵλι. χίν. 
26. Ἐφᾷ. ). ὃ. 60]. ἡ. 18. ΙΕ τι9 πουμβ 
ἃΘ οὗ {16 βδ)6 σοηάθι, θυϊ ἜΟΧρίθβ8 αἰ - 
ἔοσοπὶ δῃὰά ἱπάδροηάθηϊ οὐεοῖδ, [Π6 ἀγιΐς]θ 
8 τοροδίθὰ, ΜΚ. 11, 16, οἱ γραμματεῖς 
καὶ Ὁ Φαρίνατοι 1. 1. 868. “ἢ Ἰ. Βωυι 
ἱ τ1πΠ6 πουηβ ὃ οὗ {Π6 βαιῃὸ ροηάσσ, δπὰ 
βίδηἀ ἰῃ ὩΘΆΡ τοϊδιίοη ἴἰο δδοβ οὐδοῦ, {δ 6 
ΔΙΪ616 ͵θ ΤἸΩΟΤῸ ΘΟΙΏΙΏΟΠΙΥ ποῖ τοροαίρά: 
6. στ. ψ θη ΠΟΥ 81] ὅτ ραγίβ οὗ οὔθ ψϑῃδ- 
ΥΤ8] ἰάθδ, οὗ αὶ ψμοΐο, ἄς. ΜΚ. χν. ἱ, οἱ 
ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
Ἡ μμότίον. μι. χὶν. ἃ, 21]. Οὐ]. ἰϊ. 8, 

. 1 Τίαι. ἰν. 7. 1 Ῥοῖ. 11. 25: οὐ ψθοτὸ 
ἃ ποιῃ ἰδ οὐάἀοά [0ὉΓ ΟἸδΑΤον οχρ]απαιίοι, 
Οὐ. 11|..17, εὐχ. τῷ θεῷ καὶ Πατρί. Ἐψὶ!. 
ι. 8. 2 Ῥοι. ἱ. 1] - οὐ ψίθγο νὴ [π6 ἤτοι 
Ὠουη δηὰ 1.8 ἀτίΊοο ΤΠ6γὸ 18 σοπηθοίοα 8 
ὅδιν. ΟΣ οἴδον δά)ιηοῖ, ᾿ν ΐςἢ τορι 4180 ἴο 
106 βοοοηά, Ῥ})]. ἱ. 25, εἰς τὴν ὑμῶν προ» 
κοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 1 ΤῊ. ἰΪ. 
12. ΑοἰθῚ. ὅν, Εφῆ. 11. δ᾽ οὐ ψῃθγα {}|0 
Ποιηβ (ἢ σοηηθοϊοα ΓΘ δάἀδείϊ νθ6ϑ, ΟΥ 
ΟΥἾΠΟΣ ργϑάϊοδίεβ τοίογγίηρ ἴο οὔθ βιι )θεῖ, 
Αοἱϑ δι. 14, ὑμεῖς τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον 
ἠρνήσασθε. 1!. 20. Ζοβη χχὶ. 24. ῬὨ]}. ἢ}. 
8.1 ΤῊ. 11. 15, ὅο ἢ ἀλλὰ, Φοϊη χ. 1. 
7) σῖθὰ (ἢ δωδιροσέ οὐ »χγοαάϊοαίδ οὗ ἃ δοῃ- 
ἴθποθ, Ηΐδτο δ οοϊτηϊηοῃ τι]θ 18, θαι (ἢ 6 
δι) θοῦ (Δ|κ68 [Π6 δεῖ, δῃὰ (6 ργϑάϊοδίθ 
οὔθ ἰῦ ; δα (818 18 ὕγιιθ ΟὨΪΥ ἰπ 80 [ὩΣ 88 
[0 ἴΌΓΠΙΘΓ 8 ΠΊΟΓΘ ἔγεαυ θη}  ἀοδηΐίο ἐμ 8ῃ. 
{πὸ Ἰαϊίου ; δῃαὰ (ἢ ΟΆ86 ΤὩΔΥ ὃθ ἑἐπυεγέθαὶ ; 
ΟΥ ὈΟΓᾺ ΙΏΔΥ ὃ6 ἀοβηϊίθ οὐ ἱηάεβηϊϊο : 80 
τθδῖ, διυιοΥ δρθακίηρ, {ἰπῸ δ) θεῖ δορά 
ρΡτραϊοαΐθ, α8 δεῖ, ὩϑιίΠ6Ρ ἴα ΚῸ Ποὺ το͵οοὶ 
1Π6 αγιίοῖο, δι ἃτθ γονογηθά ἴῃ γεβρθοῖ ἴο 
ἰς ὈΥ [})}6 8816 Ῥυϊποῖρ]68 85 ΟἿΟΣ ΠΟΙ η8. 
ΤΏ δωδιλοσί ἰδίκοβ ἴ86 δγίίοἶθ, δαϊ ποῖ 
τοάΐοαὶο, Φόομη ἰ. 1, Θεὸς ἦν ὁ λόγος. ἷν. 

πνεῦμα ὁ Θεός. νὶ. θ8, τὰ ῥήματα--- 
πνεῦμά ἐστι καὶ ἔπ ἐστιν. οι. νἱ. 2]. 
1 Ζοἢπ '. 16. ἰν. 

4. Τὸ »γοαάϊοαίδ " 186 δεῖ. νρῆοσο {9 
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δι )θοὶ 15 πιοῦς ἴτ : 6. στ. ἢ ογὸ ἴῃ 6 δυὺ- 

τ 76οῖ δ ἃ ῬΓΌΡΘΟΥ πᾶτηο, 1 Ζοἢπ ἱν. 15. νυ. 1], 
θ: οΥ ἃ ργεοθουῃ, Ζοἰη νἱ. 81, ἐγώ εἰμι ὁ 
ἄρτος. Αοἰδ νἱῖ. 82. 2 Οὐοτ. 111. 2: 80 
σΐθτο [86 Ῥτοάϊοαίο ἰδ ἃ ραγιϊ οἰ ρ]ο τὶ [6 
γί. 1.6 δ] 6οῖ Ὀθίηρ 5{}}] ἃ ργοποιιη, ἐγώ 
εἶμι ὁ μαρτυρῶν, Φοιη νἱῖϊ. 18.0Ὀ. Βαϊ 
δβοῃθίπιοδ δοί δοέ δὰ »γϑαϊοαίδ ΔΥΘ 
στ πουῦ (16 τί. Μαῖϊ. χχ. 16, πολλοὶ γά 
εἰσι κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. τ νὶϊ 
8 ποι ἕη ἰδ ποῆϊ. Μ ὮΙ ἰΐ δίδπ 8 ΤΟΣ ἐδ 
θοῦ. Μαῖϊ. χὶ. 26, ναὶ, ὁ Πατὴρ, ὅτι. 
χχνυὶ. 29. ΜΙ. ἸΣΥΡῚ τ αἷ.---ὶ. ΙΕ 
ὨΟΉΗΒ 88 ἀοοοηι γιποίδ, Ἡρτὸ 
18 τ86 οὔ [86 ἐπὶ ἀορϑηάβ οη πὸ ἀοβηϊίο- 
Π688 οὗ [ἢ6 ποιη, οἰζδοῦ ἴῃ [86 ἢ ΟΥ 88 δἵ- 
[οεἰοὰ Υ ἐδ6 δἀὐυπεῖ; [π6 δἀὐιποῖ ΤΔΥῪ 
δίδηα οἰἴπ ον δοίογ ἴἢ6 πους (]. 6. Ὀοΐνγθθη 
ἢ αηὰ {πὸ ἀγιῖο]ς, 1 16 ἢανθ ΟΠ6), οΥ αὐ ἶεν 
[ἢ6 που : δηά ἤθη, 1 τὴ9 πουῃ αν δῇ 
δῖ. {88 ΤΩΔῪ ὃθ τοροδίθα οὗ ποί δοίογο [86 
δαὐυποῖ, δοοογάϊηρ ἴο οἰγουτηδίδηοθθ. 1) 
ἢ ἃ δωῤϑέαηξίθα 88 δὰ αηοσῖ, οἰἴ 6. ἴῃ ἴΠ6 
βδῃ. οΥ ἴῃ δρροοίἰΐου : ἐπ φέν. (δῃὰ Ὠδτθ 
ΘΔ0 ἢ} ποῦ, ὑοίἢ (6 Ἰοδάϊηρ δηὰ {6 
δογογηθά, ἴ8κ68 ΟΥ οτ 8 [Π6 ἀΥῇϊ. δοοογάϊηρ 
ἴο [00 ζϑῆθτγαὶ συ ]θ8 ἀῦονθ,) 6. 51. δοίνγθθῃ 
186 τὺ. δῃὰ που, 1 Ροεῖ. ἰϊϊ. 20, ἡ τοῦ 
Θεοῦ μακροθυμία. 2 Ῥοῖ. 1. 2: τηοτὸ 
ἔγοᾳ. ἐδ ὅθῃ. 8 ρμυΐ 1Δϑῖ, Μαίι. 1. 2, ἡ 
βασιλεία “τῶν οὐρανῶν. ἰἰϊ. 1. νἱ. 22. 7η 
α ἰοπ; δηὰ ἤοσθ ἰδπθ ᾿οδάϊηρ ποὺ 
[Δ Κ08 ΟΥ ΟΥῚΪ8 16 δὐίΐ0}]6 88 δῦουσδ ἴῃ 1. : 
ψἢ119 τ} τη 9 δά͵ιηος {116 ἀγε6]6 18 οἰ ΠῈΣ 
ἰπφογίβα οὐ οπλϊι δα, δοοογάϊηρ᾽ 88 (6 ἸδίύοΓ 
8, ΟΥ 8 ποῖ, ἱπιοῃάοαά ἴο ἀϊδεξηρσυ δα [89 
Ἰεδάϊηρσ πουπ ἔγοτι 4}} οἰϊιοῖβ οὗ ἴδιο 11 
Κκἰπά οὐ ἢδῖαθ. οι. υἱϊ]. 28, υἱοθεσίαν 
ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ 
σώματος ἡμῶν. Φοδη χνὶ. 18, ὅταν ἔλθῃ 
ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα κιτ.λ. Μαίι. ἰΪ. 1, 8, 
Ἡρώδης ὁ βασιλεύς. ἰϊϊ. 1. ἱν. 21. 2) 
ψ τ δὴ αὐἀλοοίδυε 88 δἀὐυποῖ; Ὀγορ.. 88 6χ- 
Ργϑδδίηρ 80 6ϑεοηζίαΐ οὐ ἐπέγίηδιο ἀρωχῇ ο 
ἐδδ δμδεί. διὰ Ἰοτστηΐϊηρ 1 ἸΕ ὁπ ἰάθα: 
ἤθτα ἐξ (86 βαῦϑῖ. παν πὸ γί. ἴῃ δά]θοῖ. 
[δ κεβ ΠΟη6, δπὰ ἴδ ρυΐ οἰ ἴΠ 6 ὈΘΙΌΓΘ ΟΥ̓ Δίου 
ὯΠ6 πουῃ, Μαίί. χῖν. 14, εἶδε πολὺν ὄχ. 
λον. νυἱί. 11, δόματα ἀγαθά. Βαϊ ἰῇ [9 
ΠΟΌΣ Παῦθ (86 δῖ. (ἢ6 84]. ΤΩΔΥῪ βἰδπὰ 
οἰ ν Ὀοΐγοθη ἴΠ6 ποι δηὰ [118 δ.ῖ., ΟΣ 
δἴϊον [86 Ὡουη, ἴῃ Ὑιο ο866 [86 τ. 8 
τοροαίοα θοΐοτο ἴ6 δα]. Μεῖίϊ.. υἱῖ. 18, διὰ 
τῆς στενῆς πύλης. χιὶ!, 86. ὙΒοΙΟ [ἢ 6 
δα]. ἱβ 19 ρὑγεαάίοαΐο οὗ ἃ οἴδυδθ ΟΥ βθῃίθῃοο, 
ἦν πέτα] δἰδπάβ Ἡλι ουΐ ἴπ6 ἀΓο]6, 88 
θοης ἱπάοβηϊνο; 8 ΡΙδοθ 18 6 ὑ808}}} 
Ἰποΐοτο [}6 διιυ͵θεῖ, Μέδιῖ. Υυἱ!. 13, πλατεῖα 
ἡ πύλη, καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδός. Ηοῦ. ν. 
11, περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος : Ὀαϊ α80 
ἴον {π6 ουὐν͵εοῖ, Μαῖί. ἰἴχ. 87. “24. 11. 26. 
ὝΜΠδΕΙΘ δὴ δάΐ. οοπηοείοα ἢ ἃ που 
λιν ηρ [86 ἀγεϊο]ο ἜΧρυθββοβ ποί δὴ ἐπέγίῃ- 
δῖα φερζέέν ὈδἸοηρίηρ ἰο δα πουῃ, ὃὑυϊ 5 
εἰροιηνδέαηοθ οὐ οοπάϊέίοπ ργεαϊοαίεα ο7 1ΐ, 
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{πο τἀ]. (Πθη βἰδηὰβ σἱεδουΐ {86 τί, οἰ Γ 
δέου ἴῃ που, οὐ Ὀοΐοτο [86 Ὡοὰῃ δηά ἰδ 
αΥΐ. διὰ σοῃδβίϊτι68 ἃ ϑρθο 68 οὗ ἱπάϊτϑοί ὑτθ- 
ἀΐοαῖο, Φοδη ν. 8360, ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυ- 
ρίαν μείζω τοῦ ᾿Ιωάννου. ἣ) (ἢ ἃ ῬγῸν. 
88 δαγυηοῖ; »ογϑοημαὶ ρτοπουῃβ ἴῃ [6 χδῃ. 
υδοὰ ᾿πβίθϑ οὗ ροββθδβϑῖνοβ, [Ὁ] ονν [ἢ βᾶπιθ 
ϑθῃοσαὶ τ] 0 88 ἴῃ σϑῃ. οὗ ποῆϑ. οδ- 
ϑθ8δϊο6 ὉΤΟΏΟΌΏΒ Ο]]ΟΥ {1|6 τ]6 οἵ δάΐθο- 
ἶνοβ, Μαίϊ, χνί!. 20. Ταΐξοε ὕτο- 
ΠΟΌΏ8 16 ριιΐ Ὀούνοθη ἴπ6 τί. δῃὰ ποῦῃ, 
2 Οὐον. χίϊ. 8, τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον. 
Νίκ. 'χ. 837: οὐ, τόσο ΘΟΙΩΤΔΟΏΪΥ, οἰμοῦ 
Ὀσίοτο [Π6 δτῖ. δῃἀ ἢουη, οΥ δἴϊοσ ἰδ ποιῃ, 
88 αὐτὸς, οὗτος, ἐκεῖνος, ὅχο. ΜΟΙ, οί 
ἀοβηϊΐθ, Ὀδυδ}}ν Ττϑαυϊο {Π6 γί, δος 
Ὑἱτἢ (6 διυιῦδι. ψ ποῖ ΠΟΥ αυπ)τέν, Με. 
Ἐΐ, 4, αὐτὸς ὁ ̓ Ιτωάννης. Φοόδῃ ν;: 86, αὐτὰ 
τὰ ἔργα. Αεἰδ χνυΐ. 18, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 
4) ψὶτἢ ἃ ραγέϊοίρίς 838 δα]υηςῖ, Ὑογο ἴδ 
σοηβίγι οἰ 0. ἰδ ΠΘΑΥΪΥ [Π6 Βδῖὴθ 88 σὴ 
δἀ᾽οοιϊϊνοθ: δ) ὙΠ ὁ Ὀγεροϑίδίοι απὰ ἴξε 
6686 88 Δ) ποῖ, ἱ. 6. 88 ἃ ΡΟΓΙΡΉΓαβΙβ [ὉΓ δὴ 
8]. οὐ [8 {κὸ : Ὠθτθ 1 τῃ0 Ἰοδάϊηρ πουῃ δὸ 
᾿πάεδηϊίο, [86 δα) ποῦ ἴῃ ΖΘΠΘΙΔ] 18 δὸ {ἰΚὸ- 
ψἴδ0, δηἀ 18 μυΐ δέζοσ [6 ποι, 1 Τίπι, ἵν. 
8, εἰς μετάληψιν μετὰ εὐχαριστίας. 1. 
ὃ, ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας. οτη. ΧΙΤ. 
17: ὃὰι 1 10 Ἰεδάϊηρ που Ὦανα ἐ}6 61. 
οὐ 6 ἴῃ ἰ(56]{ ἀοδηϊΐο, Τἤθη {86 δὐὐυποὶ 
βοιηθίϊ68 δίαπἀδ δοξισθοη ἴὲ δηὰ ἰδο ὡἱξ, 
Ὀυΐῦ ΤΔΟΓΘ ΘΟΙΏΤΔΟΗΪΥ αὐδν ἴΐ, ἱ [ἢ ἰδ 6Π, 
τοροδίθα, οὐ ποῖ, δοοογαϊηρ ἰο αἰτοῦ 
δβίδηςθθ, δαί. χν. 1, οἱ ἀπὸ ἽἽεροσ. γρα᾿ 

[. ματεῖς. Τα. ἱ. 70. Αεἰδ χχνὶ!. 2. 
ἿΧ. ΟΝ 27: οὐδ ἴ80 που, νὙἱ ἢ δ]. 
τορϑᾶ αἷϊ, νἱ. θ, τῷ Πατρί σου τῷ 
ἐν τῷ κρυπτῷ. νὶϊ. 8. ΜΙ. ἴν. 8]. 71ο08κ 
ΧΙ. 21. Αεἰἴθν, 2. χχυΐϊ. ὅ. 6) νὴ δὴ 
αὐαοογὸ 848 δἀ]υηςί, 1. 6. 88 Ρ]δοϑὰ ὑοίνοει 
100 δῖ. δῃάὰ βιιδεδί. αἀπὰ [8 ἰουτηϊηῦ ἃ 
ΡΟΙΡηγαβὶθ ΤῸ δὴ δὰ]. Αοἰβ χἱϊ. 42, τὸ 
μεταξὺ σάββατον. Ἀοτα. νἱϊ. 22, κατὰ 
τὸν ἔσω ἄνθρωπον. 2 Ῥεῖ. ἰ. 9.---11. πὶ 
ΑἸ ΕΟΤΙΝΕΒ: 1) 88 οοπηδοίδα εὐΐέξ, ὨΟΌΏΒ, 
860 δῦονγθ, 2) υϑοὰ αϑ πομῆϑ, δῃὰ {δεὴ [δε 
τι Ϊο]6 18 Θμρ]ογοά, οὐ ποῖ, ῥγϑοίβοὶυ 8) 
Β πουμβ. Νουῖ. δἀ͵θοίνοβ τὐτὰ [δ 
αγὶ. τὸ οὔἵϑη ρυϊ 88 δοϑίγασι ὨΟΙΠ8 : δβἰῃ. 
Βοαι. 1. 19, τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ. ἢ. 
τὸ χρηστὸν τ. Θ. νἱϊ!. 8.1 Οον. 1, 25. 
2 Οὐοσ. ἱν. 17; 88 οο]θοὶ, Ηθδ. νἱ. 7.- 
ΠΙ. νὰ ΡΒΟΝΟΥΝΒ : 1) ῥτοῃ. 
88 ςοηποοίοα ὙΠ Ὠουη8, 866 ἀῦονο, ἱ. 11- 
8. ΑΒ ϑἰδπάϊηρ [ὉΓ πουῃ8, [686 ἴδ ΟΓ 
οτἠἱῦ ἴπ6 ἀγί. Κα ποῦηβ. 2) ψὴ ἀσηιθη- 
δἰγαξίυοδ, ὁ τοιοῦτος, ΟἸΌΠΟΙ 85 ἃ ρΈῃος 
1468, ΟΓ ,) 88 8 οἶδ88, 
χίχ. 14.- -Τ ὶ τἱ ΡΑΚΤΙΟΙΡΙΕΒ: 1) 48 
οοπηθοίθα εοἱξῇ, πουπβ, 8560 αὔονα, ἴ. 11. ἐ- 
2) δ08ο!. ἴπ ἐδε ρίαοε οὗ πουπδ, δηὰ 
[86 Ὧ80 οἵ [86 ἀγίοϊθ φοστοδροιάβ (0 (δ 
. ἢ πουηλ.---Ὑ. Ὀοίοτο ῬΒΕΡΟΒΕ 
ΤΊΟΝΒ ὐδᾷ ἐλεὶν οαϑο8, πὨϊοῖ {86 η [0Π8 8 
ΡΟΓΙΡὨγαδὶβ ἔοσ βαθεῖ, οὐ δάΐ. 1) ροδεῖ. οἵ 
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0η8, οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας, “ [Π086 ἔτοτα 
ἰαἰγ, [πὸ 18] 5η5, Ἠ6Ὁ. χίϊ!. 24. ῬΑ], ἱν. 

22, οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. Ἔοτι. ἱν. 
14, οἱ ἐκ νόμου, " 1Π6 7 οὗὨ {6 Ἰατγ.᾽ 1. 8, 
οἱ ἐξ ἐριθείας, “τη6 σοπιοπείουβ.᾽ ΜΙκ. ϊ. 
2], οἱ παρ᾽ αὐτοῦ. 1μὰ. χχὶϊ. 49. 2) πουϊ. 
τὸ, τὰ, «ἢ. 10, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, “ἴπο (Ὠΐηρβ οΘ]οθ[14] 
δηᾷ ἰοΥγαβίσία].᾽ [,.ὰ. χχίν. 8δ, τὰ ἐν τῇ 
ὁδῷ, “186 Θνθηὲβ ἴῃ [86 νγᾶγ.᾿---Ὑ 1. Βοίοτθ 
ΑΡΨΚΒΕΒ, Ὑδίος {πη ὑδ0.}}} βίδμὰ ἴῃ 
Ἶδοθ οὗ 8 βιυδβῖ. οὐ δά εοίνο; 85 διιδσί. 
ὮΙ], 8. 14, τὰ ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος. 

--ΥΊ ]. 186 ΝΕΌΤΕΚ οὗἉ {δ6 ἀγιίς]θ 18 »γο- 
ἡαδά : 1) 8050]. ἰο ([π6 φεπίδέοα οὗ ἃ Ὠοιη, 
διὰ ἴῃ8 ΘΟΧΡΓΘΕΒ68 (ῃ6 δρβίγαοὶ ἰάθα οἵ 
ΒοιΠΘ Βἱηρ Πδυΐηρ γείαξίοη οὐ γοίδγυδηοδ ἴὸ 
ἴβαί που, 85 ρεγίαϊπέπσ το ἴξ ὋΣ ἀδγίυοα 
ἔγομη 1ΐ, 88 ἄοηδ ὃψ οὐ {0 ἷϊ, δζς. : εἰηρ. τὸ, 
Μαῖι, χχὶ. 2], τὸ τῆς συκῆς, “τὴ Κη 
οἵ {6 βγ-ἔγϑα, ἱ. 6. ἄοπϑ ἴο ἱϊ, 1 Οον. χ. 
24: τοῦδ ἔγϑα. ἱπ ρ]. τὰ, Μαῖίι. χχί!. 2]. 
2) [Π6 εἶπρ. τὸ ἰ8 ργοῆχοά θοιἢ ἰο ϑέμρίδ 
τογαβ ἀπ ἴο τυλοῖο οἴαιδο9, ἤδη ἸΆΘΥ τα 
ἴο θῸ ἴδ κθὴ 88 ἱπάθρεπάθηϊ, οὐ 88 ἰβϑιω- 
δ6Ἶν 68 βπας ον 8δῃ ΟὈ͵]θοῖ: Ὑὑῖ ϑίπσίο 
τοοτάθ, 6]. ἱν. 25, τὸ "Ἄγαρ, ἱ. 6. "ἴδ 
ἸΔΙΠΘ Αρδγ,᾿᾽ 838 ἤογῦθ υϑοὰ, β'ρη]ῆοβ, ὅζο. 2 
Οον. ἱ. ΤΑ ὃ) [86 δἰῃρυ]δν τὸ ἷβ ὑσοῆχοά 
ἴο [86 ἐπῆν. σγθθη ἔδκθη 88 ἃ πουη, Ὑγβ ἢ 
ἷδ ἰΒθῃ ϑιῃρ]ογοὰ ἰπ 411 (ἢ σοηβίγυοιοιβ 
ἴδεῖ οοσὰν σελ τ βυι δδίαπίϊνθα : ποηιέρ. πὶτῃ 
τὸ, ῬῺΠ, 1, 2], ἐμοὶ τὸ ζῇν Χριστὸς, καὶ 
τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. Ἵ σον. νἱΐ. 26. 2 
Οὐον. νἱϊ. 11. 614]. 'ν. 18; σοπέξ. σῖτα τοῦ, 
Αοίδ χχ. 8, ἐγένετο γνώμη τοῦ ὑπο- 
στρέφειν. ΑΒ τοξειτίης ἴο ἃ Ψ80]6 βθη- 
ἴθη66, 8η ἃ ΟΧΡΓΘΕΒΙὨρ᾽ ᾿ΏΓΡΟΘ6. Ὁ ὮΘΤΘ ΒΟΙῚ6 
ΒΙΡΡΙν ἕνεκα οὗ {86 1{|ὸ : μϑγθ ᾿ξ πϑαυ]ν 
ΤΟΒΘΙΏ Ὁ]68 {86 ΕὩρ]. ᾿πῆη. σἱϊὰ ἐο, δαυὶν. 
ἴο ἐῃ ογδν' ἕο, ἴω, Δηα 90 τοῦ μὴ, ἴῃ 
ογον ποῖ ἕο, ἰδαΐξ ποί, ἰθ8,, ὅζο. Μαῖϊὶ, . 
18, μέλλει Ἥρ. ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ 
ἀπολέσαι αὐτό. ω " ΉΡ 11} τῴ, 
88 ᾿τηρ] γἱηρ' οαυδθ, 2 ΟἿΤ. ἰΐ. 12; Ράχροβο, 
] Ἐμοὶ ἣν 8. Αοοιδ. Ὑἰι ἢ τὸ, 88 ἀδροπά- 
ἴῃρ' οῃ ἃ νοῦ, [,ὰ. νἱῇ. 21, τυφλοῖς πολ- 
οἷς ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν. 
ῳ υδοήκοντα, (ὀκτὼ,) οἰσλέψ, Τμι. 1. 

Ὄγδοος, η, ον, οτάϊῃ. (ὀκτὼ.,) οἰρἠέᾷ, 
[μ.1. 89. 2 Ῥεῖ. ἢ, ὅ, λον Νῶε ἱφύ᾽ 
λαξε, “16 εἰσητἢ ροσβοη,᾽ ἱ. 6. “ὁπ οὗ 
οἰφὶ, Ρ]αῖο, ρ. 698. Βξ [Π6 ΟἿδ88. πόθ 
βθθοΥ, δἀὰ αὐτὸς, 85 Το, ἱ, 46. 

Ὄγκος, ου, ὁ, Ρτορ. πια885, ιυοὶρῇξ, “πασ- 
εἴμαο, α λ θαυ υεὰ ἀρ μὰ ἶ ἐμ μαμὰ ἑηῆα- 
ἔϊοκ, οἰαξέοη, ρτίάδ. 1ῃ Ν᾽. Τ. τοοϊσὴξ, δων- 

ἐπιροάϊηιοπέ, ἨΘὉ. χὶ!. 1, ὄγκον πάν- 
τα ἀποθέμενοι. Χεη. Ὑοη. νυἱῖ!. 8. 

Ὅδε, ἥδε, τόδε, ἀοτηοιιϑίτ. ῥτοη. (ἔτ. ὃ, 
Τὸ, 88 ὑγοῦ, απα ϑῃο] το δε), ἐῤέθ, ἑδαί, 

ΒΟΠΘΥ. Θ60.8] ἴο οὗτος, διιὺ δἰτοηροῦ : 1) 
Ὧ τοίοτίηρ (ο [29 Ῥϑῖθοδ οὐ ἐδίης ]δοὶ 
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τηθηοηθά, κι. χ. 89, τῇδε ἦν ἀδελφή. 
ΣΧυΐ. 25, δῃηὰ Ο]888. 2) 88 ἱπίτοἀμποϊην 
Ὑπαΐ Γ0]]οννβ, ἐδ γοϊοισίπσ, Αςἰβ χν. 28, 
γράψαντες τάδε, Οἱ ἀπ. κιτιλ. χχὶ. 1]. 
Βον. 1.1, 8) ἰπβίεδά οὗὨ δὴ δᾶν. ἴον ἄθγε, 

. Ἶ. 6. δεικτικῶς. 9718. ἶν. 18, πορευ- 
σώμεθα εἰς τήνδε τὴν πόλιν. ᾿ ῬΊυϊ. 
ϑγταρ. 1. 6, 1, τήνδε τὴν ἡμέραν. 

Ὁδεύω, ἔαϊ. ϑάν᾽ (ὁδὸς.) ὁ οἤ Ὧ 
σαν, ἕο γοιγηον, ἰγαυοῖ, ἸοῖταηΒ. 1... χ. 88. 
Θενν, αὐτὰ Οἰκεν 

Ὁδηγέω, ἔ, ήσω, (ὁδηγὸς,) ΡΓῸΡ. ἕο 
ἰοαά ἐδ6 τὐαν, ἐο ἰοαά,, σωξάρ ΔῊῺΥ οπια, ὅς σϑῃ. 
Μαῖι. χν, 14, τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδη- 
γῇ. ον. Υἱ]. 17, ἃ Ο]688.: ἤρ. οὗ ἰϑδοβίηρ, 
οδῃ χνί. 18, ὁδηγήσει ὑμάς εἰς πᾶσαν 

τὴν ἀλήθειαν, “ἃ}} [86 ἐτατῃ, {Π6 8016 
{γα }.᾽ Αοἰθ υἱϊ. 81. ϑερί. ΡΒ. χχν. ὅ. 
ΥΥβἀ. ἰχ, 1]. 

Ὁ δη γγὸς, οὔ, ὁ, (ὁδὸς, ἡγέομαι,) ΡΙῸΡ. α φιίάδ, ἰρακίον, Αοιδ 1, 1θ, ἀὐιὰ ΟἸΔ88.; ἢν, 
οἵ ἃ ἰδδοῦον, Μαίί. χν. 14. χχῆϊ, 16. Ηουι. 
ἰϊ. 19, ὙΥ 184. νυἱῖ. 15. 

Ὁ δοιπορέω, ἔ. ήσω, (ὁδοιπόρος, ἔτ, 
ὁδὸς, πόρος,) ἰο δ6 οπ ἐδ6 τύαν, ἴο 2ούνηον, 
ἰγαυοῖ, Ἰπίτδη8. Αςίθ χ, 9, απ Ο]488. 

Ὁ δοιπορία, ας, ἡ, (ὁδοιπορέω,) ὦ 
φριγπεγίηρ, ἐγαυοί, ΦοΒη ἷν. 6, 2 Οὐον. χὶ. 

Ὁ δὸς, οὔ, ἡ, α τσαν. Ἱ. ἰπ Ταδρϑοῖ ἰοὸ 
ΡΙΑΟΘῈ, α σαν, ὀϊρδισαν, τοαά,, εἰγοεί, 1) 
βθῃογ, Μαίί. 11. 12, δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώ- 
ρησαν. νἱὶ. 18, 14, 4]. βρέ. ἀῃὰ ΟἸδβ8. - 
οὗ ἃ βίγοοί ἰῃ ἃ οἱέγ, ὅζο. χχὶϊ, 9, ἐπὶ τὰς 
διεξόδους τῶν ὁδῶν. νετ. 10. 1μι. χίν. 23, 
δορί. δῃηὰ ΟἾδββ. : 8180 κατὰ τὴν ὁδὸν, 
αἴοπρ οὐ ο5 ἐδδ ταν, χ. 4. Αοἰδ νἱϊὶ. 86, 
Δπὰ ΟἾδββ. 2) [01]. Ὁ ρεπ. οὗ ρ]δοθ ἐὸ 
ὙΕΪΟΒ ἃ ΨΥ Ἰεδάβ, Ηοῦ. ἱχ. 8, ἡ τῶν 
ἁγίων ὁδὸς, “16 τᾶν, δηΐσδηοθ ἰηΐο {πὸ 
βδ πο τΥ.᾿ (ἴῃ. “1. 24, ἡ ὁδὸς τοῦ ξύλου 
τῆς ζωῆς. Μείοῃ. ον [ἢ6 “016 τερίοῃ ἴο 
ΟΥ {πγουρἧ Ὠϊοἢ 6 σαν ᾿ϑδάβ, Μαῖιί. χ. 
ὄ, εἰς ὁδὸν ἐθνῶν, “ἱπίο (ὴ0 νψαγ,᾽ ἱ, 6. 
ΟΟΥΏΓΥ, “οὗἨ [6 θη 68.᾽ ἵν. 16, ὁδὸν 
θαλάσσης, “ΜΔΥ οὗ {Π6 868.᾽ ἱ. 6. τὸ 
τορίοη ἃρουπὰ 8θὰ οἵ (Ἴ811166. 8) ἴπ 
189 ργαβϑβ ἑτοιμάζειν, οΥ κατασκευάζειν 
τὴν ὁδὸν, “ἴο Ῥγορᾶῦθ 106 8, ΤῸΣ ἃ 
Κίς ΡΓῸρ. ον. χυΐ. 12: ἢ. Μβέι. 1. 8. χἰ. 10. 80 εὐθύνειν τὴν ὁδὸν, σομῃ ἱ. 28, 
4) ταθίοῃ. οὗ 5οϑ8 δβ ἐδ Ἡγαψ, 1. 6, 16 

δηά πιράϊωηις οἵ δοοθδβ ἰο αοὰ διὰ 
οἰθχηδὶ 11{6, Φοἢη χίν. 6..-- 11, ἴῃ τεβρϑοὶ ἴὸ 
ΑΟΤΊΟΝ, τσαν, “8 ὈΘΙ Πρ’ οἢ [6 τγαν,᾽ ἃ φοΐηφ, 
2ΟΌΡΗΘΝ, ΟΟΏγ86, 1} σϑηοσ, εἰς τὴν ὁδὸν, 
ἐὸν τῆ “τᾶν, ἸΟΌΣΏΘΥ, [μι. ἰχ. ὃ. ἐξ ὁδοῦ, 
ΧΙ. 6. ἐν τῇ ὁδῷ, “ἴῃ οὐ ἘΥ͂ τὴθ γΑΥ. ὉΠ 
ἴΠ6 Ἰουτηογ," Αεἰβ ἰχ. 17. κατὰ τὴν ὁδὸν, 
. ΕΥ̓͂ ΟΥ οῃ {86 ΨΔΥ, χχν. 8. Α]80 1 Ὑππδβ8, 
Ἦϊ,. 11. κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν. Αεἴβ 
ΥἿ]. 89. πορεύεσθαι τὴν ὁδὸν, " ἴο γρὸ ὁη 
ΟὨΘ᾽Β ὙΑΥ,᾽ σΟὨ ΠΏ δ" ἦουπιον. ϑερί. 

“«- 



ν 

ΟΔΟ 
δὰ Ο]αε65. 850 Μ|ς. 11, 28, ἤρξαντο οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες 
τοὺς στάχνας, “ ἰδ ἀϊδεῖμ]65 Ὀερδῃ ἴο 5Ὸ 
δίοηρ, ΡΙυοσκίηα 1ῃ9 δαγ οὗ ρταίη," ὙΠ ΘΓΟ 
ὁδὸν ποιεῖν 16 ἃ ἨοὈτγαίδιη, δηἀ (ὦ πᾶ 
0 16 [δ(ἴη ἐξον Κιοεγο. 42) [0]]. ΒΥ ρθῆ, 
οἵ το, [κι ἃ. 44, ἡμέρας ὁδὸν, “8. ἀδγ8 
ἦουχπογ." Αοίδ ἱ. 12, σαββάτον ἔχον 
ὁδὸν, “8 ΒΕ δον σλγὺ ἠουγηοΥ,᾽ ἱ. Θ. δ0- 
οοτάϊης ἰο {1π6 Βαθυϊπὶς Εἰπτδιίοι, 1000 
ἘΠΕῚ Ῥαοθβ, θαυ] ἴο δδοιΐ 72 ἔμ] ΟΠ ρ8. 
--Π|. εἰ. σαν, τιακηεν, πιθαηϑ: 1) ον 
ογ πιοίλοά οὗ ρτοοοοάϊηρ, ἰῃ ογὰθγ ὑο ἀο ογ 
οἴἶεοϊ Δ (πον, 1 Οον. ἱν. 17, τὰς ὁδούς 
μου τὰς ἐν Χρ. χὶϊ. 8]. αἱ ὁδοὶ τοῦ Θεοῦ, 
Κ1ἢ6 ψᾶγ8 οὔ αοὐ," 8 τηοάθ οὗ ργοοοϑά- 
ἴῃ, δυηϊηἰδίγαιϊίοι, οομπϑοίθ, Αοἱδ χὶλ!. 10. 
ϑορί. δῃὰ Ο]αβδβ. 2) σὰν ΟΥ̓ πιδαμδ οὗ δ᾽- 
εἰ νης αἱ οὐ οὈϊαϊπἰηρ ΔᾺῪ (πίῃς, [.α. 1. 79, 
ὁδὸς εἰρήνης, ἱ. 6. "106 ΨΥ ἴο Βα] αι οι). 
Αοἴϑ ἰϊ. 28, ὁδοὺς ζωῆς. χνὶ. 17. 2 Ῥοῖ. 1. 
21], τὴν ὁδὸν “Ῥἧς δικαιοσύνης. Μαῖϊ. χχὶ. 
82. ἦλθεν ᾿Ιωάννης ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης. 
Ηονενεσ, ἴμο ΟἸτϊβείδῃ το ίοα 18. 6811 4 
16 ὙΔΥ οὗ τἱρθϊθουδηδδδ," ἡ .᾽ ἄτα. 
ποῖ ΟὨΪΥ Ὀθέδυδο ἰξ ἰδαάδ ἴο τἱ ἢ ὑθουδη 688, 
ὅχο. Ὀυξ θοοδῦδο ἰΐ ἴδ ἃ ἀϊδεὶρ πο οὗ τἱρ ῖθ- 
οὐθηθδ8, δηὰ 1684 8 ἰο υ1Π διίοῃ, δῃἀ οοη- 
ϑΟΘΠΘΏΙΥ Ρθδοθ σι αοἀ δηὰ κ5α]ναϊίου. 
Ναν, οἱ ουι. 1. 17, ὁδὸν εἰρήνης οὐκ 
ἔγνωσαν, ἴΠ6 80η80 οὗ “Ῥεδο6 σῖἢ Οοά" 
ΤΩΔΥ ὃὉ6 δἀἀοὰ ἴο {πὶ οἵ “Ῥεδοθ ὙΠΠῈ τλδῃ τ᾽ 
10 οἵοῦ ἰβ ὑχοἀοιηϊπδηῖ. 8366 ΤΥ ποίθ. 
8) [01]. ὉΥ χοη. οὗ Ρεγβ. ἐδδ ον ΟΓ τῦαγϑ ΟΥΓ 
ΔΩ Οη6, ἷ. 6. 8 τποάδ6 οΥ" ἴδ 8, οοπαμοί, 
αοίλοηϑ, Ατῖδ χὶν. 16. Βοαι. 11]. 16. 2 Ῥοι. 
ὶ, 156. Φυὰο 1]. Βιυὲὶ ἐδδ σαν 9" Οοά, οὐ 
οὗ ἴδο Ιιοτὰ, ἰ8 αἷδο ἐΐδ τοαν, τοαῖξ, ἰὐ, 
νυ οἢ Οοα ἀρργονθθ δηὰ τϑαυΐϊγοβ, Μαϊί. 
αχίί. 16. Αοἰδ χυί!, 256, Ἠοῦ. 1}. 10. 
Ηδσηοθ αὖϑο}. ἴον ἐλ Οὐγίδίϊαπ αν, ἰδδ 
ΟἸτίοίαη. τεϊιρίοπ, Αοἰο ἰχ. Ὡ. χὶχ. ὦ, αἹ. 
Βο ὃ Ροὶϊ. ἰ;. 2, ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας», " [86 
ἴριο το ἱοηἢ 
Ὀ δοὺς, ὄντος, ὁ, α Ἰοοζᾷ, Μαῖϊ. ν. 88. 
Ὀδυνάω, ἔ. ήσω, (ὀδύνη,) ἰο »αΐη, 

ἩΔΘΙΠεΥ ἴῃ Ὀοὰγ (48 ἀδ]θὴ ἜΣ ϑιορὰ. 
.)} οὐ τηϊπὰ, ἔσγϑῃβ. ἐο σγίδυα, ϑβόρῃ. ΕἸ. 

804, ἀπὰ οἰρονοτα ἰῃ ΟἾδδθ, [1ἢ Ν, Τὶ 
οῃ] ΟΥ τηἰὰ. ἐο δὲ ραΐποα, αἰδίγοδδθα. 
πη λας κι. ἢ. 48, χνὶ, 24, ὀδυνῶμαι 
ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. νεῖ. 25, σὺ δὲ θδν. 
νᾶσαι. Λοὶδ Χχ. δ, ὀδυνώμενοι. ϑερὶ. 
δηὰ Ο]6868. οἷ, 
Ὀ δύνη, ης, ἡ, (ροΥμαρ8 ἔγουι ὀδοὺς, “ἃ 

τοοι,᾽) ᾿ἰϊ. α σπαιυίηρ ραΐη, ραΐῃ, αϊξίγε88, 
δογγοῖσ, οἵ Ὀοάγ ον τηϊηά, οι). ἰχ. 2. ἢ 
Τία;. νἱ. 10. ϑερί, διὰ ΟἾδβα. 80 ΖΕ δ ἢ]. 
ϑυρρὶ. δδ0, ὀδύναις τε κεντροδηλήτοις. 

᾿Οδυρμὸς, οὔ, ὁ, (ὀδύρομαι, ἴο "ο- 
φα]].) «εσαϊϊέην, ία Ὅπ,) πιοιγηησ, 
Μαῖι. ἰ,. 18, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πο- 
λύε. 2 Οον. τἱΐ. 7, " μϑαγίε]ς βοιτον.ἢ 
“ὍὌζω, ἴ. σω, οΥ ἔσω, ἴο δηιοϊὶ, γἱοϊὰ 
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οὐοε, σΘΏΟΤ. ἃ ἔγααταμπί ομθ, 85 Ηοπι. Οὐ. 
ν. 60. τ μοοος. ἰ. 149, ὡς καλὸν ὄὅσδει, 
Ὀπὲ ϑοτηοίτηθο [06 σενεῖβο ὅ8'᾽0 ἱπ Ν, Τ. 
οὗ ἃ σοτρθα, ἰο δέέπα, δὖϑοὶ]. Φοδη χίὶ, 89, 
δορί. Ατν. Ερίοϊ. ἰν. 1]. χν, 18, 
Ὅθεν, το]αῖ. δάν. ισλεποθ, 1) οὐ ρίαορε, 

Αεῖο χὶν. 26, ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι 
τῇ χάριτι τοῦ Θ.. ὙοΓΟ 566 ΤΩΥ ΠοΟῖδ, 
ΧΧΥΪΙ. 18, οἱ αἱ. ϑορὶ. δηὰ Ο]αββ. Εὸγ 
ἐκεῖθεν ὅπου, {διοηοε τολογε, Μαῖϊ. χχν. 
24, συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας. 
Τους. ἱ.- 89, διεκομίζοντο ὅθεν ὑπεξ- 
ἐὐνλ ποῖθοτ, σοι.) οἵ α ϑΟἙΥΌδ, ΤΑΘΒῺΒ 
το . 1 Φοδη 11, 18, ὅθεν γινώσκομεν, 

Ὡ ἢ ἠμάνου, μοὶ πεκιΐὴρ (ὁ δἃσ , 85 τείοιτίηρ [0 ἃ 
εδυδο, στουπά, τηοῖϊνο, εὐλογοΐονε, τολογο- 
ἀροη, Μαῖι. χὶν. 7, ὅθεν με ὅρκου ὦ 
λόγησεν. Ἠϑοῦ. 11. 17. 111... οἱ 4]. Ζαθιιι 
νἱ. 20. Χου. Νίομι. ἰ. 1, 2. 

᾿Ὀθόνη, ης, ἡ, ΡΓΟΡ. τολύδε ἰἕπδη, 
Ησοπι. Οἀἁ. νἱ. 107. [ἡ Ν. Τ. ζΘΏΘΓ. ἐἰηοι 
οἰοίδ, 6. στ. α δἠθεί, Αεἰβ χ. 1], σκεῦος ὡς 
ὀθόνην μεγάλην. χὶ. ὅδ. Ηοπι. 1]. χυ]ϊ. 
δ95, τῶνδ᾽ αἱ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, 
οἱ δὲ χιτῶνας. Ἠάϊΐαη. χ. 6, 2], ἐσθῆτάς 
τε καὶ ὀθόνας. 208. Αηΐ. ν. 8, 6, ὀθόνας 
καὶ στολὰς, ἀπά οἵϊ. ἰῃ 1,ιοΐδη. 

᾿Οθόνιον, ου, τὸ, (ἀϊπιΐη, ἔγοπι ὀθόνη,) 
α ϑηπιιϊζον ἰἑμδη Σ ΔΝ. Τ. 
ΟΠΪΥ οἵ Ὀαμάαροβ ἱπ ψ οι ἀσδὰ δοάΐϊοθ 
ΜΟΙ διοαζλεά ἴον ὑττῖαὶ!, Τωὰ. χχὶν. 12. 
Ζοη χίχ. 40. χχ. ὅ, 6,7: ποῦ ἱπι Ἐμ18 86 η80 
ἴῃ ϑ'ορί. οὐ ΟἸΔββ. 

ΟἾδα, 566 ἰη Εἴδω, πο. 11. 
Οἰκεῖος, α, ον, δὰ]. (οἶκος,) ἱπ Οἴει. 

ὀοίοησίης ίο α ἄομδεδ, οἵ " οοπποοιοα πὴῖ 8 
ἴαταΣἶγ,᾽ ὉΥ τ δυο βηΐρ, αἶϑο ὈῪ {6 ὕεε οἵ 
ἸπΌΤΩΔΟΥ, Βοὸ χαηιατγὶϑ ἰὼ 1,αἰϊῃ. [πα Ν. Τ᾿ 
ΟὨΪΥ Ρ]αγ. οὗ οἰκεῖοί τινος, ἐΐοϑα ο΄ ομδὲὲ 
λοιίβα, οπδ᾽ 8 γαηείϊῳ, 1 Τίτα. ν. 8. ϑορί. δυά 
ΟἸΔ89. ΕἾ. ἴον αϑδοοίαέοα, ἐπαάνεά, 9. 
τοῦ Θεοῦ, ΞΞ τέκνα τοῦ Θεοῦ, Ἐρδ. ἢ. 
19, “(Βοβο ὙἘ0 δῖ οὗ {86 ἔδυ ν οἵ Οοὐ 
[π . Ἐρξ. ἢΪ, 1δ, δῃὰ βοὸ οὖν Οὐ]]οοῖ 
ὉΣ αοοά ΕὙἀ4Υ.}) οἴϊθῃ ς8]]οἀ οἶκος τὸν 
Θ. πὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων. οἱ οἶκ. τῆς 
πίστεως, 6]. νἱ. 10, “ [ῃοδ6 οοπηθοίοα [5 
186 ΔΠ.᾽ Ὀτοῖδον ΟἸτἰβιΐδηβ, ὁμόπιστοι, 
85 Τμοοὰ. Ἔχρ᾽δίηβ. 8.0 ϑίτγαδο, Ρ. 7, 908 
οἰκεῖοι φιλοσοφίας, ἴον “ΡὨΣΟΘΟρ ΕΠ, 
διά Ὁ. 18, οἰκεῖοι γεωγραφίας, ἴον “880 

ΠΡ ΊΒΗ͂Σ κέτη ς, ου, ὁ, (οἶκος, . " ΔῺγ οὔθ 
θΟ]οηρίης ἰὁ 4 δουδα,᾽ ο ΠΝ ἴα 186 
δῖ ἤουβο, ΕἸοοΪαΒ. νἱ. 1]. Ηάοίὶ. νἱϊ!. 106. 
δυΐί Θδρθο. δηὰ ἰῃ Ν. Τὶ α αοπιοδίίο, 
ϑεγυαπέ, δἰαυδ, [ωι. χνυὶ. 18, οὐδεὶς οἰκ.. δύ» 
ναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. ΑοΙ ΣΧ. 1. 
Βοαι. χίν. 4. 1 Ῥεῖ. 11, 18. ϑορέ. τὰ Οἴδμ, 
οἷ. 

Οἰκέω, ἔ, ήσω, (οἷκος.) ἐο ἀιρεῖ!, 1) 
ἱπέγδῃβ. ὙΠ ἐν, ἐο αἰοοῖ! ἐπ, βᾳ. οἵ 189 
Ηοΐγ ϑϑρίσις δϑιάϊηρς ἱπ ΟἸγδιΐδηβ, 01), 
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υἱὶ, 9, Πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. νον. 
1). 1 ον. 1. 16. Οὗ ΕΝ ΟΣ 8 ΠΡΠΙ 

πδγ., δοϊάϊησ ἰῃ θη, Βοια. νἱὶ. 17], 
αι οὔσι ἐν ἐμοὶ. ἔα. νοι. 18, 20. 
δερῖ, αὐὰ Ο]4ε8. ΕὉ]]. ὉΥ μετὰ στὰ ζ6. 
ἐο ἀιοοΐξ ιοϊξὦ ἅτ οη6, δῃὰ ΨΠ θη δροόκθῃ 
οἵ τρῶδὴ διὰ νῖΐθ, ἐὸ ἐξσα υυἱδά, οὐλαὐϊξ 85 
τδῃ δὰ ψῖξο, 1 Οον. νἱ!. 12, 13. 80 
ϑερί. Ῥτον. χχὶ. 19. ΤῈ ΟἾδββ. ι80 σὺν- 
οικέω. 2) ἰτδηδ. ἐο ἑπλαὐίξ, 1 Τί. νἱ. 16, 
Χν οἰκῶν ἀπρόσιτον. (᾿οταρ. {6Γ. χχν. 

.) δερί. δηὰ Ο]δβδ, ὁ. στ. ἔυγ. Ρῃωη. 
125, Λερναῖα δ᾽ οἰκεῖ νάμαθ᾽, δὰ βοτηε- 
ἐϊπη68 ἰπ Ῥ]αῖο. ἘῸΣ ἡ οἰκουμένη, “τ 
᾿ιδ 2816 που], 8660 ἱῃ 118 ογάοσ. 
Οἴκημα, ατος, τὸ, (οἰκέω,) ῬγῸΡ. α 

Κις ἰησ, τ χραναι Ὀυϊ ἢ Αὐὐῖο ὑδαρθ, Ὲ 
ἰῃ Ν. Τ', α »νγίβονπ, (Ἰἰς, ργίϑοη- ἤουδβο, 

Ἀεὶ χίϊ. 7, φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι. 
Τλυς. ἱν. 48, δηά οἷϊ, 'ἰπ Αἰἰῖς ττί (18. 
Οἰκητήριον, ουὅ, τὸ, (οἰκητὴρ, ἔν. 

οἰκέω,) ρτορ. 1) α αιοοίϊησ, δαῤέἑαξίοη, 
, Δυάο 6, ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον 

οἰκητήριον, εἀβοὶν ὌΡΟΣ Πδυϊίδίοη,"--- 
ἰιεασοῦ, δηὰ, ὈΥ ἱπιρὶ. ἐποὶν δίξι- 
αἴΐοῃ, δβρὶ τἰηρ ἴο ἃ Βίζθον. ε βᾳ. οὗ (Π6 
ζαϊυγο ϑρὶ γἰϊυδ] ὈΟΑΥ 88 106 δδοάθ οὗ {πὸ 
8ο}, 2 ον. ν. 2. 26Γ. χχυ. 80, ἀπὸ τοῦ 
οἰκητηρίου τοῦ ἁγίου αὐτὸς (80. Κύριος), 
δώσει φωνὴν αὐτοῦ. 
Οἰκία, ας, ἡ, (οἶκος,) α λοιδε, αἀιοοϊϊέηρ- 

Ἂ ἑαξίοη, 1) ῬΓῸΡ. ἃπὰ βΈΠΘΓ, 
Μαιι. ἃ. 1], ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν. νἱ]. 
24, Ξᾳ. Φοῖιπ χὶϊ. 8, 4]. ϑδρὶ. δῃὰ ΟἸ]δββ. 
Με. νυ. 1δ, οἱ ἐν τῇ οἰκίᾳ, " ἴΠο80 'π [86 
Βουδο,᾽ ἱ. 6. 189 Βουδε 80] 4. Οὗ λϑαυθῆ, 88 
(06 ἀνθ! πα οἵ αοἀ, Ψοδη χίν. 2, ἐν τῇ 
οἰκίᾳ τοῦ Πατρός. Οοαιρ. Ῥδ. χὶ. 4. 18. 
Ἰχὶλ), 15, Απιὶ. ἰχ. 6. Αγἱοτηΐά, ᾿,. 68, ὁ 
οὐρανὸς θεῶν ἐστὶν οἶκος. ΕἿἾᾳ. οὗ τ}6 
Ὀυοάγ 85 {Π6 Βεανϊϊαϊοη οὗ 16 βου], 2 Οον. 
Υ,], 2) χτιοίοη. ἃ ἰά, 7ωριϊίγ, (Ἀοθ6 
ἯΟ 1ἴνϑ ἑοροίμοῦ ἴῃ ἃ Βουδο, Μαίϊ. χ. 18. 
Χὶϊ, 25, οἰκία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαντῆς. 
Φοϊη ἱν, δ8. 1 Οον. χνΐὶ. 1δ. ϑερί. ἄϑηῃ. ], 
8. Πεπ. 18δ8, 18, Χου. Με. 1ϊ, 7, 6 

ἀοπιοϑέϊοβ, ϑογυαπίβ, αἰἰεπαάαπέβ, ῬῊΪ. 
ἷν, 22, οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. ϑερί. 
ὅπῃ. χχῖν. 2. Οομρ. 708. Αηϊ. χυἱ!. ὅ, 8. 
8) πιϑίοῃ, φοοάβ, ργορογίῳ, ἱ. Θ. “ ΟΠΘ᾽Β 
Ἰουθο αηὰ τυὐλαξ ἐδ ἐπ ἡ, Μαῖι. χχὶϊὶ. 14, 
κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν. 80 
Ἠδτῖρο], ἀ6 Ιποτοὰ. ς. 8, καταφαγεῖν οἷ- 
κίαν. οι. Οἀ. 1]. 27, κατέδουσι βι- 
αἰως οἷκον ᾽᾿Οδυσσῇος. ἰἰϊ. 818, ἐσθίεταί 
μοι οἶκος, δῃᾷ 80 " ἀοῃγμ5᾽ ἰῃ [,Δἴ. 

, Οἰκεακὸς, ἡ, ὃν, δ). (οἰκία,) δοίοπφ- 
ΜΟΙ, 0, ΞΞ οἰκεῖος, Ἰῃ 

ἐς, Τ, οαἷγ ρῥἱυτ. οἱ οἰκιακοί τινος, " ἴῃοθ6 
οὗ ομϑ᾽β διοιιβο,᾽ ἷ. 6. μουβθῃο]ά, ἔδυ], 
Μαῖς, χ, 26, 86. ΡΙυϊ, Οἷο. 20. 
Οἰκοδεσποτέω, ἴ, ήσω, (οἰκοδεσπό- 

της Ῥέον. ίο δα τραδίον 077 α ἀοκδε, 8} 
ἔδηοτ, ἕο ὑε δδαά οὔ α 7απιϊίῳ, τωῖδ α λοιϑε- 
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λοϊά, αὐδο}. 1 Τίπι. ν. 14, Τ,υοΐδη, Αβέτο], 
20. ΡΊΙαί. Ρ]δοῖο, ΡΒ ]οδ. νυ. 18. 

Οἰκοδεσπότης, ου, ὁ, (οἶκος, δεσπό- 
της.) α δεαά 9.) α Τεριῖίν, ηιαδίεν οὗ α 

. (Ρδίοσ- δι] 88.) βου πγ68 δ᾽ ΡΥ 
πιαδίον, Μαῖϊ. χ. 2δ, ἄς οὗ. Ῥ]οοηδδι. ἰμυ. 
χχὶϊ. 1], οἰκοδεσπ. τῆς οἰκίας. 4008. δ. 
Αρίοηῃ. ἱϊ. 11, Ρ]αϊ. υ. Βοπ. 20. 

Οἰκοδομέω, ἴ. ήσω, (οἰκοδόμος,) 
ΡΓΌΡ. ἐο μιά α δηὰ ζϑηοΥ. ἐὺ διμὲ 

γιοί, ὀγοοί, ἰγᾶβ. 1. ῬΆΟΡ. 8. 5. οὐ- 
κίαν, 1. νἱ. 48. πύργον, Μαῖι. χχὶ. 88. 
ναὸν, Μῖὶκ. χίν. δϑ.; νίδιι ἀαϊ. σοχαμηοάϊ, 
[λι. νἱὶ. ὅ, τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾧκοδό- 
μησεν ἡμῖν. Αοἰδ νἱῖ. 47, 49. ΕῸ]}}. ὑγ 
ἐπὶ στ χθη. ἐὸ ὑωϊα ὠροη, ἴμα. ἷν. 29: 
χὰ δος. Μαῖὶ. υἱῖ. 24, 26. ϑορί. δῃμὰ 
ΟἸ688. ; 8080]. [μπι. χίν. 80. Φοδῃ ἰΐ. 20. 
Ῥατὶ, οἱ οἰκοδομοῦντες, “" ἰ6 θη] γπ, 
Μαῖιῖ. χχὶ. 42. Μικ. χὶϊ. 10. [μι. χχ. 17. 
Αςῖϑ ἐν. 1]. 1 Ῥεῖ. 1ϊ,. 7: ἴῃ τἰθ80 Ἰαΐίες 
ἀποσυλίῳ [86 ἴδττα ἰ8 ἀρρ]ἰεά ἰο 1π0 Ῥτίοβίβ, 

τί 69, δὰ ῬΠατὶ Ὅἢ0 οὐαὶ ἴο Βανὸ 
Ὀυΐ]ε ρΡ [86 ον ΟΒΌτΟΝ ἱπ [86 {σι 
[λ1}} οὗ ἃ φ]οτίουϑ θυὶ δυδοτγίηρ Εδάθϑιῃου, 
ΕἸ. οὗ α βγϑέεπι 77 ἐπδίγμοίίοῃ, ἀοοίγίηο,, ὅτο. 
Ἐοαι. χυ. 20, ἐπ᾽ ἀλλότριον ϑεμέλιον 
οἰκοδομῶ. 8]. ἰϊ. 18, εἰ ὃ κατέλυσα, ταῦ- 
τα πάλιν οἰκοδομῶ, Ἰ. 6. αἰτοοῖ, ΟΥ οουῃ- 
ἰθηδηςθ, [8 ΟὐΒεσυβῃοθ.---Ἴ1, ὈῚ ΙΜΡ0Ὶ.. 

Νὰ, γόποῖῦ, ἷ. θὁ. ἃ ὈυΠ]άϊης, ἀθοαγοά 
οὗ ἀοεϊγογοῦ, Μαῖίί. χχὶὶἹ. 29, τοὺς τάφουε 
τῶν τροφητον, χχνυὶ. 6], ]. 8. ϑορί. 
ΦΌ88. υἱ, 26. Ζ2οὺ χίὶϊ. 14, ΑἸ. ἰχ. 14.-.-. 
ΠΙ. ΜΕΤΑΡΗ. ἰὸ δεϊα ὠρ, ἵπ ἃ βρί τυ] 
ΒΘΏΒΟ, ὀϑέα ἑἑδῆ, σοη στ, 1) ἴῃ ἃ σοοά 
Β86186, 88 Ββαϊὰ οὗ [80 ΟΠ γβύδῃ Ομυσοὶ δά 
1ϊ8 ΤΩΘυ  ὉΘΣ8:; ὙΠΟ 816 ἴἢ18 οοἸηραΓοά ἰο 8 
θυ] ἀϊης, ἃ ἰορ]9 οὗ αοά, ετθοϊθὰ ὕροι 
1:6 οΩ6 ΟἿΪΥ ἰουηάδιίοι, «}6618 ΟἸτίδβῖ, 
1 ον. 11}. 9, 10, δὰ ονδσ Ὀυλ]δ ὉΡ ῥὑτὸ- 

ἴνθὶγ πὰ ὑπ οθδβί ΦΥ͂ ΤΩΟΙΘ ΤΏΟΙΘ 
ΤΟΙ, [89 ἑουπάδιίου ; ὙΒΟΙΒΟΣ οαΐογπαϊἪ, 
Μαῖι. χνὶ. 18, ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἶκο- 
δομήσω μον τὴν ἐκκλησίαν. Αοἴδ Ίχ, 81], 

" [ οἰκοδομούμεναι καὶ πορενόμεναι. 1 Ῥεῖ. 
Ἷ, ὅ, ὡς λίθοι ζ. οἰκοδομεῖσθε : οΥ ἐπίετ- 
μαϊίν, ἴῃ ἃ φορὰ θθηβε, ἐο ὑμέά Ὡρ ἴῃ 186 
Τα, ἐοὸ οαὐν, ἴο οᾶιδθ ἴο δάνδηςθ ΐἰῃ [6 
Ὀὶνίηο Πἰξο, ἵ Οον. υἱϊΐ. 1, ἡ ἀγάπη οἶκο- 
δομεῖ, (τΐογΘ 806 ΤΥ Ὠοῖθ,) Χ, 28, οὐ 
πάντα οἰκοδομεῖ. χὶν. 4, ἑαυτὸν οἶκο- 
δομεῖ. 80 Τοδὶ, Χπ. Ῥδίγ. Ρ. 787, καθαρὸς 
νοῦς, ἐν τοῖς μιάσμασι τῆς γῆς συνεχό- 
μενος, μᾶλλον οἰκοδομεῖ αὐτὸς αὗτοὸν, 
καὶ οὐ μιαίνεται. 1 ΤῊ. ν. 11, οἰκ. εἷς 
τὸν ἕνα, ἱ. 6. " Ὀυ}ὰ ὉΡ δὰ ΒοΙΡ ὁ8 6} οἴδεὺ 
[ουναγά" ἴῃ γοῦν ΟἸ τἰβίϊδἢ δουγθο. 2) δ ἃ 
δα κεῃβο, οἰκοδομεῖσθαι, ἐο δε δαϊέ ωρ, 
ΟΝ , ὉΓ ἐπιδοίἀδπϑα ἴο τΐηἰκ οὐ Ὁ ὧο 
ΔῺΥ (Ὠϊηρ, 1 Οὐογ, νἱῖϊ!, 10, οἰκοδομήσετάι 
εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν, " ὁ θα}. 

ἃ εποὰ ἰο [μ6 οδίέηρ οὗ 140]-τηοαίβ.᾽ 8.0 Μαὶ. 
:, 1δ, βνοικούσμονντει τοιοῦντες ἄνομα. 
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205. Απί. χνὶ. 6, εἰς νουθεσίαν τὴν ἐκεί- 
νων αὐτὸν οἰκ. Α ΟἸδεβίολ! ττῖλοῦ σου]Ἱὰ 
μανθ βαϊὰ ἐπαρθήσεται ; ἴος ἐπαίρεσθαι 
οἴτοη τθϑῃβ, ἴ0 ὕ6, 88 γ)6 58 γ, δωμοψεά τὸ ἴο 
ἀο δῃγ {Πΐηρ, ὀσοίοα, ἐμαμοοα, 88 ἴὰ Ἠάὰἀοί. 
Ϊ, 87, Θεὸς, ἐπάρας ἐμὲ στρατεύεσθαι. 
Ρδιο, Ρ. 416, Ο, ἐπ. κακουργεῖν, οἱ κα]. 
ΖΕ ομίη. Ο. Τί. πολλοὺς ἁμαρτάνειν 
ἐπαρεῖ. Απὰά 80 ογίσὲ ἴῃ [,Αἴΐη, 48 Ηον. 
ϑαί. 1ἷ. 8, δ7, “ οὐρα γ.᾽ 841} υδὺ δὺς. 25, 
“8008 δά Υυἱγίαΐθηι ἜΓΟΧ ἢ 

Οἰκοδομὴ, ἧς, ἡ, (οἶκος, δομὴ,) ἃ 
Ἰαῖουῦ πογὰ ἔοσ οἰκοδόμησις π5πὰ οἰκοδό- 
μημα, . α δωϊαΐης ὠρ. τὸ δοῖ οἵ θυ} 4- 
Ἰῃ5 ὍᾺ118 δῃά Ὠουδοβ, 8180 δὴ δάϊῆςθ 80 
πὰ ἃ ὈυΣ] ἀϊηρ. τς τς ΠῚ ριδρ τα 

αὶ ἷπ 16 ἔα, οαὐβοαξίοη, δὰ- 
ἀρ ρὺ ἐν ςτὸ ἐπ [6 Ὠϊνίηοθ Ἰἰἴο, βαϊὰ οὗ 1Π6 
ΟἸγτϊβιϊδῃ ΟΠ υτοῖὶ δηὰ 118 τη δι ὈΟΥΒ, 866 ἴῃ 
Οἰκοδομέω 111. οι. χίν. 19, διώκωμεν 
---τὰ τῆς οἰκοδομῆς. χν. 2, πρὸς οἰκοδο- 
μήν. Ἐρβ. 'ν. 12, εἰς οἰκ. τοῦ σώματον, 
ὅτε. “ἴον [ἢ Ὀυϊἀϊηρ ἀρ, σοιηρ]οηρς, τἢ6 
υϊ]αΐϊηρν οὗ {π6 οἀΐῆοθ οὗ (89 ΟἸαγοῖι οὗ 
ΟἸτίβι,᾽ οἵ αἱ. βξρθ. 11. α ὑπγοθι, απ 
εὐΐῇοο, ΞΞ οἰκοδόμημα, Μαῖιί. χχίν. 1, τὰς 
οἰκοδομὰς τοῦ ἱερου. ΜΆ. χΙ!. 1, 2. Ες. 
1) οὔ 16 ΟἸγδυύδα ΟΠ υΓο ἢ 88 [Β6 ὙΠΕΡ Θ 
οὗ αοἀ, δηὰ βδογσγοά ἰο Ηΐμι, Ερῆ. ἰὶ. 21]. 
ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ---αὕὔξει εἰς ναὸν 
ἅγιον ἐν Κυρίῳ, ποτα {Π6ΓΘ 18. ἃ τηϑίδ- 
Ῥδον ἰδ κϑη ἔγοπι υφσοέαδίο, ἰο ἀδῃοίο (Θαΐ- 
Ποίαϊ, ἴποτθαβθ, ἴῃ ἃ βρὶ ἱζιαὶ βεηβθ. 2) οὗ 
Τηδη, ἃ5 ἴΠ6 οὐ͵εοῖ οὗ αοὐ δ ῬΓΡΟΒΟΒ ἴῃ 
186 αοεροὶ, ἴο Ὀυ}1ὰ ἶτα ρ, ἀπὰ ρῖνο Εἶτα 
Δ ἱπῃουΐδηοθ διιοης [ἢ 6 βαἰπίδ, (866 Αοίβ 
χχ. 82,) 1 Οον. ἱἰϊ. 9, Θεοῦ γεώργιον, 
Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε, α. ἀ. "6 τὸ ἴπδὶ 
νοἢ 48 ὃδοοὴ οὐ] ἰναϊοἃ (ἀπ τηδὰθ 
ἔγυϊι 1) ὈῪ αοἀ ;᾿ ταὶ ὙΠ Ποῖ ἢ88 Ὀδθη 
01 ἂρ ἴο 186 ἔα! (ἢ ὉῚ Ηΐμι. 8) βαἰὰ οὗ 
πο ξαΐυγο βρὶ τίϊιια] ΒΟΥ 88 [Π6 δῦοάϑ οὗ 
[86 80], 2 Οοτ. Υ. 1, οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ 
ἔχομεν. 
Οἱκοδομία, ας, ἡ, (οἰκοδομέω.) ΡῈ 

α δυδιαΐηρ ὡρ, (1 δοῖ οὗ Ὀυ]]άϊηρ ; ἴῃ Ν. Τὶ, 
ἢρ. οαὐὐβοαίοπ, πρὶ τευ] ἱταργονοτηθπὶ, 1 
Τα. ἱ, 4, ἴῃ ἰοχί. τοῦ. Ομ β οἰκοδομὴ 
οΥ οἰκονομία. 
Οἰκονομέω, ἴ. ήσω, (οἰκονόμος.} Ῥτορ. 

ἕο δ τ κυ διε: οὗ πιαπαρεῦ ο7 α ἀρυναλοῖα 
ἃ σοπογ. ἐο δὲ ἐὐτα εἰοισαγά, ὅχο. 
αὐδοὶ. [μι. χνὶ. 2. Πιοά, Ξϊο. χί!, 16, τὰ 
χρήματα. Χομ. Μοπι. ἱγ. ὅ, 10, τὸν 
ἑαυτοῦ οἶκον. 

ΟἸδβ8. τπμαπαφθηιθηΐ Ὁ α 0ΌΓΟ 
ΠουΒ ἢ ο] ἃ δῇαῖγο ἰῃ Ν. Τ. ]} ῥτορ. 1. ὁ. 
ϑέῤισαγαελέρ, ααἀηιϊπιεέταξίοη, ἰἢ 6 οΒῆοο οὗ ἃ 
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Οὐ]. 1. 25, κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ 
Θεοῦ, ψἤδγο [Π6 8686 18, 1 ποῖ σϑγθα!υ, 
γοῖ τ 8}]γ, 186 Βδῖηθ 88 δἱ ΕΡΏἢ. 111. 2, τὴν 
οἱκ. χάριτος, ἴο; τῆς δοθείσης, τπουσὴ 
ΕΑ ΠΙΕΜΠΘΣΥ Ὀο]οησίπα ἴο χάριτος, γεῖ 
οθ8, ἰῃ οἴἶεςί, βίδα ἔοσ οἰκονομίαν, ὉΥ 

ἃ Ἰίοδῆδο ποῖ Ὁποοησηοη ἰῃ ἴπ6 (Ἶ488., 

ογάετίν αὐγαπρεπιεηέ, 
ἐἰδαθοη οὔ Ὅγον τιληρ [0 1ϊ8 Ργορεῦ ρ]δοδ) 
δὲ Ἰθηρστῃ δγοβὸ ἰπδι οἵ ρία", πιοίδοα, " οοη- 

Υ. 
40, ὃ, αὕτη φύσεως οἰκονομία. Αἢ 
ΒΌΘΝ δ᾽ ὨΘΑΤῪ ἴΠ6 Β6Π86 αὖ [86 οὔδουτα 
Ρϑββαψο οἵ Ερἢ. ἱ. 10, εἰς οἰκονομίαν τοὺ 
πληρ. τῶν καιρῶν, πὮΘΙΟ ΤΟΏΠΘΟΣ, “ αἰ 
ἃ νἱονν ἴο (86 ρίδη οὗ (τοβρθοιϊ 6) ἴἰδο ἔυ)- 
Ὧ688 οὗἁ {ἰπ|6,᾽ πλοδηΐηρ, (86 ἔταθ οἷ βᾶϊνα- 
ἕο. ὙΤδουρὶι 16 ἴδττη αὐβρδη ϑαξδον ἸΩΔῪ 
Ὅο τοἰδἰποά, ἰέ ἴὶ Ὅο ἰακοὴ ἰὸ ἵϑϑδῃ ἃ 
δγϑίθια οὐ ἀϊβιτ ὑυοη οὗ γοοά δῃά οὶ, 
πδίι τ] δηὰ τηογαὶ, ἴῃ ἴΠ6 ᾿ἱνίηθ ρογεσι- 
τηθηῖΐ, 8 βυβίδθτῃ οὗἨ φῥυϊηοὶρ 68 φηὰ τὐλθ8 θῃ- 
Ἰοϊπορα οἱ τηδῃ, ϑι ἢ 48 ἴπΠ6 Μ΄ οβαὶο ἀϊβρθῃ- 
βαϊΐοῃ, δηὰ {Π6 αοβροὶ ἀϊβραπβαίίοη---ἴθϑ 
Ρίδῃ οὐ βαϊναϊΐοῃ ὈΥ̓ ΟἾτῖδι. ΤΟ βά8ι 
86η80 18 ΟὈΒΟΓΝΘΌΪΘ ἴῃ 1 Τίμ,. 1. 4, οἰκονο- 
μίαν Θεοῦ, (48 ἴοιιπὰ 'π (ἢ6 οαυὶν Ελδὰ., 
δὰ δἰτηοδὶ 8}} ἰ9 Μ58.. ογ το νυ. 
οἰκοδομίαν.) ψὮΘτΟ {86 {1} τηδδηΐηρ ἰῃ- 
ἰοηἀρὰ 18, " ὙΠΠΟΝ ὀσοδϑῖοι 4 ΘΓ Οἢ8 ΟΥ̓ 
ΘΟὨΙΣΟΥΘ 168, γαίμον ἰἤδη ργοάτιοθ [ἃ Κποῦ- 
Ἰοάρο ο[] [86 ἀϊδροπβδίίοα οὗὐἨ Οοά [1π (86 
(1ο8ρ6]]." 

Οἰκονόμος, ου. ὁ, (οἶκος, νέμω,) ἃ 
πια " ΟὈΘΥΒΘΘΥ͂, δἰδισανα : 1) ὑτοΡ. 

050 ΨΟ δά δι ΠΟΥ ΟΥ̓Σ ἴδ) Βεσνυδῃΐδ 
ΟΥ 81ανοβ οὗ ἃ ἔδλῃϊν, ἴο αβϑίσεν τΠ οἷν ἰδδῖο 
δηὰ ρογίζοῃϑ ; 80 Ὠιιοά, ϑ΄Ίο. χ. 1506, ποῦς 
8 οἷκ. ἴθ τιθηιοηθὰ Οὐ 8 δΒουβομονὰ 
οἵ 200: σι πο τα8 αἷδο υὐἱϊοὰ (δὲ 
ΘΘΠΏΘΓΆΙ τηδηδροιηθηΐ οἵ ἀοπηοδιϊὶς δαὶ 
δΔη δοσουπίβ. βϑῃοἢ ῬΕΓΒΟῺΒ ὙΘΓΘ Ὁ8 
δίανοϑθ, [,0. χὶϊ. 42: 80 ΕἸ] οΖον, Οἴθῃ. ΧΥ͂. 
2. χχὶν. 2; δηὰ 50 Ζοβϑρὴ, νῖιο 18 οδ᾽]οὰ {δ 
οἰκονόμος οἵ Ῥοιίρῃαν, αἴοη. χχχίχ. 4. 
Ρ]υϊ. Κα Ἑάυς. 7. δηὰ [ιμυοίδη, Τίπι. 14, ὡς 
κατάρατος οἰκέτης, ἢ οἰκόνομος, ἣ παι 
δότριψΨ. Βυϊ ἴτεθ βϑίβοῃβ Ψψ γῸ 5012" 
Ἐπ 68 δαρ ογεῦ, κι. χνὶ. 1, 8, 8, οὐπρ. 
νοῦ. 8,4. 680 οἰκονόμοι ᾿ωᾷ 4180 50π|6 
οἰαγΘ οὐϑὺ [8:6 80π8 οὗ ἃ ἔΔΠΙγ : ἘΠΡΡΟΥ 
ἴῃ γοϑρϑεῖ ἴο ῬΡΘΟΙΙΔΡΥ τηδίίοσβ, (δ ἃ 0110" 
ταῖν πῶ δος ὕδμ. χχίν. 8.) ἴθ δ 

] ἔουηρ ἔτοτη 11:6 ἐπίτροποι, οΥ ᾿π[0}}, 
64]. ἵν. 2, ὁ κληρονόμος---ὑπὸ ἐπιτρό- 
πους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους. 2) ἴῃ ἃ πὶ 
86ηὴ86, “ΟὯ6 ὝΠΟ δαυλὶ ηἰδίουβ 8 ΡΠ ς 
σἤαο οὐ οβῇςο, α εἰδισαγά, ταϊκὲεῖθγ, ἴρ ζτῳ 
ἴον οἴδιοῦβ, ζεποῦ, 1 Οου. ἵν. 2, 8. οἱ ἰ8ὸ 
ἤθοι] οδῆσον οὗ ἃ οἰ ΕΥ̓ ΟΣ 8ἰδῖθ, ἐγθα θα, 
ψυωείον, ομ. χυὶ. 28, ὁ οἰκονόμος τῆς 
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πόλεως. Ὠϊοά. 51]ς. ;. 62. Χοη. Μομι. "]. 
4,7.11. 1 Ἐδβάγ. ἵν, 49. 208. Απηῖΐ. χὶ. 6, 12, 
ΕἸζ. οὗ [0 Δροβι]68, 48 δέεισαγβ, πιίηι δίδγϑ 
οὔ [89 ροβροὶ, 1 ον. ἱν. 1. Τί, 1. 7; αἶβο 
οἴβοσβ, ρυιναίο θ6] ον θῦβ, σῖο δὰ τϑοοϊνοά 
ΔΗΥ͂ ΤαἰΓδΟΌ]ουΒ οἷν οὗἩ 6 ϑ'ρὶτίϊ, (1 Ῥοί, 
ἷν. 10, ὡς καλοὶ οἰκονόμοι χάριτος Θεοῦ.) 
ΔηΠἃ σΟΠΒΘΑΌΘΠΓΥ ἜΘ Ὀουπά (0 186 [ἢ0 
εἰδι, δπὰ ἐπερατί 1, 88 [86 ἴδττῃ βυρροβίβ, ἴο 
οἴ οΙΒ. 

Οἶκος, ου, ὁ, α ἤοιϑε, αιοοϊϊησ, 1) 
ζοηοσ, Μαιί. ἰχ. θ, ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν 
σου. ΜΚ. 11. 20. 1... 1. 40, 4]. Βορί. βϑρὶββ. 
Δηᾶ ΟἸδ88, 80 ἰπ ἔ 5 ἐν οἴκῳ, “αἱ 
Βοπιο,᾽ 1 ΟὍον. χὶ. 84. κατ᾽ οἶκον, κατ᾽ 
οἴκους, " ἴτοτῃη Ποιι86 ἴο ἢουδβα.᾽ Αοἰβ 1). 46, 
82]. ϑαϊά οὗ νατίουβ Κίηά5 οὗ Ὠοιι868, 66]- 
ἤσςοβ, 88 ὁ οἶκος τοῦ βασιλέως, οἱ τοῦ 
ἀρχιερέως, 1. 6. ἃ ρΡααοο, Μαῖι. χὶ, 8. [.υ. 
χχιὶ. δά. Ξϑορί. δπὰ (1488. οἶκος ἐμπορίον, 
Βουβο οὗ ἰγδαϑῆς, ὑδζδασ, Φοῦη 1. 16. 
ϑρος, ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ, “ δουβε οὗ Οαοἀ,᾽ 
Ὑ6γΟ [ῆ6 Ργόθθηο9 οὗ οὐ νγἃ8 τηδηϊξεβίϑά, 
δη ψῆοῖο αοα νγὰβ βαϊὰ ἴο ἀνγ6]}, 6. ρτ. 
4δὲ Ταδονπαοίο,. Μαῖϊῖ. ΧΙ!. 4. ΜΚ. 11. 26. 
1,α. νἱ. 4. 80 δορί. 1 ὅδ. 1. 7, 24, 4]. 
ἐδ Τοηιρίδ αἱ εγυβαίοῃ, Μαίι. χχὶ. 18. 
Φοῖη 11. 16, 17, 8]. δῃὰ βορί. Οὔὸοθ ἴὸσ 
ὁ ναὸς ἴοπο, ἴ,.. χὶ. δ] : 84]80 οἶκος 
“προσευχῆς, ἰά, Μαίι. χχὶ. 18. ΜΚ. χί. 
17. 4]. ἄκρον ΒΥ ἐγῖθοο: Ρυϊ Ὁ α γΌΟηὶ 
οὗ ἃ Ββοιιβθ, 6. τ. ἴ᾽6 σωπαοιζμηι, ΟΥ̓ 18 
ΤΟΙΣ ἴοσ οαϊηρ, ἴμι. χῖν. 28 : ἴοσ ἢ. 
ὑπερῷον, οΟΥἩ ΡΪδο6 οὗ Ῥτάγοῦ, Αοίβ 1Ϊ. 2. 
χ. 80. χί, 18. 208. Απί, χ. 11, 2. Χεοη. 
Οοην. ἰ᾿. 18. ΕἾ. οἵ ρϑγβοηβ, 6. στ. ΟἾγίδβ- 
ἘΪ8π8, 88 {86 βρὶ ταδὶ ἀοθϑθ ΟΣ ἑθπιρία οἵ 
Οοά, 1 Ῥεῖ. ᾿.. δ. οΘοτωρ. ἰη Οἰκοδομέω 1Π1|. 
Οἱ τῃο86 ἴῃ σΒοσῃ ον]! βρὶ τῖ18 ἀτυοίἑ, Μαίί. 
χὶϊ. 44. 2) ἴῃ ἃ Ὑἱᾶον βθηβθ, αευοίζηρ- 
»ίαοο, δαδιξαζϊοη, , 88 8 ΟἿΓΥ οΥ ὁουἢ- 
ὯΥ, Μαῖι, χχὶϊ. 88, ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος 
ἀφίεται. μι. ΧΙ, 86. Χροη. Η. 6. 1. 2, 
10. 8) πιοΐοη. α λουδεδοίά, γαηπιῖίῳ, 1μὰ. 
χ. ὅ, εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. Δοίϑ Χ. 2. 
ΣΙ. 14, σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου, ἃ]. ϑορί. 
ὁοὰ ΟἸαβ8. Ἱποϊυάϊηρ αἷδο {86 ἰάθα οὗ 
Ἠουβ6 0] εαὔαϊτθ, ὅἄζε. Αοίβ υἱῖ. 10. 1 Τί. 
11, 4, ὅ, 12. ΕἸν. οἶκος τοῦ Θεοῦ, “ Πουδο- 
Βο]ὰ οὗἉ ἀοά,᾽ ᾿. 6. (πὸ ΟἸὨ γἰβιῖδῃ ΟἸΒυτΟΣ, 
ΤΟ τβϑιίδηβ, 1 Τίμα. 111. 15, ἐν οἴκῳ Θεοῦ--- 
ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος. Ἠεῦ. 
211. 6. χ. 21. 1 Ῥεῖ. ἱν. 17. 
“ονῖδι Οπυτοῆ, ΗΘΌ. 11. 2, ὅ. ϑερί. Νυ. 
Χὶϊ. 7. 4) τωϑίοη. γωηιῖΐυ, ἰΐμοασο, }ο8- 
ἐογίέν, ἀοβοθπαθα ἔγοτη οὴ6 ᾿ι68α ΟΥ̓ 8ῃ668- 
(ον, 0. ἱ. 27, ἐξ οἴκου Δαυΐδ. ἰΐ. 4. ὅορι. 
Εχ. νἱ. 14, αἱ, δῃὰ Ο]288. ΒΥ. Ἠθθσαίβιῃ 
φχϊοηάοά ἴο ἃ 010 »έορίδ, τιαξίοη, ἃ8 
ἀεβοθη θα ἔγοσῃ 006 δησοϑίοῦ, 6. »,. οἶκος 
Ἰσραὴλ, " Ἀο.186 ΟΥ̓ ῬΘΟΡΪΘ οὗἉ [βγδο].,᾽ Μαῖίί. 
χ. 6. ὁ οἶκος ᾿Ιακὼβ, ἰά. Τ.α. 1, 38. ὁ οἶκος 
᾿Ιούδα, ἨδΌὉ. νἱῖϊ. 8. 80 δορί. οἶϊ. 

Οἰκουμένη, ης, ἡ, (οἰκέω,) 5611. γῆ, 
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ἐλε ἱπλαδίίοα φαγί, ἐλά τυογϊὰ : 1. Ῥ͵ῸΡ. 88 
Ἰηδθίοά ὮΥ ατδοῖβ, δπὰ δογναγάθ Ὁ 
Οτεεϊκβ πὰ Βοϊαδηϑ ; ἤδηςθ 1) ἐδε οπιαπ 
θηιρίγο, Αοἰβ χυϊ. 6, χχὶν. ὅ, τοῖς 
᾿Ιουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην. 
08. Απί. χὶϊ. 8,1. Ηάΐδη. ν. 2, δ. 2) οἵ 
Ῥαϊοδίϊπο ἀυιὰ (ἰὸ δὐ͵δοθηὺ οουπηίτίοβ, μα. 
11..1, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκου- 
μένην. Χχὶ. 26, Αοἰβ χὶ. 28. Ψοθερῆ. 
Απΐ.. Ὑἱ. 18, 4.---11. σοηθγ. ἴῃ Ἰδίδυ 
Ὄδβαρο, ἐΐδ ῥαδιέαδῖα οἷοδο, δα φαγί, ἐλ 
«οογία, ἱ. Θ. ἃ8. Κπονχῃ ἴο (6 δηοϊδηῖβ. 1) 
Ῥῖορ. Μαῖΐ, χχὶν. 14, κηρυχθήσεται 
τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον ἐν ὅλῃ τῇ οἰκου- 
μένῃ. Βοαι. χ. 18. Ηοῦ. 1. 6. Βον. χνὶ. 
14: Ἀγρϑγῦο]. [μ. ἰν. ὅ, πάσας τὰς 
βασιλείας τῆς οἰκουμένης, Ξ-Ξ τοῦ κόσ- 
μον, Μαεῖι. ἱν. 8. βδρι. 18. χχὶ!. 17, Ῥα. 
χῖχ. 4. 905. Απί. ἱν. 8, 2. ΡοΪ], 1. 1, ὅ. 
Π᾿οά. ϑιὶὶς. 1.1. 2) τωϑίοιι, ἐΐδ τὐογία, ἴοτ 
{δὲ ἱπλαῤιίἑαπέβ οἵ (6 φαγί, πιαηζίπά, Αοἴθ 
χυΐ!. 81, κρίνειν τὴν οἷκ. χὶχ, 27. Βον. 
(ϊ. 10. χὶὶ, 9. ϑορὶ. 8) ἢ. Η60. 1ϊ. ὅ, ἡ οἱ- 
κουμένη ἡ μέλλουσα,Ξ: ὁ αἰὼν ὁ μέλλων. 

Οἰκουρὸς, οὔ, ὁ, ἡ, 84]. (οἶκος, 
οὖρος, ναϊοΠτη8η.} ΡῬτῸρ. δὰ ἴῃ ΟἾδββ. 
ΕΔ Κρ σατο οὗ δπὰ σμαγαΐπρ ἐδ λοιιδε, 
Ατίθιά. 11, 11, Αὐβίορῃ. γοβρ. 964, 
κύων οἰκουρός : 4180 οὔθ ὙὯο ἤθορβ αἕ 
ἤοπιο, Ἰἶνββ ἃ τοι χοὰ 1186, ΖΕ Βοἢ. Δφ. 1608. 
Ιὴ Ν. Τ΄. ζοορίηρ ἐδα ἦοιϑο, 1. 6. οορίῃ 
δῦ ὨοΙηθ, αοπιοϑίϊο ; δῃὰ ὈΥ̓ ΠΡ]. οδτο- 
ἴΊκο ΓΒ, οἰκονομικαὶ, βεϊά οὗ ἔδηιδ]68, ΤΊ. 
᾿ϊ, ὅ.,. Απὰ βο Εν, Ηδτο. ΕἸ. 4δ, τρο- 
δὴν τέκνων, οἱἰκουρὸν, (λοιϑεισίδ,) ἀπὰ 

ε6, 1277. ῬὨΪΟ ἀο ᾿άχβθου. ψ, 982, 
γυναῖκας ---σώφρονας, οἰκουροὺς, καὶ 
φιλάνδρους. 1ο 88. Ρ. ὅ9], γυνὴ) 
σώφρων, οἰκουρὸς, οἱκονόμος, παιδο- 
τρόφος. 

Οἰκτείρω, ἴ. ερῶ, (οἴκτος, Ῥ᾽γ.} Ιαἴον 
ξαΐϊ, οἰκτειρήσω, 0 ρίέῳ, ἤωῦυα οοπιραϑβϑὲ 
οπ, ἢ δου. ου. ἰχ, 158, οἰκτειρήσω ὃν 
ἂν οἰκτείρω. 

Οἰκτιρμὸς, οὔ, ὁ, (οἰκτείρω,) »έΐῳ, 
οσοτιραϑϑῖοῃι, 1. 6. [06 ἐδ] ϊηρ, 1688 βίσοην 
ἴδῃ ἔλεος, (ΟΝ 5866,} ΤΙ ἔτ. ἀ6 ϑυποι. 
Ν, Τ. γν. 69, βᾳ. Οὐ]. "ὶ. 12, σπλάγχνα 
οἰκτιρμοῦ, Ὀυΐ ἰοχί. το. σπλ. οἰκτιρμῶν. 
ΕἸβονθοτ ἱπ Ν. Τ᾿. ΟὨΪΥ ρ]υτ. δ} 18 ἐν ἴο 
[Π6 ρνὶυν, φῦ. ἴοστα το ψῖοΐ (818 ψογὰ 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ(Β, δηὰ ἱπίθηβῖνθυ, ἤοτῃ. χὶϊ. 1. 

Οοτ. ἱ. 8. ΡὨΠ. 1. 1. Ηδθῦ. χ. 28. 
ΤΠουρὰ [ἢ δἰηρ. 18. ΟσσΔΒ ΟΠ }}} ἔουπάὰ ἴῃ 
ϑερί. δηὰ Αροοῦ. [{ 18 γϑιδυ κα ῦ]6, δαὶ 
ἴῃ ῬΟΥΒΑΡ8. [Π6 ΟἿ]Υ ἰπβίδῃοο 'ἴπ ψ ἱοῖ [6 
νγογὰ ΟΟΟΌΤΘ ἴῃ (6 ΟἾαβ8, ἰδ 18 ἱπ 10:6 
»ίωγαϊ ἴοττα, Ῥὶπά. Ῥγίῇῃ. 164, κρείσσων 
οἰκτιρμῶν φθόνος, “ ἴξ 18 ὈοίίοΣ ἴο ὉΘ 
Θην θα {Π8ὴ μἱἰεὰ,᾽ ΤΆΏΘοοΟΣ. 14, χν. 78, δὲ 
Ἰαὶ. ΟἸ858. 
Οἰκτίρμων, ονος, ὃ, ἡ, αἀ]. (οἰκ- 

τείρω,) οσοπιραξββίοπαΐθ, προτοῦ . Ὁ. 
836. 8. ν 1] βαρις 

“- 



τς; χολίς, φρὴυθ ψέύμκώνῶς ῥεδ,ϑροκ λει του σρλαορος, τξνα, ὦ 
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Οἴμαι, βεο Οἴομαι. 

Οἰἱνοπότης, οὐὅ, ὃ, (οἶνος, πότης,) 
Ῥτορ. ἃ γήνμαβερδν αυβή; 0.6 τ ἀν κβ νης, 
υἱηἱ ρμοΐον,᾽ δβ Ρ]ΩΥ βαγβ, Ὁ σΘΠΘΓ. ἴῃ ἃ 
δὰ ἀν: ὰ νρρεῖσ τ ἤραῳ 848 ἱη Ν. Τ᾿ Μαῖι. 
χῖ, 19, 1λι. νἱἱ. 84. ϑερι. Ῥιον. χχὶὶ, 20. 
ΡΟ]. χχ. ὃ, ἀῃά 50, 'ῃ [ῃ6 δρίϊαρ ἢ οὐ Απᾶ- 
ΟΥ̓ΘΟΏ, ργεβογυθὰ Ὀγ ϑϑιιϊάαθ, Σπεῖσόν μοι 
παριών᾽ εἰμὶ γὰρ οἰνοπότης. 

Οἵνος, ου, ὁ, ισΐπαδ, ἴ. ῬτῸΡ. 88 οἶνος 
νέος. σι τοῖπα, πιιϑί, Μαῖϊ. ἰχ. 17. ΜΚ. 
᾿, 22, 4]. χν. 28, ἐσμυρνισμένον οἶνον. 
μα, 1. 15, οἶνον καὶ σίκερα, δι νἱϊ. 88 
δορί. δηὰ ΟἿα58. οἵ. Μοίοιῃ. ἕον ἐΐσ υἱηά 
απ 15 ζει, Ἐλον. νἱ. 6. ὅς ϑερί. 206] 1. 
10.--11. δγηνῦο]. ὁ οἶνος τοῦ ϑυμοῦ τοῦ 
Θεοῦ, τοΐπθ 977 Οοα 8 τιυγαζἦ, (866 Θυμὸς,) 
Ἐν. χὶν, 10, 1. ϑβϑγιχῦοὶ. ὁ οἶνος τοῦ 
Μ“υμοῦ τῆς πορνείας αὖ." πὶηθ οἵ ται οὗ 
ἔξογῃϊολιίοπ,᾽ ἱ. 6. ἃ Ἰονο-Ῥοίίοη, ρ}]]οΣ, 
ψ ἢ σ ἰοὶὶ ἃ Παυ]οὶ βοάοθϑ ἴὸ ἐογηϊοδίίοη 
{ΠΡ 95}. δηὰ ἰδυ8 Ὀγΐηρθ Ὁρο πῃ ἴδ 6 
ναὶ οὐ Οαοἀ, ον. χὶν. 8. χυὴ. 8. 50 
οἰ] ἶρε, ὁ οἶνος τῆς πορνείας αὐτῆς, ον. 
᾿χυὶ. 2. Οοταρ. Φ6:. ]]. 7. 

Οἰνοφλυγία, ας, ἡ, (οἰνόφλνξ, ἔτ. 
οἶνος, φλύω, ἴο ονεγῆον,) ευἱπο-αγίη δοίης, 
ἀγιφιλόπηοθ8, 1 Ῥεῖ. ἷν. 8, δηιὰ ΟἾ]αββ, οἵϊ, 

. Θἴομαι, σοηίτ. οἶμαι, ἐο διρροϑε, ἐλίπξ, 
δδ 97 ορΐπίοη, Ῥτορ. 01]. Ὁγ ἱπῆη. στ δοο. 
δοσ. Φόμηῃ χχὶ. 25, οὐδὲ αὐτὸς μεν τὴν 
κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία, 
εὐ σιρς. Ἐπ δ ὩΡ ἠκ μος ἴπ6 ΒιὉ- 
76οὐ οὔ ὈοΓἢ νογὺβ ἰδ [Π6 βαῖηθ, ΡῬἢ]]. ἱ. 16, 
Δηἃ Ο]888.: νὴ ἢ ὅτι ἰηδιοαᾶ οὗἁὨ 1ηῇ. 214. 1. 
7: πὶῖ ἰηἶ πὰ δος. Ηάΐδη. ἵν. 16, 18. 
ΧοΩ. Ογτ, 1. 4,10: πὴ ἱπῇ, 2 Μδος. νἱ!. 
“4, Χεη. Μοιι. ἰϊ. 1, 15. 

Οἷος, α, ον, ἃ οοΥΤοΪαίΐνο τοὶαί, ὑτοη. 
ΟΟΥΤοβροπάϊηρ ἰο ποῖος, τοῖος, διο. ῥτῸρ. 
ΟΥ̓ εὐλαὶ ζέπα οὐ 8ογί, ιυλαΐ, μοὶ α8, φιαί!8. 

«. ΡῬΙῸΡ. ἴῃ 84 αδροπαοηξ οἷαιβο, ΔῊ 
«τοιοῦτος, ὅζο. Θοτγαδβροηάϊΐησ, 1 Οον. χν. 48, 
οἷος ὁ χοϊκὸς, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί. 
 ΟοΥ. χ. 11; ψῖι ὁ αὐτὸς, ῬὨ]]. 1. 80 : 
ψἱἢ τοιοῦτος, ὅχο. ἵπιρ]. Μαίί. χχὶν. 2], 
θλέψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν. ΝΙκ. ἰχ. 
3. οὐ 8].---ἶἰ1. ἢ δὴ ἑπαδροπάθηξ οἴαιιδθ, 
ΜΠ θη Ὁ ἢ88 ἴπ6 πδίυτο οὗὨἨ δὴ δχοϊδιηδίίοῃ, 
Πρ γὴν τ ΠΡΕΩΝ ΕΤΙΑΣ ΟΥ π01808]. τολαΐ, 
τοὐαΐ πιαπηθν οὗ, ἦοισ σγοαΐ ! Τκι. ἰχ. δδ, 
οὐκ οἴδατε οἵον πνεύματός ἐστε ὑμεῖς: 
1 ΤΊΣ, ἱ. δ. 2 Τίμα. ἢ. 11. υἱ0. 208. Αηί. 
χ. ἃ, 2. Ηάϊδη. νυἱὶ. 4, 2.---ΠΠῚ. πουῖ. οὐχ 
οἷον, 8αν. ἠοέ 80 48, ποέ 80. υιϑιι}} } [Ὁ]] 0 7- 
οἷ ὈΥ δῇ δητ. 48 ἀλλὰ, ποέ 80 ---μέ, Ῥο]. 
χυὶίν 18, 11. ἴδ. 1. 20, 12. Ἡδηςοο Βοια. 
ἰχ,.6, οὐχ οἷον δὲ, ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ 
λόγος τοῦ Θεοῦ, 11ῖ. “1 18 ποῖ 80 (ἢδι.᾽ ἴῃ 
δ}, “δὰ ποὺ 8ὸ (ἴ. 6. νοι ]Ἱὰ 1 γδϑ80}} 88 
ἴπδὲ ἴ[86 Ῥγοτἶ86 οὗ αοἂ ἷβ Ὀθοοτηθ νοϊᾷ,᾽ 
ἃπὰ ΤὨΘῺ 0Π|6 Δη Δ τΠΘϑῖ8 ἕο ]ονγθ ἱπάϊ γος ῦγ 
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ἴπ 1116 βϑῆθγαὶ βθηῆβ6, δηὰ ἀϊ γοῦν ἴῃ ἀλλ᾽, 
νοῦ, 7. 
ΟἾω, 566 Φέρω. 
᾿Ὀκνέω, ἔ. ἥσω, (ὄκνος, Β'οντιεβ5,) ὦ 

ὅδ ίοισ, ἑαγάψ, ἐο ἀεοίαψ, ἴῃ ἀοϊηα ΔηγΥ 
της : ἱπίγδηβ. τῖτ ἱπῇ. ΑΟοἰβ ἰχ. ὅ8, μὴ 
ὀκνῆσαι εἰσελθεῖν ἕως αὐτῶν. ϑερί. κηὰ 
ΟἸ668. 85. ἔοι. 1]. ν. 255. Ηάοί. νἱῖ. 20. 

᾿Ὀκνηρὸς, ἃ, ὃν, κε]. (ὀκνέω.) 58ἰοισ, 
ἐαγάψ, 1) οὔ ρεγβοηβ, δίοίλίμὶ, Μαῖίϊ. χχυ. 
20, πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ. Βοιι. χὶϊ. 
Ι1. ἰ. δὰ (]488. δα σον. νί. 6, 9, 
ΤΏυς. 1.142. 2) ποαυΐ. οὗὨἩ {πΐηρβ, ἐδαίοεθ, 
ἐξγαϑοπιθ, ῬῺΪ]. ἢϊ. 1, τὰ αὐτὰ γράφειν--- 
0: μὲν οὐκ ὀκνηρόν. Τδοστ. [ἀ. Χχὶῖν. 

Ὀκταήμερος, ου, ὁ, ἡ, πἀ]. (ὀκτὼ, 
ἡμέρα,) ἰαβίἑπο οἰρὴξ ἀαγε, 111. απ εἰρλί- 
αν ΡῬϑτβϑοη οὗ {πΐηρ, ΡΒ]. {1}. δ. περιτομῇ 
ὀκταήμερος, “85 ἴο εἰγουπιοϊδίου 80 εἰρὰι- 
ἀδγ ταϑη,᾽ ἱ. 6. οἰσουταοϊϑοὰ οὐ [86 οἰρξμεὶ 
ἄαγ. Οοωρ. ατορον. Νὰ. Οταΐ. ΧΧΥ͂. Ρ. 
46δ. Ὦ, Χριστὸς ἀνίσταται “τριήμερον, 
Λάζαρος τετραήμερος. 
Ὀκτὼ, οἱ, αἱ, “τὰ, ἱπάθο]. σαγὰ. πυ1, 

οἰρλέ, Τ,α. ἰϊ. 2]. οἱ 4]. 
Ὄλεθρος, ου, ὁ, (ὄλλυμι,) ἀδϑέγωοίίοη, 

γεΐῃ, ἀδαξᾷ, 1 Οον. ν. ὅ, εἰς ὄλεθρον τῆν 
σαρκός. ϑερί. ὅς ΟἸ488. ; οἵ ἀϊνίπο ρυπίει- 
ταϑηῦ, 1 Τ688. νυ. ὃ, 8]. 
Ὀλιγόπιστος, ου, ὁ, ἡ, κα]. (ὀλίγος, 

ξοπαῖ οΥ ̓ ἶ6 γαϊιὰ, ἡ κἴοιο, Μα. 
νἱ. 80. νἱῖϊ, 26. χῖν. 8], α]. 
Ὀλέγος, η, ον, δ]. ἰξδξϊο, Ῥτορ. ορρ. Ὁ 

πολύς. {δ᾽ οὔ Ἡμεῖα, ἀπο, ἐδ . Τὶ 
οἷν Ρ]. ὀλίγοι, αι, α, ὕδιυ, Μαῖι. νῇ.. 14, 
ὀλίγοι οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. χχν. 2]. 
ἴμι. χίϊ. 48, δαρήσεται ὀλίγας, 580}}. πλη- 
άς. δῦ. χί!. 10, πρὸς ὀλίγας ἡμέρας: 

Ἰθης6 1 Ῥεῖ, ν. 12, δι’ ὀλίγων ἔγραψα, 
ὀγίοῆψ. ΤΉυο. ἱν. 95, δι᾿ ὀλέγον. 2) οἵ 
ΜΑΟΝΊΤΟΡΕ, δπιουπηῖ, ἐἰζέζο, ϑπκαϊὶ, ἴῃ Ν. Τ. 
ΟὨΪΥ βίησ. χὰ. νἱ;, 47, ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται. 
Αεἰβ χίϊ. 18, τάραχος οὐκ ὀλίγος. χτ. 2 
1 Τίπι. ἱν. 8, πρὸς ὀλίγον ὠφέλιμοι, 
᾿ ἐν τπεν ἴογ οὐ υϑὰ ὅα. τἷ. ὃ ἣ ἰιοποῦ 

. ἢ. 8. ἐν ὀλίγῳ προέγραψα, "Ὦ 
ὑποῦ; Ὀγίοῦγ. 8 εἶ πνε, κα, 8ῃογή, 
ὄγίο Αςὶβ χὶν. 28, χρόνον οὐκ ὀλίγον. 
74. ἷν. 14, πρὸς ὀλίγον, 5861}. χρόνον : 90 
ἐν ὀλίγῳ, Αοἰδ χχνὶ. 28. 4) πϑυϊ. ὀλίγον, 
85 δᾶν, βροΐκθῃ οὗ βρϑςθ, διουῃΐ, (ἰ010, ἃς. 
Μκ. 1. 1, “προβὰς ὀλίγον. νὶ. 81. ἴμὰ. ὙἹ} 
47, ἀγαπᾷ ὀλίγον. Βεν. χνίϊ. 10, ὀλίγον 
αὐτὸν δεῖ μεῖναι. ϑερῖί. ἀπὰ Ο]458. 
Ὀλιγόψυῦχος, ου, ὁ. ἡ. τἀ]. (ὀλίγος, 

ψυχὴ.) ἄδῳι Ζρανιεα, 1 Τμεββ. νυ. 14. 
παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψ',. Ἰ. ὁ. "ἴβοθὸ 
ἴῃ ἀουδίβ απὰ ἔδαγβ δϑοιῖ {Π|οὶγ βα  ν[ΟΆ. 
ΤῊ ψογὰ 18 ΨΘΥῪ τῶγο ἴῃ (6 ΟἾδε 
ντὶτοτβ, διὰ ο]Υ ἕοιπὰ ἰπ Ατιοανὰ, ἰδ. ὁ. 
[τ οσοιιτβ πόνοτει εἰπιθ8 ἴῃ ὅϑρὲ, δυῦ αἱ 
ἰπ 116 βθηὴ8β6 “ Ἰον-δρίγ θὰ, 15, Ἰἰν. 
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"δ᾽ 6-Βρ᾽ὶ Πἰδὰ,᾽ “ σοπίτῖτο.᾽ [ἴῃ 18. Χχχυ. 
4. 85 6σθ. “ ΒΔΥ [0 [ῃ6πὶ [ἢδὲ 6τῸ οἴ ἃ 66 0]6 
{τίμιο ῦ ἔα) Ὠθαγί, (οἱ ὀλεγ. τῇ διανοίᾳ.) 
Βο 5ἰγοης, ἴδαγ ποῖ. 

ΟΥ̓, 

οὗ. χὶ). ὅ, 

ΟΙ 5855. 
Ὀλοθρευτῆὴ)ςς, οὔ, ὁ, (ὀλοθρεύω.) α 

αἀεϑίγοψον, ΟοΥ. χ. 10, οαυϊν. 10 ὁ 
ὀλοθρεύων, “τῃ0 ἀδβίτογίηρ διμο].᾽ 83.600 
ΤΥ ὨοΐθΘ. 

Ὀλοθρεύω, ἴ. εύσω, (ὄλεθρος,) ἰο 
αἰδδίγοψ, ἰτᾶ}}8. ΟἾΪΥ ἴῃ ρα ορ. Ηοῦ. χΧίὶ, 
28, ὁ ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα. ϑερί. 
Ἐκ. χὶϊ. 23, δηὰ οἵϊ. θἰβούγῃθτο ; δἰ ΤΑΥΒ 8 
ϑίτοηρ, ἴϑθστω, ἀδποίϊηρ υἱίοσ ἀοβίσιοιίοῃ. 

Ὁλοκαύπτωμα, ατος, τὸ, (ὁλοκαυ- 
τόω, 408. Απί. 1, 18, 1. Χοη. Ογγ, υἱ]. 8, 
24. ὁλόκαντος, ἴτοτα ὅλος ἀπά καίω.) α 
λοϊοοαιβέ, τυποῖδ δωγηΐ- οεγίησ, Ῥτορ. ἰῃ [2 
αἰ οἢ 186 ὙΠ0]6 νἱοἴη ψ88 Ὀυγηρά : Ὀαΐ 
ΡΝ δωγπί-οἤδτγέησ, ΜΚ. χὶ!. 88. ΗδθὉ. χ. 

ν ὃ. δορί. Εἰχ. χυῖ!. 12, δηὰ οἵ. 
Ὁλοκληρία, ας, ἡ, (ὁλόκληρος,) 

,. ϑομπάηθ85 οἵ Ὀοάγ, Αοἴβ ᾿1), 16, 
ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλ. ταύτην. 8,0 18. ἱ. 
6, ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς οὐκ ἔστιν 
ἐν αὐτῷ ὁλοκληρία. 80 Ὀϊος. [ΙΔδτὶ, 
Ζοιοῦ. νψὸ δανὸ Ἰοϊποὰ ὁλοκληρίαν, 
ὑγιείαν, εὐαισθησίαν, ὅζε. Απά 80 [μυοΐδῃ, 
τ, αἰ, ν. 209, ἐν ὁλοκλήρῳ τῷ σώματι. 

Ὁλόκληρος, ουὅ, ὁ, ἡ, «]. (ὅλος, 
κλῆρος, 5018,} ῬΙΌΡ. “ουἱ ἰοίδ 8018 ποδί, 
ἰοίατη αυοὰ Βοτίθ οὈνθηὶ :" Ὀὰυῦ ΘΘΏΘΥ, 
“σβοὶο, ϑητγο ἰπ ουοσγθρασι.᾽ 80 Ηάϊΐδη. 
Υἱ, ὦ, 6, Πέρσαις ἀνανεώσασθαι πᾶσαν 
ὁλόκληρον ἀρχὴν, " ἴὰ 1ϊ8 []} ἱπίορτί ἐγ." 
Τρμαβ 186 σγογὰ 18 δβυποηυτηουβ ΜΠ ὅλος, 
Ὀπὸὶ ἃ βίγοηβοσ ὕδιτω, βιψηϊγίηρς “8016, 
ἸῺ 16 4}}} ΤΈΡΑΣ οὗ 119. ρατίϑ,᾽ 85 ἴῃ 
Απδίοι. ἘΠῚ. ἱν. 1, οὐ πᾶσιν ὁλόκληρος 
παραγίνεται. ὃ0 1 ΤΏοθΒΕ. ν. 28, ὁλό- 
κληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα, καὶ ἡ ψυχὴ 
καὶ τὸ σῶμα, “γον Ὑοἷθ βρίτἰῖ, βοιι), 
ἀηὰ Βοάγ,᾽ 1. Θ. γοῦν Ὑ1016 τη, Απά 88 
ὁλόκληρος τγ88 ὑυδοὰ οὗἩ βδηΐγ οὗ δοάνψ, 88 
[ιοίδῃ 111. 209. Αττ. Ἐρίοι. 11, 26, 5ὸ ἱξ 
ὙᾺ ἰγαηδίοιτοα ἢρ. ἴο πιθηζαὶ α08}11168, 88 
ἴῃ Φαπιοϑ ἱ. 4, ἵνα ἧτε τέλειοι καὶ ὁλ. 
ὙΒογα, Πουγονοῦ, ἔΒ6ΓΘ ΣΩΔΥ 6 8 8]]υδίοη 
ἴο 18αὲ ὈΟΔΙΥ βουμάποββ τοαυϊγοὰ ὉΥ (᾿9 
Μοβαῖς ]δνν, ἴα ὈοΙῺ {80 νἱοϊτηϑ ἀπά (ἢ8 
ϑϑοΙβοΐπρ ΡΥ ]θδί8, 80 σογα ἰο θ6 τέλειοι, 
ὁλόκληροι, ἄμωμοι. 8566 Πουΐ. ΧΧΥΙΙ, 6. 
908. Απι. 11, 12, 2. 

᾿θλολύζω, ἔξ, ἕξω, (ἃ ποτὰ ἐοττηθα ἔτοτα 
ἴπο βοχηά,} Ῥῖορ. ἐο ογῷ αἰομά ἰο ἴῃ ροάϑ, 
ΟἸΕΒΟΡ ἰῃ ϑυρρ οαιίοη οὐ {πη ϊκδρί νης : 
ἐδρθοίδ ιν βαϊὰ οὗ γπηὴβ οὗ [ΟΥ υἱἱοτοα 
ὉΥ δυιαῖοβ οα ἔεβίλναὶ ἀδγβ, δοσοτωρατι 6 
ὙΠ ϑηου!8. δπὰ οτἰεβ, Ηοα. 1]. τἱ. 80]. |χ. 11, 7. 
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Οἀ. 1]. 460. ἵν. χχὶ!. 408, 411. Ιῃ Ἰοΐεν 
ΒΕΡῸ, ϑΘΏΘΓ. ἕο ΟΥ̓ αἰομά, 1,αἱ. ἷωίαγο 
6. 51. ἴῃ ἸΟΥ, ἐο δδοιξ, ΤἬΏΘΟΟΣ, χν]!, 64. 
Επγ, Βαδοςοῖι. 678. [ἡ Ν, Τ' ἴῃ σομαρ]αίπξ, 
ἔο εἤγίοϊ, ἕο λοιυῖΐ, 4080], 1.4, ν. 1, κλαύ- 
σατε 5. ὀλύδοντεν 80 Βερί. 13. ΧΙ. 6. 
χγυ. 8. χνὶ, {. Ἀ1οά, 810. 1), δϑ. Πο. 
818, 20, 21. 
Ὅλος, ἡ; ον, αἀ]. τολοῖδ, ἐδ6 τυλοῖο, αἰ, 

Ἰποϊυάϊηρ ΘΥΟΥΥ ρματὶ 1) οὗἉὨ δραδε, οχίδηΐ, 
απιομηΐ, ὅτε. Μαιι. 'ν. 28, ὅλην τὴν Γαλι- 
λαίαν. ν. 29, ὅλον τὸ σῶμα. χνὶ. 26, τὸν 
κόσμον ὅλον κερδήσῃ. ΧΧΙ. 4, τοῦτο δὲ 
ὅλον γέγονεν, ε]. Νοαϊ. ὅλον, {ἠ6 τολοῖε. 
ἷ, 6. τη888, αἰ. χὶϊ. 88. [.ὰ. χὶϊ!. 2]. δι᾽ 
ὅλου, ἑδγουφλοιέ, Ἰῃ οὐ Ρασί, Φοἢη σὶχ. 
28. (. δηἀ ΟἾἸα88. Σὰ ἐΐηιο, Μαῖῖϊ. 
Χχ.θ, ὅλην τὴν ἡμέραν. μι. ν. δ. δι᾿ ὅλης 
τῆς νυκτός. ΑοἰΒ χί. 26, ἐνιαυτὸν ὅλον, 
ἃ]. ϑερῖ. δῃηὰ ΟἾδββ. 8) οὗ δὴ αγεσίίοη, 
ὀηιοΐίοη, οοπαϊδίοη, Μαῖϊ. χχὶ!, 87. ἐν ὅλῃ 
τῇ καρδίᾳ σον. ἴἵλι. χ. 27. 408. Β6]]. ), 

, 4, ὅλος τοῦ πάθους ἦν. Χοη, Μίοιι. 1Ϊ. 
60, 28. Φοδη ἰχ. 84, ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεν- 
νήθης ὅλος, ΠΟΙ {Π6ΓῸ ἰδ ἃ ὉΪ]Θηἀϊηρ οὗ 
ὕνο μῇγαθοβ, ὅλος ἁμαρτωλὸς εἷς, διὰ 
ἐγεννήθης ἐν ἁμαρτίαις. Ῥδ. Ἰϊ. ὅδ. Ζοδῃ 
ΧΙ, 10, καθαρὸς ὅλος. Χοη. Ηϊδβῖ. ν. 8,7, 
ὅλον ἁμάρτημα. ᾿ξ 5οἢ. ϑοος, 1.1], ὅλον 
ἕλκος. ᾿δπιοβίι. ν. 1110, πλάσμα ὅλον 
ἡ διαθήκη. 

Ὁλοτελὴς, έος οὖς, ὁ, ἡ, 54). (ὅλος, 
τέλος,) “νῷ οοηιρίθία, ευδοῖε. 
1 ΤῊ. ν. 28, ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, 
. 6. τυλοῖϊν, ἴῃ ΘΥΘΙῪ Ραγῖ ; 866 ΤΩΥ̓ ποίδ. 

Ὄνλνυνθος, ον, ὃ, απ ὠπξέηιοῖν, ΟΥ τοΐῃ- 
ἐθγ ἤσ, ϑυοἷν 88 στοῦβ ὑπᾶάϑυ [86 ἰθανϑδ δηά 
ἀοεβ ἢοΐ Γίρθη δ ἴ86 Ῥσορδὺ βθδβοῃ, Ὀὰϊ 
δἰρ ὍΡΟΣ ἴΠ6 ἴγ868 ἀυτίηρ τὙἱπίοσ, Εν. 
Υ]. 18. δορί. δηὰ ΟἸδββ. 
Ὅλως, δἂν. (ὅλος.) νϑϑμ ὁ αἰορείλον, 

ἴῃ ΟΥ̓́ΘΓΥ͂ Ταδροοΐ ΟΥ 580η86, ἱ Οον. νυἱ. 7, 
ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστιν. 1 που]ά ὀοτ- 
ῬΑ Χοη. Ηϊεί. ν. 8, 7, ἀντιπάλοις τὸ 
μετ᾽ ὀργῆς προσφέρεσθαι ὅλον ἁμάρ- 
τημά ἐστι. ΑἾβο «υἴογό, ,ΘΏΘΥ. 
1 ον. ν. 1, ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν κιτιλ. 
Νεραῖ. οὐ οὐ μὴ ὅλως, ποὲ αὲ αἰϊ, 1 Οον. 
χυ. 29. Μαίι. ν. 84, δηὰ ΟἾδΔ88. 

Ὄνμβρος, ου, ὃ, α ἔδαυν 8δοιυθῦ, υἱοίοηΐ 
Ἐπ ἐὴὴ τυ πάοῦ δά ἐβωρδνι 1,Αἱ. ἐην- 
δον, ἴμὰ. Χὶὶ. δ4, βορὶ. ὅς ΟἾΔ88. 
Ὁμεέρομαι, ἰο ἴοπς 70, λαῦδ ξένον 

αγγοολίοκ ζῶν, σι σθη. δαυΐν. ἴο ἱμείρο- 
μαι, ἴον ψὨΙΟΝ 10 18 δαδδιυϊοά, 1 ΤῊ, 1]. 
8, ἰῃ Ἰαΐῖον δαϊῃ. : θα 566 ΤΩΥ ποῖίθ. 
Ὁ μῖλέω, ἔ ἥσω, (ὅμιλος,} ΡΓΟΡ. ἐο δε ἕπ 

οογραπν υἱδξδ[τ ΔῸῺΥ οπο, λαῦδ ἐπέθγοοιγϑα 
ΜΝ Ῥιπά. Ῥγίῃ. νἱ. δ8. Τχυς. Τα. 45. 
Χοη. ὅοην. 11. 10. Τη Ν, Τ΄. ἐο οοπύογϑε, 
ἐο ἑαϊξ ευἱδἧ, αΌ80]. [.ὰ. χχὶν. 15. Αςἰβ χχ. 
1]: 011. Ὦγ ἀαι. Αςἰβ χχίν. 26. 708. ΑὩϊ. 

6ῃ. ὍΡΟΣ ὶ. 2,1δ: ὉΥ πρὸς 
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ἀλλήλους. ἴ,π. χχὶν. 14: »ἰΠ πρὸς, Χοη. 
Μοια. ἰν. 8, 2. 
Ὁ μελέα, ας, ἡ, (ὁμιλέω.) φτορ. ἃ 11. 

α δεὶπ ἱορείλον, οοπιραπιοηδλΐρ, δι. Μοτ. 
1. 7, δ. πῃ Ν. Τ΄ ἐπέογοουγϑθα, 1 ΟὐοΥ. χν. 
38, φθείρονσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κα- 
καὶ δῃὰ 80 ΟἾ858. δ Ὠ]οά. 8ϊὶς. χνὶ. δ4, 
ταῖς πονηραῖς ὁμιλίαις διέφθειρε τὰ 
ἤθη τῶν ἀνθρώπων. 
“Ὃμξλος, ου, ὃ, (ὁμὸς ὁμοῦ, ἴλη, 

ΟΥΟΨΚΑ.,} Ρρτορ. α ογοισαϊης ᾿ ΒΘΏ66 ὦ 
ογουυά, τιμέωαάο, Ἐλον. χυὶ!. 17, ἴὰ τοχί. 
Τοο. δὰ (458. οὔϊ. 
Ὁμέίχλη, ἡς., ἧ, α οἷοιά, πιξδί, σαροῶν, 

2 Ῥεῖ. ζ 17, ὁμίχλαι ὑπὸ ΝΥ ολβεύ: 
ἐλαυνόμεναι, Ἰαϊ. Ἐδὰ. ἔογ ἰοχῖ. νεφέλαι. 
ϑορῖ. δῃὰ 1δὲ. (7888. 
Ὄκμμα, ατος, τὸ, (ὄψομαι, ὥμμαι, 

ἘΔΡ' ἰδέ, ΔΏΥ Πῆον δ6θῃ, ϑορἢ. ἐμοὶ 
ὃ. ᾿ὕξυα!γ ὀγο, ρίαν. τὰ ὄμματα, ἐδ 

ὄγο5, ΜΙκ. νἱῖϊ. 28. δορὶ, δηὰ ΟἸ688. 
"μνῦμι δηὰ ᾿Ομνύω, ἢ, ὀμοῦμαι, δογ. 

1, ὥμοσα, ἐο διύθαγ, ἱ. 6. 1. ροποῦ. δπά 
ἴδοι. ἕο ἑαΐδ οὐ πιαζὸ οαἰΐ, Μαῖϊ. χχγϊ. 
74, ἤρξατο ὀμνύειν. ν. 84, μὴ ὀμόσαι 
ὅλως. Τὴ ρδβοῃ οὐ [δὶπρ ὈΥ ψ ΙΟΝ ΟὯ6 
ΒΌΓΘΔΓΒ 8 ΨΔΙΟΙΒΙΥ σοπδίχιιοά ; δοσυβ. τὸν 
ὀὐρανὸν, ὅ6. ν. 12. κατὰ νἧτι φοη. Ηοῦ. 
νἱ. 18. ὥμοσε καθ᾽ ἑαντοῦ, νοτ. 16, δπὰ 
ΟἸ485. ; ὁὔοὸ σι εἰς Ἱεροσόλυμα, Μαῖί. 
νυν. ὃδ. Ὁγ Ηϑοῦγ. στ ἐν, ν. 84, ἐν τῷ οὐ- 
ρανῷ, ἐν τῇ γῇ, οἷν. ἀπά ϑ'ορί.---11. Βρθο. 
ΞΞ ἰο ἀροίαγο υοἱξῆ, απὸ οαἰῆ, ἴ0]}. ὉΥ τὰ 
ὙΟΓάδ οἵ [86 οαἴϊι, ΗΘὉ. 1). 1], ὡς ὦμοσα 
ἐν τῇ ὀργῇ μου, εἰ εἰσελεύσονται, νἱϊ. 
21. Ὁγ ᾿πΐ. 111. 18, δά ΟἾδβθ. Ἠρθηοθ ἕο 

ἴ96 τυϊἦ, απ οαξἧ;, [01]. Ὦγ ἀαῖ, δῃηά ὅτι, 
Κκ. νἱ. 28 : σἱτ ὅρκῳ, 01]. ὈΥ ἀαὶ. δπὰ 

Ἰπῆη. Αοία 11, 80. Ὁγ δες. δηὰ ἀβί. υἱΐ, 17, 
τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὦμοσεν ὁ Θεὸς τῷ 
᾿Αβραάμ : εο νὰ πρός τινα, Ἰια. ἡ 78, 
ὅρκον ὃν ὥμοσε πρὸς αάμ. ομω. 
Οἀ. χίν. 331. ἀὐϑδέρον τῇ 
Ὁμοθυμαδὸν, κἂν. (ὁμόθυμος, ἔν. 

ὁμὸς, θυμὸς.) ευὐέά, ἐδ ϑαπιθ πιὶπα,, εοἱ 
056 ἀοοογά, ἐοροίδον, Αὐοἴϑὶ, 14, ὅς οἵ. 
Ὁ μοιάζω, ἔ. άσω, (ὅμοιος,) ἐο ὅδ ζἰζα, 

Ἰηΐσδηβ. ΜΚ. χίν. 70, ἡ λαλιά σον ὁμοιά- 
ζει, ποῦ Θἰβονίιθτθ ἔοι πα οχοδρῦ 1 σΟΙΏΡ. 

Ὁ μοιοπ αθὴ ς, ἕος οὖς, ὁ, ἡ, Δα]. (ὅμοι- 
ος ἃς πάθος.) {ἰκε-αὐἔδοίοα!, 1. 6. " οὗ ᾿ἴϊκὸ 
παΐυγα, ΔΙ ΘΟΌΟΉ 8, σοπ ἀ Π10ῃ :᾽ ΘΠ 66 ΚὍΠΘΓ, 
ψ ἢ ἀδι. Αοἰϑ χίν. 1ὅ, ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς 
ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι. 34. ν. 17, ὁμοιο- 
παθὴς ἡμῖν. Τὶ ἴθ, πονγονοῦ, ἴ00 ΘΟΙΆΡΙΟΧ 
ἃ ἕογῃ [ὁ δ ΤΟργεβεηϊθά ὈΥ ΔῺΥ βἴηρ]6 
Ἔχριϑβδίοθ. Ετομπὶ (Π6 ραββαζεβ δἀἀυσοά 
Όν ΥΥ εἰβιεΐπ, ἐξ Ῥ] ΔΙ] ἀσποίεβ σθηοσ, [Π6 
δοίηρ δα )θοῖ ἴο 811 1Πο86 δοοϊἀϑηΐίβ ψῃϊοῇ 
αἰτοῦ Ὅο υτηδὴ παίῃγθ, ὩδιηοΥ, ἰο 186 
ρϑϑδίοπθ ἀπά αδβεδοϊοῃβ, 106 σαπίβ πὰ 
θα δδβὸϑ, (ἢ ΠΔΌΪΠΥ ἰὼ ἀΐβεαθθ δηὰά 
ἀο81}}, ψνἰοῖ “668}} 18 μοῖν ἴο,᾽.--ξογτηΐηρ [86 
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ορροβὶίδ ἴο ἴῃ ποίίοη οὗ Ποῖ Υ. ὟΝ ἰϑὰ. Υἱ, ὃ, 
208. ἀθ Μίδιο. 8 12, ΤΒΘορν. ΝΗ. Ρ.ν. δ, 
Ὅμοιος, α, ον, 84]. (ὁμὸς,) ἐΐζε, γε’ 

ἵησ, ἴ01]. Ὁγ ἀαῖ. ]) ρϑῃθγ. ἴῃ οχίοῖ- 
8] ἔογηλ δῃὰ δρρεάγαποθ, ϑόδη ἰχ. 9, ΚΟΥ. 
'.. 18, ὅμοιον Υἱῷ ἀνθρώπου, τον. 18, κοὰ 
οι. δὰ Ο]6888.; ἰπ Κἰπά οσ ἡδίυτο, Αοίδ 
χυϊ!. 29. 4]. νυν. 2], δπὰ Ο]4888. : ἱπ οθῃ- 
ἀποεῖ, σμαγαοίον, Ναί. χὶ. 16 : ἴῃ οοπάϊ οι, 
αἰτουτηβίδῃσοβ, Χ᾿Ϊ!. 81, οἷ. ἀπὰ (]458. 2) 
7δὲ ἰκο, ἐφμαί, ἐδ δαπιθ υοὐδδ ; ἴῃ Ἰαϊπὰ οἱ 
παίαγο, 546 7, τὸν ὅμοιον τούτοις τρύ- 
πον, ῬΑΙΘΡΆ. χχίχ. 8. Ἐδε]ιβ. χὶϑ. 16; 
ἴῃ σοπάποῖ, σπαταοῖεσ, οασα ἢ σοι, δολα 
Ὑἶ]. ὅδ, ἔσομαι, ὅμοιος ὑμῶν, ψεύστης: 
ἴπ δυθιοτὶγ, ἀϊρτιιγ, ροόσοσ, Ναί. χχῆ. 
39, δεντέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ. Βεν. Χἰϊ. . 
908. γἱ1}. 14,1. Ἐοοϊυ8. χ]ῖν. 19. 

Ὁμοιότης, ἡτος, ἡ, (ὅμοιος,) ἰἐ διδδι, 
διη  ἑωμάο, ἩΘὉ. ἰν. 15; ΡΑΙΥ οἵὗὨἁ παίῃτο, 
Υἱὶ. 15, ἴῃ ΟἸσῖθι 5 Βυτηδη Ομ δγδοίοσ. 
Ὁ μοιόω, ἴ. ὦώσω, (ὅμοιος.) ἕο τιαῖε 

ἰδ, νιν ἀος. δηὰ ἀαῖϊ. Ρα488. δοσ. 1. ὑμοι- 
ὦθην, ἐο δὲ ΟΥ δοροπιὸ ἔἶδο, τὰ ἀαϊ. 1) 
ζθποΓ. ΟὨ]Υ 888. ; ἰπ ΘΧίοτ ἃ] ἔοττη, Αείδ 
Χὶν. 1], οἱ οὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις. 
ϑορί. δηὰ ΟἾδ88. : ἱπ σοηάποί, ΤοΠδγδοίοῖ, 
Μαῖι. νἱ. 8. Ἐς] α8. χἰ δ. 1. Τὰς. 1, 82; 
ἴπ οοηάϊίοη, οἰτουτηβίαηοεβ, Ησῦ. ἱ. 17, 
τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι. Τπυς. ἱν. 98 
μ 108: ἡ [01]. Ὀγ ὡς, ΝΥ ἶχ. 29, ὡς 
ὁμοῤῥα ἂν ὡμοιώθημεν. ἴῃ σομιρδή- 

ΒΟΠΒ, ΓΗ ἰέζοη, οοπῖραγο, ρα88. ο ὕ ἰἐδεποά, 
δο ἐζο, Μαῖι. νἱῖ. 24, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀπᾺ 
φρονίμῳ, οἵ. 8.0 δορί. δὰ ῬἨΠ]οβίς Υ͂. 

Ρὶι. 11. 27, ὃ, τῷ ΙΙολ. ὁμοιώσω αὐτόν. 
Ὁ μοίωμα, ατος, τὸ, (ὁμοιόω,) μῳ 

“ βοιῃϑί βίη τηδάθ |ἴκ0.) α δέζοηοβδ. 1) 
νην, εἤαρε, ἤσωγο, ῬΊΔ]. ἰϊ. 7, ἐν ὁμοιώ- 
ματι ἀνθρώπον γενόμενος, Ῥᾶτ8]}}, υἱῖὰ 
μορφὴ, ον. ἰχ. 7. ϑερί. ἀπὰ Αὐϑίοί. 
Ἐπηΐο, νἢ. 10, 2) δϑβίγ. ἐύζρηδβδ, γόϑοδε 
δέαμποθ, ΟὨΪΥ ἴῃ [89 56η86 οὗ δῃ δὰ]. Βοιι. 
ἱ, 28, ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀν 

τὰ | θρώπου, δααίν. ἴο ἐν εἰκόνι ὁμοίᾳ κιτ.λ. 
“δὴ ἱτηδρα {Π|πὸ αηΐο τηογίαὶ τηδὴ :ἢ υ. 14, 
ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς “παραβάσεως 
᾿Αδὰμ, ἷ. 6. ἃ ἰχαπεργεβδίοη Ἧἶκοὸ {ἐμαὶ οἵ 
Αἄδῃ,, νἱ. ὅ. νἱῖϊ. 8. 
Ὁ μοέως, δάν. (ὅμοιος,) ἐπ ᾿ἶζδ πιαν: 

6, ἐἰβοιυῖθο, αἴι. χχὶ!. 26, ὁμοίως καὶ ὁ 
δεύτερος. 1 ΟοΥγ. νἱ]. 8, ὁμοίως ποιεῖν, 
1. 111. 1]. 8]. ϑορί. δηὰ 6]888. 
Ὁμοίωσις, εως, ἡ, (ὁμοιόω . 

Ἡβοπίησ, ουὐπιρατίϑοπ; ἴῃ Ν. ΗΝ 
γϑροηιδίαποο, ὅα. ἢϊ. 9, βϑρί. διὰ ΟἾδδϑ. 

Ὁμολογ έω, ἔ,. ήσω, (ὁμόλογος, ἴ. 
ὁμὸς, ὁμοῦ, δι λέγω.) Ῥτορ. ἐο βροαΐ οἵ 
δον ἐΐα ϑαπια ΜἰΚΏ Ὁποῦ, 6. στ. ἐο βρθαῖ 
ἐδδ βαηι6 ἰαησώασα, ν ἢ ἀαΐ. ἥζοι. 1.14, 
ἷϊ. 18, ἐο ἐβαν ἐλ6 βαπιο ἐλέπσο, ἱ. 6. ἰο αϑϑηὶ, 
οοπϑοηξ, ἀρτοο εὐτέῇ, 011. Ὁγ ἀαι. 405. Απὶ. 
ὙΠ. 6, 2. Ηδοί. ἱ. 28, 171. ΤΒυς, ἱν. 69. 



ΟΝΜΟ 
Χο. γι. τῇ. 8, 19. Ηοποο ἴῃ Ν. Τ. 1. 
ἐο οοπνοξάε, αὐπιδέ, σοη 688, πὶ δοο. 6. στ. 
8 σβαῦρο, Δοίθ χχὶν. 14, ὁμολογῶ δὲ τοῦ- 
τό σοι. 8. οὗἉ 5ἴη8, τὰς ἁμαρτίας, 1 Φοἢῃ 
:. 9. Ἐξοοϊυϑ. ἵν. 26. Ηάϊδη, ἱ. 6, 8. Χροη. 
ΑἸ. 1. 6, 7. Ἠθποθ ἕο οοηδ88 ριδίιοῖψ, αο- 

ν, »γΟ 58, 6. στ. ἢ δοα. 
οὗ οορη. που, 1 Τίηι. νἱ. 12, ὡμολόγησας 
τὴν κ. ὁμολογίαν. ὝΊΪΝ δοουβ. σΘΏΘΥ, 
Αοείβ χχιϊ. 8, Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσι 
τὰ ἀμφότερα : «πιὰ ἱπέ, ΤΊ, 1. 16, Θεὸν 
ὁμολογοῦσιν εἰδέναι. Χοη. Μοῃι. 1. 8, 9. 
ὙΨ1Ὲ ΡδΥοἱρ. ἔοσ ἰπῆπ. 1 ΦόοΒη ἵν. 2, πᾶν 
“πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ '1ησοῦν Χρ. ἐν σαρκὶ 
ἐληλυθότα. τον. 8. 2 Φοδη 7: 8030]. δυΐ 
211} ΠΡ. ΠΠΡΙ, Φολη χὶϊ. 42. Βοια. χ. 

10. Ὗ. Η. 11. 44. Ἐ9]]. ὉΥ ὅτι ᾿πειοδά 
οὗ 1ηδη. Ηδοῦ. χΙ. 18, ὁμολογήσαντες ὅτι 
ἘΠῸΣ καὶ π. εἰσίν. 1 Ζοδη ἱν. 1δ. 24]. 

. Η. χίὶ!. 2. Νοῖο [86 σοπείγαοιίοι ὁμο- 
λογεῖν ἔν τινι, ἐο σοη δε ἐπ ἀτν οπθ᾽ 8 
φαϑο, ἷ. 6. ἴο »ΥῸὺ) [888 οὐ ξ ολαῦς ἃ λέπι,} ὡς 

2, 1,α. (560 ἴω ᾽Εν πο. 111. 8.) Μαῖϊ. χ. 
χὶϊ. 8, οτο [6 Β6}86 18, " 1 Ὑ1}1} δοκηον- 
Ἰοᾶρο Ηἰπι 88 τὴῦ ἀϊβοὶρ]6.᾽ Βγ Ηοῦτ. τι 
αὶ. οὗ ρμοῖβ. ἔο αοἰποιυ, 
ΔΩΥ͂ ΟΠ6, ἕο σίυα ἐλαπῖδ, ργαΐδο, ἨΘΌὉ. ΧΙ]. 
1δ, χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ. ϑορί. οἵϊ.---Π]. ἐο ἕὰ οΥ 
ἴο ΔΠΥ 016, ἐο Ῥγοηιῖβο, ΜΔΓΝ ἀαῖ. ἀπά ἰηβη. 
Μαῖι. χῖν. 7, μεθ᾽ ὅρκον ὡμολόγησεν αὐ- 
τῇ δοῦναι. 208. Απί. νἱ}]. 4, 8. Χοη. Αἢ. 
Ψ]. 4, 22, ἀπὰ ον. ἴῃ ΟἾ4888. 

ὋὉ μολογία, ας, ἡ, (ὁμολογέω.) 3} 
αϑϑοπέ, αργοθπιθηΐ, ἃ5 οἷϊ. ἴα Τας. ᾿ ἴῃ ΝΤ' 
φΟπ δ δ5οη, »γογ ϑϑβίοη. 1 Τίτω. νἱ. 12, 18, 
στὴν καλὴν ὁμολογίαν, οοἴηρ. ἴῃ Ὅμολο- 
γέω. ἴῃ [6 86186 οὗ δὴ δα]. 2 Οὐνυ. ἰχ. 
18, ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν, 
ἐγουγ ΡῬτοίεββοα 80] οιΐομ,᾿ οὐ οδοαϊθηξ 
»γο͵δϑϑίοη οἵ ἴμ6 αο8ρεὶ. Ηθδ. χ. 28, κατ- 
έχωμεν τὴν ὁμολ. τῆς ἐλπίδος, 1. 6. “(6 
ΒορΘ νγὸ διᾶνθ ργοξεββϑα, 1. 6. [86 ΟἸ τἰδίϊδη 
τοὶ σίου, δηὰ 1]. 1, κατανοήσατε ἀρχ- 
εερέα τῆς ὁμολογίας ἡμ. “ἴ0 ΗἸγἢ-Ῥυοδὶ 
θη ἤρα Ὑ6 ῬΓΟΐδδΒ ΟΥὁ ΟὟΤΏ 88 ἃ Νίδδιου, ἷ. 6. 
16 Μοββίδῃ. Ηθῃοο τηδίοῃ. 9707 688ϊοη 
ἴον “ 186 {πίπρ ῥγοξοββθα, ἱ. 6. [πὸ ΟΠ τϊβιίδη 
το] ρσίοη, Ηοὃ. ἵν. 14, κρατῶμεν τῆς ὁμο- 
λογίας. 80 ῬὮΠ]οΟ ἀὸ ϑοιμη. ἷ. 
16, ὁ μὲν δὴ μέγας ἀρχιερεὺς τῆς ὁμο- 
λογέίας. 
Ὁ Μ0. θυ νυδενθι, δᾶν. (φαγί. ῥγθϑ. 

Ρ888. οἵ ὁμολογέω.) ὃν οοπδοπέ ΟΥ αἴ, οο»»- 
7 εεϑοαϊΐῳ, σἰϊμουῦ σομίτουθσθυ, 1 Τίπι. ἐϊ. 
16, δπὰ Ο]δ88. 
Ὁ μότεχνος, ου, ὁ, ἡ, 8]. (ὁμὸς, 

τέχνη.) ΟἹ ἐδδ ϑατηδ ἰγαάδ, Αοἴϑ χυῖὶ. 8, 
απὰ ΟἸ888. 

ὋὉ μοῦ, τἂν. (ρτορ. φοηϊῖ. ἡθαί, οὗ ὁμὸς.) 
α ΒΩ 726 ῬΪδοθ ΟΣ (1016, ἑοσοίξογ, 6. στ. 
οὗ ρΐαςο, Φοδη χχὶ. 2. ἀπά Ο]488.: οὗ [ἴτλθ, 
7 ἐ δὶ ἷν. 86. χχ. 4. ϑερί. δηὰ 6]888. 

-Ὁ 

Ὁ μόφρων, ονος, ὃ, ἡ, κα]. (ὁμὸς ὅς 
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φρὴν,) οΥ λα ϑαηιδ πιΐπα, ᾿ἰκο-ηιϊπαφα, Ἰ Ῥεῖ. 
.. 8, δὰ (]488. ἔσοια Ηοιμοσ ἀονηναχάβ. 

Ὅμως, δάνοτβ. μαζί. (ὁμὸς,) “αὐ 86 
δε αμοῖς ἷ, δ. Ἀ Ἂ ποϑιυϊδοαηᾶ. 

Βδη. 61]. Ὑβρ. 1845. δια ἢ. 8. Οϑθοεί. 
Ταῦ. 88. Οἱ [6 οοπποχσίοη Ὀθίσαοῃ [ὴ6 
ΨΆΤΙΟΙΒ 5Β6η868 οὗ ὅμως, Β60 Ντ, Ταΐο οὴ 
ϑορἢ. Εἷὰ. Τγτ. 1826. ἴῃ τθθ ἀβαρα οἵ 
Ραμ], ὅμως ἰδ Ραϊ ὈΘΙΟΤΘ 8. ΘΟΤΩΡΑΥΒΟΙ 
ὙΠ βοιηϑι ίης ἰηΐοσίοσ, οὐδ οὗ τ δὶ ἢ 
ἴογα (θη Φ0]]ονγθ ἃ σοποϊυδίοη ἃ φεΐμογὶ 
αὦ πια)μβ8, οηαυΐν. ἴο ψοξ ουθη, 1 Οοτ. χὶν. 7, 
ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα κιτ.λ. 
ἷ, 6. " γεΐ δυ6Ή 88 ἴο ἱπαηίτηδίθ τη 8108] ᾿η- 
δίσυτηθηίδ, γου γα το ἴθι ἴο ρῖνο ἔου ἢ 
ἀἰβποις βουηάβ: [ἤονν τυ τοτὸ [Ὠ6η,᾽ 
ὅτε.) 6]. 11}. 15, " γοξ δυθη ἃ. γη8}}8 σονὸ- 
πδηΐ, ἀοΥ σοπῆγτηθα, 0 ο.6 8η9}}]}]6 1. 

Ὄναρ, τὸ, ἰῃμάοε}. α ἄγεαπι; ἴῃ Ν. Τ'. 
ΟὨΪΥ κατ᾽ ὄναρ. " ἴῃ ἃ ἀτοδῃι,᾽ Μαῖίϊ. ἱ. 20. 
1, 12, 18, 19, 22. χχυὶϊ. 19, δὰ οἷ. ἰὼ 
αι. Ο]488. 
Ὀνάριον. ου, τὸ, (ἀΐῃ. οἵ ὄνος.) ἃ 

ψοιρς α88, ΦοΒῃ Χίϊ, 14, 60]]. ν. 1ὅ, Αἴποηῃ. 
ΧΙ, Ρ. δδ2. 

᾿Ὀνειδίζω, ἔ, ίσω, (ὄνειδος.) ῬτῸΡ. {0 
αἀοίωηιο, ἀΐϊϑραγασα, . 1 ζθῃθν. ΞΞ 
ἐὸ ταῖϊΐ αἱ, τουΐΐθ, ἴο 88881} ἸΠΠ ὀρρσοντίουθ 
ψογάβ, ἴῃ ἰδίου υϑᾶρὸ ὙΠῸ. δοο. ΟΥ̓ ᾶ Ρ6Γ8. 
Μαεῖι. ν. 1], μακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδί- 
σωσιν ὑμᾶς. χχνὶϊ. 44. Βοτι. χν. ὃ, δηά 
οὗν, δορί. δῦ8ο]. οχι. 1]. ἱ. 21}. υἱῖ, 95. 
2) βρθα. ἐο τ᾿ εὐὐδῆ ΔῊΥ τμΐηρ, ΞΞ ἴο 
μρδναϊά, οὐϊάο, 6. στ. ἢ δου. Ρ6ΓΒ. δηὰ 
ὅτι, Μαῖ. χὶ. 20, τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν 
τὰς πόλεις κιτιλ. ἀπά ὑΐεε, ἢ 86ο. 
οὗ τπΐηρ 7ῦ0γ ψπῖοι, ΜΚ. χυὶ. 14, τὴν ἀπι- 
στίαν αὐτῶν, διὰ ΟἾἶδ88. Α80]. ἐο “- 
δγαϊα, 5011. χἰτῃ Ὀοποῆίβ σοηΐοιτοᾷ, 44. ]. 
δ, διδόντος ἁπλῶς, καὶ μὴ ὀνειδίζοντος, 
“ἀο68 ποῦ πρϑτγαϊὰ ἴπθτλ ἢ Ὀοηοῆ 8 σοη- 
ξοιτοὰ., 830 Μοηδπάον, καλῶς ποιήσας, 
οὐ καλῶς ὠνείδισας. Τὶ ποῖ υπῆγοα. οὁ6ς. 
πη Ο]488. 

᾿Ὀνειδισμὸς, οὔ, ὁ, (ὀνειδέζω.) τοὸ- 
οαοΐ, ἰίησ, οοπίμηιοίῳ, ουλ. χν. ὃ. ᾽ΡΤ 

οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὑγεμιζοτον σέ. 1 ΤΊ. 
᾿ϊ, 7. ΗδοὉ. χ. 88. χὶ, 20, τὸν ὀνειδ. τοῦ 
Χρ. “τορτόδοῦ [16 {μδἱ οἵἩ ΟἸτδι.᾽ ΧΙ]. 1. 
ϑερῖ. δῃὰ Αροογ. ; ΟὨΪΥ ἔουπά ἰῃ ]αἴθ ΟἹ, 
ὙτΊΕΙΒ. Ὁ 

Ὄνειδος, εος ονς, τὸ, ῬῸρ. )ῶπιε, 
ὨαΉΙ6, τορουέ, σοοὰ ΟΥ Ὀδά, 6. στ. 
͵7)ῶπιθ, τομποιυη, ἔξ . ῬΒαη. , κάλ- 
λιστον ὄνειδος, δῃὰ ἘαΘΟΒ. 640. Τῦβθ6}} 
δῃὰ ἴῃ Ν. Τ. εὐ ἕατηο, 1. ὁ. οὐ, αἴ - 
σγαοο, ἴκι. ἰ. 2δ, ἀφελεῖν τὸ ονειδός μον, 
ὶ, 6. [07 βύδυ Σγ, 1Π Δ] ϑο ἴο θη, ΧΧΧ. 
29. 
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ΟΝΙ 
᾿Ονικὸε, ἡ, ὃν, κα). (ὄνος,) ψάμμος - 

ἰο ἀπ ὧς, Μδῖϊ. χνῖ!. 6 : δβεε μύλος. 

᾿Ὀνίένημι, ἔ. ὀνήσω, ἐο ὅδ Οὗ πϑε, ἰο 
»χοίι; ἴῃ Ν. Τ. οἷἱν τυϊά. ὀνίναμαι, δογ. 
2. οριὶ. ὀναίμην, ἰο λατε ἘΌΔῚ οὲ Ὧν, τὶ 
ξεΏ. Ο70Γ ἤἥγονε δΔὴγ οὔς, ῬΒΊ]οι, 29, ναὶ, 
ἐγώ σου ὀναίμην. 

χ 1. ὄνομα 
ΤΗΟῸ5 πλπα.ἢ 
ἰλῖκοβ ὄνομα νῆϊὰ {86 τπιᾶτηο ἴῃ δρροειοι, 
Μαῖς. ἱ. 2]. καλέσεις τὸ ὄνομα αὗτον 
᾿Ιησοῦν, τοῖ. 23, 25. ΜΙκ. ἴῃ. 16: 6}50 
καλεῖν τινὰ τῷ ὀνόματι τούτω, “" ὉΥ 115 
πδιρο. ἴκ|.1. 6]. Ἐτίδεσς, οὗ τὸ ὄνομα, 
εεὶ!. ἐστὶ, ΜΚ. χὶν. 82. τὸ ὄνομα αὗτοῦ 
οἵ αὐτῆς, 5εὶ}]. ἐγένετο, ἴλι. '. 5. 
κατ᾽ ὄνομα, " ὉΥ͂ πδπι6.᾽ δενΈσα  γ, Φοδη Χ. 

ὅτε. ἐδε παπιε οΥ Οοά, οΥ ΟἈτιεί, δα ἃ 
Ρἰιγαϑὶβ ἴοσ Οσοά ἀὐμαβοῦ, ΟἈγίε ἀέπεροϊν, ἱπ 
8}} {πεῖν θεΐηγ, διισ] δυῖεδ, τεϊδιϊομβ, τρδηὶ- 
[οβἰδιίομβ: ρεποτ. Μίδϊι. χχυῖ! 19, βαπτί- 
ζοντες αὑτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς 
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Αγίον Πνεύματος. 
ϑρες. 1) οὗ Οοά, τπβεγε ἀΐξ παπβδ 15. καϊὰ 
ἴο δ6 Βε]]ονεά, τενεϑ]οᾶ, ἱηνοϊκοά, ποποῦγ- 
εὐ, απὰ τπὰ6 Κο, Μῖιι. νἱ. 9, ἁγιασθήτω 
τὸ ὄνομά σου. ἴλι. '. 49, ἅγιον τὸ ὄνομα 
αὑτοῦ. Φοδη χὶϊ. 28. χνὶϊ. 1]. σαι. ἸΣ. 
17: «ἤεν ἐπικαλέω, Αεἰ5 ἢ!. 2]. χν. 14. 
Βοπι. χ. 18: οἵ ρῥγαῖβϑε, μβοπᾶσε, χυ. 9, τῷ 
ὀνόματί σον Ψαλῶ. Ἠεῦ. τ]. 10. 2) οὗ 
Ομείδι, 26 ἴς Μοβοίδῃ, νἕετο ἀξ ΝαΝΙ6 18 
5α!ὰ ἰο ὃὉ6 Ποπουγαά, τενοτοᾶ, Βοϊενοά οἱ, 
Ἰωνοϊοί, απὰ {86 Ιἰκς. Αςῖς χίχ. 17, ἐμε- 
γαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ ἸΚυρίον Ἰησοῦ. 
Ἐο. ἱ. ὅδ. ΡΒ]. νἱ. 10. 2 Τμεβδ. '. 12. 
μετα νεησῆιϊς αἴὸ εαίὰ ἰὸ 6 γεοοίνοί ἴῃ 
ον ἐπγουρὶι ἐδ παηδε οἵ ΟἸεγδὶ, Φοδη χχ. 
31. ἕνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ 
ὀνόματι αὑτοῦ. Αεῖδ ἱν. 10, 80: νἤοτο 
δὴν της 19 ἀοῆς ἐπ λὲς παῆϑε, Ἰ. 6. " ἴΒ δπὰ 
ἐμτονρὲ Ὠλη,᾽ {πγοιρὲν ἕαδε τὰ δὲ, Ερῆι. 

"Π ἘΕροοαλν ἐδ παμὸ οἵ ΟἸτῖεὶ 

80θ 

Αἀν. ᾿ ἢ 

ΟΠΙ 

Χρ. Μαῖϊ. χ. 22, μισούμενοι διὰ τὸ ὅσο- 
μά μον, ἱ. ὁ. “αἢ δοςοιπίὶ οὗ τὸ δηὰ] 
σδιδε,᾿ δ58 δε] ενίηρ οἱ τας, ϑόδη χν. 
1 Ῥοῖ. ἰν. 14: ἕνεκεν τοῦ ὃν. μον, Μαῖ. 

: ὑπὲρ τοῦ ὀνόμ. Χρ. Αςῖ τ. 4]: 
ΔΩ Ἔτθοβ τὸ 

ὄνομα τοῦ Χρ. χχνὶ. 9. 8) οὗ τδς Ηοῖγ 
δρίπι, Μδιι. χχνῖὶ. 19. 

. ψὴ 

ἐππετο ΟὨ τσὶ ἰ5. διγεδὰν 

καὶ ὠνό 
Ἰ σον. ν. 1] : [0]. ὃγ 
Ὄπ οικ ον αὐδν δὴγ οὔκ, Εφϑ. ἢϊ. 15. 

Ὅννος, ον, ὃ, ἧἦ, απ α85, τιλ]ς οὐ ἔδπιλὶο. 
Μεῖι. χχὶ 2, δ, 7. ϑερί. δπὰ 6(]δεα. 
Ὄντως, δάν. (ὦὧν,) ᾿ , ἴῃ 

γοῦν ἀοοά, ΜΙκ. χι. 52. ὅτι ὑβημὴνῃ 
ήτης ἦν. σα]. 1. 2] - στὰ τἰς 4π. ὁ 

ὄντως, 85 Ὧ(]. τεαὶ, ἐγ, 1 ΤΊηι. ν. 8, ὅ. 
16. ϑερὶ. ἀηὰ ΟἸδβα. 

Ὀ ξὺς, εἴα, ὑ, δὰ]. εδαν», ξεεπ, 1) μεθ. 
“Βανίησ ἡ ία, δρέπανον. 
Βεν. 1.16. χιν. 1 ΟἸμε. 2) 
φρο, διουε, εἰποο ἴῃς ἰάοε οὗ « 
ΘΕΠ 

᾿Οπὴ, ἧς, ἡ, απ ἵπρ, λοΐδ, 6. ὅτ. 3 
βδδατε ἴπὶ (δ6 δασίῃ, ἤποῦ, ἘΣ, 838. (κε 5. 
ποῖς,} 8 οπηίαΐη, ὅδηι. ΠΙ.1]. να ττς 
Ὄσιεσθεν, δὐν. (ὅπις.) . θαι 

ἀἰνὰ; ἴῃ Ν.Τ. ον οἱ νίκες, ἑμδβμά, αῆν. 
αἱ ἰδὲ δαοξ οὗ κΗΥ͂ μεῖεοη οὐ εἰπε. ἰ] 



ΟΠΙ 
εἶο]. ΜΚ. ν. 27, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ 
ὄπισθεν, Ἰ. α. ἴτοτῃ ΒοὨϊπὰ :᾽ Εον. ἱν. 6. ν. 
Ι, βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὅπι- 
σθεν, "8 80Γ0]] πτϊτοη Πΐ δὰ οα τ[ἢ0 
ὑποῖς,᾽ δῃὰ Ο]68588β. 2) υἱεῖ ζϑπ. δ5. Ῥγθρ. 
ὑελ ἐπα, αἴἴον, Μαιὶ. χν. 28, κράζει ὁπι- 
σθεν ἡμῶν. μὰ. Χχὶϊ,. 26. ϑορι. Διὰ Ο]888. 

Ὀπίσω, εν. (ὅπις,) ῥολίμα, δαοῖ, δάοῦ- 
τραγάθ. ὈΟΤΒ οὗ ρ͵δοθ δηᾶ [τ26. 1. 88 δᾶν. 
ἴῃ Ν, Τὶ, οὗὨἨ Ῥ]ασβ οὔ]υ, [,ὰ. νἱῖ. 88, στᾶσα 
ὀπίσω. Μαϊι. χχίν. 18. μὴ ἐπιστρεψάτω 
ὀπίσω, ἱ. «. ἴο ι]8 ἢου86. ϑορί. αηὰ ΟἾαββ. 
ὙΠ τη 6 τὶ. τὰ ὀπίσω, ῥτορ. ἐλέῃσϑα θ6- 
᾿ἐπά, απὰ εἰς τὰ ὀπίσω, ὑαοσξιυαγα, δαοῖ ; 
80 ἀπέρχ. εἰς τὰ ὀπίσω, ἴο σοὸ δαοῖ;, χιιϊ' 
δαοῖ, Ῥγορ. Φοβπ χνὶϊ. 6. 8. ἔτοῃη ἃ 
ἰοα ἢ ΘΓ, νἱ. 66: βλέπω εἰς τὰ ὁπ. ἴλι. ἰχ. 
62, στρέφομαι εἰς τὰ ὁπ. "ἴο ἴασαι δαεῖς,᾽ 
ἷ, δι. δδουῖ, ὅοπη χχ. 14. μὴ ἐπιστρεψά- 
τῶ εἰς τὰ ὁπ. ἴο γεΐωγη, " ἴτη Ὀδοῖς,᾽ 1. 6. 
ἴ0 οῃοἾΒ ἤουδβο, ΜΙκ. χι!. 16, 4]. ; ὅγ. Ῥμὶ, 
᾿,14, τὰ ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, ἱ. 6. 
ἴοιτοου ραγβυΐβ ἀπά δοαυϊγοιμθηΐβ. ϑιϑρί. 
δηὰ Ο888.----11. 8285. »γρ. ἴὁ]]1. ὉῪ ρθη. 
βροκοηῃ ὈοΙἢ οὐὗἩἨ ρῥἶδοθ δῃὰ {π|6. εἶ οὗ 
ῬΡΑΘΕ, δολέρα, αΥ̓ΘΥ ; ὉΪ]Ϊδοθ ψἤοτο, ον. 
',10, ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν, δεϊδηά 
6; ὙΠ ὙΘΥῸΒ ἱπρ᾽ γἱης τιοίΐοη αὐ 7 ΔΏΥ 
ο86, ἱ. 6. [0]]ονὶηρ 88 8 ἀβοῖρ]6, ραγίίβδῃη, 
οὗ οἰ ιογσῖβο, ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, Μαῖί. 
Χ, 8. δεῦτε ὀπίσω μου, ἱν. 19. ἐλθεῖν, 
ΧΥ͂, 24, ἀπελθεῖν, Μὶκ. 1. 20; 80 μι. χίχ. 
14, Αοίβ ν. 87: ἤᾳ. 1 Τίτῃ. ν. 16. 2 οι. 
ἃ, 10; αἷδο ἱπαρὶ γίηρ ταοίΐοη δολέπα Δηγ 
0η6, (0 ᾿ἷ8 ΓΕΔ, 'π ΘΧΡγοββίοηβ οὗ ἀνθγδίοῃ, 
88 ὕπαγε ὀπίσω μου, " αοὲ ἴμθ6 δομϊπά 
Ἰη6,᾽ ἢ, 6. ΑΙἸσαΥ, ἀνδιιηΐ [μ66, ΜΚ, νἱῖ}. 88. 
3) οὗ ΤΙΜΕ, αὔίον; ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμε- 
νος, αι. 1}. 1]. ΖοΒη 1. 1ὅ. 
͵,Ὁπλίζω, ἔωϊ. ίσω, (ὅπλον,) ἐο γμγ- 

"δὴ, ομέ, ργόρατο, ὀφμΐῃ, αγπι, αὐνὰ τοΐά. ἐὸ 
ῬΓΈΡαΥ͂Θ οἠδ᾽ 8 86[77 ἴου ἃ ποιΐς, ἐο αὐγὴν Οη6᾽8 
δ, ἑαΐδ ἀτηηϑ; ἴῃ Ν, Τ', ΟὨ]Υ τὴϊά, ἐο ατῆι 
Ομ 8 86 ἢσ, ἴπ ἃ τρογαὶ βθῆβθ, ἈΠ δ0α. 
ἸΠ Ῥρι, ἵν. ἵ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν 
ὑπλίσασθε. ϑορῆ. ἘΠεοῖν. 99], ϑράσος 
πὶ τῦθαι 08. Αηΐ. νἱ. 9, 4. 
Ὅπλον, ου, τὸ, (ἔκ. ἔπω, ΟΡΘΤΟΥ͂, ἴο 

ΜΟΤΙς, τ ἤθηοθ [,κἱ, ορωθ, ὅπ-ελον, δΟὨΙΓ. 
ἴο ὅπλον, 88 ἰπ {Π6 οαϑδδ οὗ πέπλον, ἄν- 
τλον, ὅζς.) ἀπ ἐπβίγμηιθηΐ, ἐπιρίοηιοηξ, ἑοοὶ; 
'π Ν Τὶ ΟΗ]Υ Ὁ]. τὰ ὅπλα, ἐπδέγιμπιδηΐο, 
ἐπιρίδηχοηΐθ, 1) οἵ παῖ, τοδαροηϑ, Υ̓ΠΙ8, 
ἀγπιον, Φοἢη χνἹ!. 8; ἢρ, 2 σον. σχ. 4, 
τὰ γὰρ ὕπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ 
σαρκικά. Βοτη. ΧΙΪ. 12, τὰ ὅπλα τοῦ 
φωτός, Οοωρ. Ερῃ. νἱ. 11. Ηάοί. νυἱῖ. 
“Ὁ, ἸΧ, 12], 2) τηεΐϊαρῇ. ἐπδέγμπιθπίβ, νὴ τὰ 
ΜὨςἢ ΔΗΥ ΤΠ]ης 18 οδοξοὰ οΥ ἀομθ, Βουῃ. 
νἹ, 18, ὅπλα ἀδικίας απὰ ὅπλα ὁῥικαιο- 
ὄρει, ψΏΘΥΘ 866 ΠΥ ΠΟΙΘ. 
ποῖος, α, ον, τοϊαῖ. ργοη., οογτεϊαῖ. ἐσ 

ἀτοιος, τοῖὸς, τδαΐ, Ἰ. 6. 07 τοδλαξ ὐκά οὐ 
γί, φμαῤία, ἀηὰ πὴ τοιοῦτοι, δᾳιῖν. ἴα 

901] ΟΠΩ 
α8, Αςἰδ χχνὶ. 29, τοιούτους ὁποῖος κἀγώ 
εἶμι : δαρ]. 1 Οου. ἰΐ. 18, τὸ ἔργον 
ὁποῖόν ἐστι. 68]. 1ϊ. 6, αηὰ Ο6]688. 
Ὁπότε, οοῃρουμά τα]αί. ραγεοὶθ οὗ 

πιὸ. (ὅτε.) τολόπ, αἱ τυλαξ ἐξΐηιδ, Ἢ ΟΣ 
Ῥοοίίς. τυλαξ ἐΐπια,} πὶιῃ πάϊς. οὗ ται 80- 
ἴ08}}Υ ἴοοἱΚ ρ]δοο δὲ ἃ οογίδϊῃ ἰἰχθ, 1... Υἱ: 
8. δι ΟἸ]α88. 
Ὅπου, σοπιρονπά τοΪαῖ. δάν. οὗ ραδθ 

ἰτοῦὴ τὐΐογο, ἐπ τοιοῦ οὐ τηυλαξ ρέαρϑ. 
ῬΓΟΡ. πὰ δον δχργθϑβ τηθηϊίοη οὗ ἃ 

Ρἶδοο ; [011], Ὁγ ἱπάϊο. Μαῖι. νἱ. 19, 20, ἐν 
οὐρανῶ, ὅπου οὔτε σὴς κιτλ. Μίκ. Ιχ. 
44. Τολη ἱ. 28, κα]. ; ἱἢ ἐκεῖ δά ἀοὰ ρ]ο: 
ομδϑί. Εον. χίϊ. 6, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον. 
γον, 14. ϑορί. δῃά Ο]688. ; ὃν βυδ) υπεῖ. σΐ 
(δὶ ὙΠΟ 18. ᾿πάοῖ, ΜΚ. χῖν. 14. ὙΗᾺ 
ἐκεῖ δι ρ δες ἰῃ [ἢ σοΥΤΟΒροπἀϊηρ οἰδῦξο, 
Μαῖι. νὶ. 2], ὅπον ἐστὶν ὁ 5. ὑμῶν, ἐκεῖ 
ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμ. Α]. ΞΚ᾽ΏΡΙΥ, κπὰ 
ἱποϊυἀϊηρ {πὸ ἰάθα οὗ ἃ ἀθιμοῃβίσγδενο, 
ἐλογα τυΐδγδ, Μαῖϊ. χχν. 24, ϑερίζων ὅπου 
οὐκ ἔσπειρας. ΜΙ. ν. 40. Ὑ1 ἄν, 88 
ὅπου ὦν, ιυλογοϑοοῦον, εὶτὶν Βα Ὁ] ποῖ, ΜΚ. 
ἶχ. 18, ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ : ὅπου 
ἐὰν͵ ἰά. Μαῖι. χχὶν. 28. 2) ἢσ. ἴῃ ἃ νὶὰθὺ 
80η86, ἱποϊπἀΐηρ 480 (ἰπιθ, τη δΏ ΠΟΥ, οἷγ- 
ουϊηδίδησοβ, ὅζο. ΟἹ]. ἐϊ. 1], ὅπου οὐκ 
ἔνι “Ἕλλην, 2 Ῥοῖ. ἰϊ. 11. ΒΩρ]γ, ἑΐογα 
εὐῆογε, ἩδΌὉ. ἰχ. 16. χ, 18: βο ἰῃ γοᾶβοῃ- 
ἰῃρ, τολόγοαϑ, δαϊῖν. ἴο ϑέποδ, 1 Οὐν. 11]. 8, 
ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος----, οὐχὶ σαρκικοί 
ἐστε; εν ὉΥ αἰἰγαοῖ, δέ υϑυῦβ οὗ τιο- 
ἤοῃ, ἰηβίαδά οὔ τυλέξλον; [01]. ὈΥ ἱπάϊο. 
2ολη νἱ], 2], 22, ὅπου ἐγὼ ὑπάγω. χὶν. 
4; ε0 ὅπου ἂν σῖ} δυθ᾽αποί. [κι ἰχ. δ7. 
᾿Ὀπτάνω, ἃ "᾽Οπτομαι, Ξε0 Ὅράω. 
᾿Οπτασία, ας, ἡ, (ὀπτάζω.) α εἰσῆξ, 

αρρϑαγαποθ, δϑρθ6. ὦ υἱϑίοη, αρραγίϊοηῃ, 
μὰ. 1, 22, χχίν, 28, ὀπτασίαν ἀγγέλων 
ἑωρακέναι. 2 Οοτ. χἰϊ.]. βορι. ἄς αἴ, Ο]488. 
Οπτὸς, ἡ, ὁν, δά]. (ἔπω,) γοαδίοα, 

δνοΐϊοά, εοοϊκεὰ ὃγ ἢγο, μὰ, χχίν. 42, ἰχθύος 
ὀπτοῦ μέρος. ϑερῖ. ἀπὰ Ο]898. 
᾽Οπώρα, ας, ἡ, ῥτῸρ. ἰαέθ ϑιμπλΉ.6 7 ; ΟΥ, 

βθ ΠΟΥ γ, (Π6 δθδϑοη ἰῃ νος ἔτι σίρθη, 
αμξμηῖπ ; ἰλθποθ ἰῃ Ν, Τ᾿. ταϑίοη. δηὰ οοἱ- 
Ἰοοῖ, “ημἰέβ, ον. συν], 14, ἡ ὀπώρα τῆς 
ἐπιθυμίας τῆς Ψυχῆς σου, ͵. 6. “[Π6 ἔγυλξδ 
π Ὑ ΒΙΟἢ (που ἢαϑῖ ἀο᾽ ρμ οά.᾽ ϑορί. 7εγ. 
Χ]. 10, 12, δηὰ οι. πῃ ΟἸαδ8. ἣν 
Ὅπως, ῬΙΌΡ. 8 τοἰδίϊνο βάν. οὗἉ ΠΙΔΏ ΟΣ, 

[ πη 6 ν᾽, Σ ἸΕ Ρᾶ8868 ΟΥ̓́ΔΡ. 680 
ἰηἴο ἃ σοῃλιποῖ. ἐρ ἐδ πιαμηθν ἐδαΐ, 80 ἐλαξ, 
ὅσο. 1. δὲ ἃ ΒΕΙΑΥ. ΑΟΥ. ἐπ ὐἦαΐ πραοι- 
ΠΟΥ, ἤοιυ; οὔσθ ἰῃ Ν. Τ. [011]. Ὁγ ἱηάϊςο. 
ΔΌΓ. πῃ, (Π0 παιτδίίοῃ οἱὐΓ. δῃ δοϊυδὶ ουϑϑὶ, 
[μ.. χχὶν, 19, 20, τὰ περὶ ᾿Ιησοῦ---ὅπως 
τε παρέδωκαν αὐτὸν μ᾿ ἀρχιερεῖς.--1]. 
88 ἃ ΟὈΟΝΤΌΝΟΤΊΟΝ, ΡιῸρ. ἐπ δωσὴ τ᾿), 6 7 
ἐδαΐ, αὐκὰ {θη ἔπος 80 ἰλαΐ, δαί, ἰὰ τὸ νὰ- 
ΓΟ 8 868808 οὗ ἵνα, θο(}} ἥπαΐ, δ. τον κίην 
ΘΙ ΟΣ Ρχροβο, ἐο ἐΐα ἀπά ἰξαΐ, ἴῃ οκδν 
ἐλᾳΐ, ἀπὰ ουφηίμαϊ, αΒ ταυϊόος (86 ονδπε ὉΓ 



“ἰ,ο΄ 

ΟΡΑ 
ΤΟδΌΪ οὗὨ δὴ δοϊίοῃ, 90 ἐλαξ ἐξ ιραϑ ΟΥ̓ ἴδ 80 
85 20. ἴῃ [6 Ν. Τ' ὅπως ἰδ ἰουπά ΟὨ]ΥῪ 
ἢ (ἢ9 βυδ)υποῖ, ἰπουρὴ ἴῃ 186 Ο]688. ἱἰ 
θ σοῃδίχιοἀ ὙΠ ΟἿΠΟΥ τηοσάπ, |ἰκὸ ἵνα. 
1. ΕΙΝΑΙ,, ἐο ἔλα εηα ἐδαΐ, ἔπ ογάεν ἰλαΐ, διὰ 
ὅπως μὴ, ὅν ογάεν' ἰδλαΐ ποΐ, ἰδδί, σπῖτι 6ιὉ- 
Ἵπηςος. 1) βἰρὶγ, 1. 6. σίπουΐ ἄν. Ῥτο- 

οἀ ὈΥ {86 ργέβ. ΟΥ δῇ σοῦ. οὗ ΔΗΥ͂ τηοοῦ 
Θχοθρί 16 ἱπάϊς. ; δῃηὰ {πδῃ [Π6 βυ)υποί. 
ΤΩΔΙΪΚ5 ταὶ ἰΐ ἰδ δα ρροθαϑά ν7}}} ΤΣ 8 Π]Ὺ ἰαῖκα 
Ὀἶδοθ ; ὑγθβ. Μαίϊ. υἱἹ. 2, ὥσπερ οἱ ὑπο- 
κριταὶ ποιοῦσιν, ὅπως δοξασθῶσιν.] Ῥοι. 
ἷϊ. 9; δου. ΜΙ. νυ. 28, ἵνα ἐπιθῇς αὐτῇ 
τὰς χεῖρας, ὅπως σωθῇ. ΦΔοδη χί. δ. 
ὅπως μὴ, Αοἰϑ χχ. 16. Βγ [6 ἐπιρεγαΐ. 
ΔΟΙ. Μαῖιῖ. 11, 8, ἐπαγγείλατέ μοι, ὅπως 
κἀγὼ ἐλθὼν κιτ.λ. νἱ. 4. ὅπως μὴ, 
ν), 18. Βγα »αβέ ἴθηβο, Μαίϊ. χχνὶ. δ9, 
ἐζήτουν Ψευδομαρτυρίαν----, ὅπως αὐτὸν 
“ανατώσωσι. Βοιμ. ἰχ. 17. 2) ὅπως 
ἄν; γτγοοθαθὰ ὉΥ ῃγεβ. Μαῖϊ. νἱ. δ: Ὁγ 
ὑπρετ: Αοἴϑ 1ϊ. 19, ὅπως ἂν ἔλθωσι και- 
ροὶ κιτ.λ.: Ὁγ ἔυϊ. χν. 17.--Γ11. ΕΝΈΝΤΟΑΙ,, 
80 ἐδαξ, δ8ὸ αϑ ἐξδαξ, σπἰϊὴ βυθ)ιπςοι. Ῥχο- 
Ἄοοαρα ὃγ »γ68. Μαῖί. ν. 456, καλῶς ποιεῖτε 
«--ὅὕπως γένησθε κιτιλ.; νἱἢ γμογῖ 88 
68, 0. χνὶ. 26. Βγ αογ. Μαίϊ. ν. 16. 
Υ Μά. Μαῖι. χχίϊ. 85, διώξετε--- ὅπως 

ἔλθῃ. ΒΥ γμοσί. Ηοῦ. ἰΐ. 9, βλέπομεν 
᾿Ιησοῦν---ἐστεφανωμένον, ὅπως Χάριτι 
Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου ..---- 
ΠῚ, αὖον νουῦβ οὗ αὐἰίησ, ὀπίγοαξίηρ, 6- 
ΠΟΙΩ͂, τι οἱ ἄπο, οοπιπιαπαέηρ, 
ὙΠΟ Ν ἴῃ ποιά βονοθ ᾿ΠΡΙῪ Ρυτροβο, ὅπως 

[168 Θαυϊναϊοηΐϊ τὸ αὶ αὐ εοκείγαίεις 60η- 
Ἰυποὔοη, 9 ουν ἐλαέ, Βα ΡῚῪ ροϊπιϊηρ ουἱ 
ΟΥ ἱη ποἀυοίπρ (μαὲ ἴο ψΠϊοἢ [ἢ 6 ργοοθάϊηρ 
ὍΟΙὰΒ τοίου, Ναας. ἰχ. 88, δεήθητε---ὅπως 
ἐκβάλῃ ἐργάτας. Αοἰβ νἱῖ. 24. ἐρωτάω, 
κ. χὶ. 87. Αοἴθ χχίϊ. 20. εὔχομαι, 44. 
ν. 16. προσεύχομαι, Αοἰϑ νἱϊ!. 1δ, 1 ρ]. 
ῬΙεΐθα. 6. παρακαλέω, Μαῖί. νἱϊϊ!. ᾧ 
((8θ86 νουῦβ ἃγὸ αἷδὸ [ο]ονγεὰ Ὁγ ἕνα οΥ 
8 ἰηῇη.):; δέϊον νοσὺβ οὗ ἀεοίαΐησ, Μαῖϊ. 
χὶ!, 14, συμβούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ, 
ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 
“Ὅρᾶμα, ατος, τὸ, (ὁράω,) Ῥτορ. ἃ 

(Βΐπρ βθθῃ, α ϑέρἠέ, δρεσίαοϊδ, ζεπιεσ. Αοίθ 
νἱ!. 8], ὁ Μωυσῆς ἰδὼν ἐθαύμασε τὸ 
ὅραμα. Μαῖϊ. χνὶϊ. 3. δορί. δηα ΟἾἸδε8. : 
ἡ δ οὗ 8 ΘΌΡΟΓΠΔΕΙΓΆ] ΔΡΡΕΔΓΔΠΟΕ, α υἱδίοπ, 

αἴθ ἰχ. 10. οἷ. 
Ὅρᾶσις, εως, ἡ, (ὁράω.) ΡΟ: .},.}} 

δἰρἧΐ, οὐ Β6η86 οὗἉ βεοίηρ; ἰῃ Ν. Τ', αρροαγ- 
αποὸς ἷἱ. 6. 1) ΡΓῸΡ. αϑρεσί, ἐχίογ] ἴοστη, 
ἴλον. ἰν. 8, ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι, 
,. 6. ἴῃ δὶβ ἀρρεᾶσγδηοο, Εδο]. χὶ. 2, 2) 
ἐφυῖν. ἰο ὅραμα, οΥ ὀπτασία, α εἰσῆξ, 
υἱδϑίοπ, Ῥγεβθηϊθα ἴοὸ (ἢ9 τηἰπά, ΑΕίϑβ ἰ;. 17. 
Βον. ΙΧ. 17. ϑερί. 
Ὁρατὸς, ἡ, ὁν, 1α]. (ὁράω,) 8θδη, υἱδὶ- 

δία, Οὐ]. 1. 16, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα. 
ϑερῖ. ἀηὰ ΟἸ]888. 
Ὁράω, (ἰ688 ἔτεᾳ. ὀπτάνω,) ἢ, ὄψο- 

902 ΟΡΑ 
μαι, ἃ. 1. ὠψάμην; «4. ]. . ὥφθην; 
8. 2. εἶδον ; νετῖ. ἑώρακα: Ρ̓ ὈΡοτέ. ἑωρά- 
κειν ; ἴο 866, ρεγοοῖθε ευἱξὰ ἐδδ ἐνεε, ἀξ 
τη 8. ἱτηρ] Υἱπρ ποῖ ΤΏ ΓΟ (86 δοὶ οἵ 506- 
ἵπρ, Ὀυϊ 4180 1.6 δοξυα] ροσοθρίϊοι οὗ δοῖιὸ 
ΟὈ]θοῖ, δηἀ τυ5 αἰ θβασιηρ ἔγοτα βλέπω. 
Ι. ΡΒΟΡ. υἱ ἢ δοουβ. οὗ Ὦ ΟΥ ἰδίην, 
μὰ. χνὶ. 23, ὁρᾷ τὸν ᾿Αβραάμ. 1. 22, ὀπ- 
τασίαν ἑώρακεν. ἴχ, 86. Φοἢπι νἱ. 2. Αοἴο 
Υἱἱ. 44, Μαῖι, χχυὶϊ. 7, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψε- 
σθε. νογ. 10. 1μι. Π]. 6. χί!. 28. Ζοδη χί. 
40, ὄψει τὴν δόξαν. 80 Ὑ10Ὲ 866. δηά 
ρΡαγῆς. ΗΘ. ἰϊ. 8, οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ 
πάντα ὑποτεταγμένα. Μεῖ. χχὶν. 80, 
ὄψονται τὸν Ὑἱὸν τοῦ ἀνθρ. ἐρχόμενον. 

80 ἴῃ νϑγίουβ τηοάϊβοὰ βθῆβθ : 1} ὦ 
ἰοοῖ ὠροη, δολοία, οοπίοπιρίαξα, ΦοΏ πη Χὶχ. 
87, ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν. 
866 ἴμοο ἰο ἴλ,6, ἐο 866 απαΐ ΘΟ᾽ΌΘΥΞΘ 
ἷ. 6. ἴο ἢανθ ῬΘΥΒΟΔ] ᾿πίοΓοοῦτεα Ὑἱ, 
ΦόΒη νἱ. 86. νἱῖϊ. δ7. χνὶ. 16. 1 Φοβη ἢ. 
2: 01}. Ὁ τὸ πρόσωπόν τινος, “ ὯΩ 56ὲ 
Οὔ Θ᾽ 5 ἔδοο, 14. Οοἱ. ἰϊ. 1. Αοίβ χχ. 25. 80 
ἕο 8ὲ6 Οοα, ἢρ. ἴον ἰο ἔποιο ἤξῃηι, 1. 6. Ὁ 
Κπονν ἢἷ8 οἰϊατβοίον, ἅς. Ζ0Βη χίν. 7, 9, αἱ. 
8366. ΤΩΥ ποῖθ οὐ “οδη ἰ. 18. 1η ἃ Ὑ]ὰογ 
ΒΘΏΒ86, ἕο 866 ΟὉ( ταοϑῃβ ἕο δδ ααηιρα ἰο 
δὲδ ρῥγόβϑοποθ απᾶ 8ρεοίαί ζαυοιν, Μαῖϊϊ. τ. 
8, ὄψονται τὸν Θεὸν, Η6Ὁ. χί!. 14. Βεν. 
ΧχΙ!. 4. ΤΙῃ [86 βεπδθ οὗ ἐο υὲϑβέξ, ὄψομαι 
ὑμᾶς, δοίη χνυΐ. 22. ἨδΘὉ. χὶλ. 23, 8) ὦ 
866 ἰθῖκο μ]δοθ, ἐο ισίίμθ88, “τὴν ἡμέραν 
τινὸς, ἴ,χ. ἐλάν ἀαπανν ἀῤνὸ τὸ Ἰ. 6. 
ἕο ρεγοεῖῦο τ ἴῃ 6 τηϊηά, ἄτα. ὨΘ. 
ἕο δὲ αἰσαγὰ ΟΥ οὔϑοτυο, αὶ ἘΠ 
Αοίβ νἱ!. 28, εἰς σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ 
σε ὄντα: [0]]. ὈΥ ὅτι, Ἅ4. 1]. 24. 2) οἵ 
Γΐηρβ, ἐο 866 απὰ ἄποῖυσ, ἱ. δ. ἴοΟ ΘΟΙΩΘ ἴο 
Κηοῦν, ἐο ἴδαγη, ϑοΒη ᾿ἰϊ. 11, ὃ ἑωράκαμεν 
μαρτυροῦμεν. νοτ. 82. υἱῖ!. 88: ἱπ (δὲ 
ΒΘΏ86 οὗ ἐο ὠπαάργϑίαμα, Οο]. 1ϊ. 18, ἃ μὴ 

,. 1 ἑώρακεν ἐμβατεύων. Ἐοιτα. χν. 2], 
ψἱ ἢ συνίημι.---ΠΠῚ. Ὁγ Ἡδῦτ. ἐο 966, ἱ, 6. 
ἕο ὀαρογίοηοο, αἰξαΐῃ ἕο, Φοῖη 111. 86, οὐκ 
ὄψεται ζωήν .---ΤΥ.. 2080]. ἐο 866 ἔο τ, ἑαξε 
ΘαγΘ, ΟὨΪΥ ἴῃ ἱπαροσγαῖ. ρἤγαβθβ, Ηδθδ. τἱ 
ὅ, ὅρα γὰρ, φησὶ, ποιήσης πάντα, 
βίτΟἿἿγ ἴον ὅρα ὅπως. Ἐ]ἸΒον ἤεΓο ΟΕΪΥ 88 
[Ο]ονθὰ ὉΥ μὴ, οΥ δῇ Ἡααδον ΡὮγδβο, 
ὅρα μὴ, ὁρᾶτε μὴ, ἑακα ; 
Ὑἢ δυ )υποῖ, Μαιι. νῇϊ. 4, ὅρα μηδενὶ 
εἴπῃς. 1 ΤΉΘεΒ. ν. 1ὅ. Βον. χῖχ. 10, ΕΥ̓ 
μὴ. 56. ποιῇς : Ὑ1Ὴ ἱπηρογαῖ. Μδτί, ἰχ. δ. 
Χχίν. 6: ἔυϊ. σὺ ὄψει, ὑμεῖς ὄψεσθε, 
"ἼἸοοῖκ γο ἴο 11. ἃ τα ]άθν ἔοστω ἔοσ 1}6 ἰπ)- 
Ῥοταί. Μαῖι. χχνὶ!. 4, 24.---. μαδ8. ἃ. ]. 
ὥφθην, ἴ. 1. ὀφθήσομαι, φτεβ. ρατί. ὀπ- 
τανόμενος, »ἱΔἢ ἀδι. ἐο δε ϑεδη ὃν ΔᾺΥ ΟὨΘ, 
ἕο ἀρρεαν' ἴο ΔΏΥ ΟὩ6. ἢ νὰν. θωσὰ υϑοΐ 
οὗ ἐδεηρϑ, 011. ὉΥ ἐν οὗἁ μἴαοο, Βεν. χὶ. 19, 
ὦφθη ἡ κιβωτὸς---ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ. ΧΙ. 
Ι : υἱδῃ ἀδι. οὗὨἨἁ ροτβ. Αεὶδ ἱϊ. 8, ὥφθησαν 
αὐτοῖς γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός. χνὶ. 95. 
ϑροίκθῃ οὗἉ ρογβοπϑ, σἡτὰ ἀδῖ. οἵ γετι.; οἵ 

οὐ, ὁ Θεὸς ὥφθη τῷ πατρὶ ἡμ. Αοἵϑ γῇ. 
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9. οὗ 76βὺ ΔΙ͂ΟΣ 818 χεδυτγθοϊίοη, [.ὰ. χχὶν. 
84, ὀπτανόμενος, Αοἰ ]. ὃ, οὔ. ; οΥ δἱ ἢΪ5 
δοοοηὰ σοτηΐηᾳ, ὀφθήσεται, Ηϑοῦ. ἰχ. 28; 
οὗ δηρε]9. [,ὰ. 1.11, Αοἴδ νἱὶ. 80 ; οὗ Ρεῖ- 
80Π3 ἀκ, Μαῖι. χνὶϊ. 8: σι} ἐν οὗ τηδη- 
ποσ, [,.ὰ. ἴχ. 81], οἱ, ὀφθέντες ἐν δόξῃ. 2) 
Δ τηϊὰ. ἐο βῆοιῦ ομδ᾽8 867. ἴο ργεϑϑηῦ Ομ δ᾽ 8 
861 ἰο ΟΥ δείογε ΔῺΥ οὔθ, Δοῖβ υἱὶ, 26, 
ὥφθη αὐτοῖς μαχομένοις. 8) ἔ 1. Ρ888. 
ὀφθήσομαι, Αοἱδ χχνὶ. 16, μάρτυρα ὧν 
τε εἶδες, ὧν (τούτων ἃ) τε ὀφθήσομαί 
σοι, "ἃ ΜἰΏ688 οὗ Ὑμαΐ ποὺ 1ιδϑὲ βθθὴ δηά 
ἀοδὲ 866, οὗ μοϑο ἐμπίηρβ [88 10] ὙὩ] ἢ 1 
8}.8}} ΠΟΙΘΔΙΘΥ ΟΥ̓ ΓΌΣΙΠΟΙ ΤΟΥ͂Θ] τηγβ6 } 
πηΐο [866.᾽ 3366 ΤΩΥ ποῖθ {Π6Γ6, δπἀ σον. 
[5. Ιχ, 8. δορί. 

Ὀργὴ, ἥς, ἡ, (ὀργάω, ὀρέγω,) Ῥτορ. 
“ἢ0 παῖλνο σμδγδοίθυ, αἰβροβδὶ ὁπ, ΘΙ ΡΟΥ 
οἵ τοϊπὰ,᾽ ἐπρερωῖθε ; 11. δοπέ, ἴγ. ὀρέγω, ἴο 
βτοίοι ἔοχψαγὰ ἰονναγὰβ ΠΥ Ὠΐϊηρ, Ὁθ 
ῬΓΌΏΟ ἰο ἰξ, ὅτο. Ηδηοο φϑηθγ. δὰ ἴη Ν. Τ' 
Ῥαβδίοῃ, Ἶ. 6. ΒῺΥ ΥἹοΟΙΪΘης οοϊμτηοίίΐου οὗ 
τηϊηὰ, ἐπα σπαζέοκ, τογαΐδ, Ἔεβρες. ἱποϊυάϊη 
[6 ἀοϑῖτο οὗ σϑηρβδθθηοα ΟΥ ρα Πἰϑπιθΐ, 8ῃ 

τοῖῃ ἀϊβετίηρ ἤοπι ϑυμός. 1) γῬτορ. 
ΔηΠ ρόηογ. Μ]ς. ἰἰ1. ὅ, περιβλεψάμενος 
αὐτοὺς μετ᾽ ὀργῆς, ἱ. δὲ Ἰπάϊ ΔΉ ; 8560 
ΤΥ ηοίΘ. οι. χὶὶ. 19, Ἐρῆῇ. ἱν. 81. Α180 
ἴον ἡ , 7) οὐγεῖποϑ5, 1 Τίῃ. 1. 8, 
Χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. 34. 1. 19, 
δ, ϑεϊὰ οὗἉ αοά, 88 ἐπρ᾿ γἱης αὐΐον δθἢοῦ- 
ΤΌΠΟΘ οὗ βἷπ, δῃὰ δνουβϑίοῃ ἴο ἴποϑ0 Ὑ}:0 
Ἰΐνα ἱπ ἱτ, Εομα. ἰχ. 22. Ηδν. :ἢ. 1]: 
τηοίοη. τογαξΐ, 88 ἱποϊυδΐηρ [Π6 ἰάθα οὗ 
Ῥυηδδηιεηξ ; ἃ8. ἴ10 ΡΘηΔΙἰΥ οὗὨ ἰατν, Βου. 
ἵν, 1ὅ, ὁ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται. χιὶϊὶ. 
4, ὃ: 4]8ο οὔ (6 ρωπέυο εὐταίϊδ, οὗ Οοά, 
ἴδ ἀϊνίηο Ἰυἀρτηθηΐβ ἴο ὃ6 ἰπῆϊοίοά ἀροη 
[86 νἱεϊκοά, ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς, 
Μαῖς, ἡ. 7. οι, ἱ. 18. ἢ. δ. 1 ΤᾺ. 1.. 10. 
80 ἴλι. χχὶ. 23. ϑοόμη 1]. 86. οι. ἰὶ. 8. ἰχ. 
22, σκεύη ὀργῆς. ἘΡΏ. 1]. ὃ, τέκνα φύσει 
ὀργῆς. ν.6. Κον. χνὶ, 1] 
τοὺ οἶνον τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 

Ὀργίζω, ἔ. ίσω, (ὀργὴ.) ἰο πιαΐδ 
ζ . [1 Ν, Τὶ μὴ Ρ888. ΟΥ 

τοὶ, ὁργ ομαι, ἃ. }. 
δοδοηὶδ μάθοι ,. ὅτο. 8080]. Μαίί. 
ΧΥΙΙ, 84, χχῇ! 7, οἱ ἃ]. Ερὶ). ἐν. 26, ὀργί- 

ἰζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε, “ ἴξ ΔΏΡΤΥ, 
ΒΌΡΡΓΟΞΒ ΥΟῸΡ ΒΔΏΡΘΙ 80 88 ποί ἴο 81} :᾿ 
ΟΡ. Ἀβ. ἴν. ὅ: ]. Όγ ἀαὶ. πᾶς ὁ ὀργι- 
ὄμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, Μαῖϊ. ν. 22. 
1} ἐπί τινι, Εδν. χὶὶ. 17. δορί. δι Ο]488. 
᾿Ὀργέλος, η, ον, «(]. (ὀργὴ.,) ἐγαϑοῖδίο, 

Το τ, 7. Βορί. ἀπὰ ϊαῖν. ὺ 
ϑργυ ὰ, ἃς, ἡ, (ὀρέγω,) α γαίλοπι, 

ῬΓῸΡ. [Π8 Βρασθ δεαᾳῦδ] ἴο Ὀοιἢ ἃττὴβ δχίθηἀ- 
δὰ δἰ []} Ἰϑηρίῃ. Αοἰβ χχνίϊ. 28, Ὀΐδβ. 
᾿Ορέγω, ἔξ, ξω, ἰο τοασὴ οὐ βἰγαίοῖ, γονῇ, 

85 100 Βαπὰ οἵ ἴοοί. [πῃ Ν, Τ΄ οΠ]Υ ταϊὰ. 
ὀρέγομαι, ἐο δἰγείοῦ, οπαϑοὶ οΐ, ἰο τοαοὴ 

ΔΩΥ [Ὠϊηχ, ἀπά Ὠδηςο Ηρ. ἐο ἴ 
αον, ἰο᾽ ἀρϑῖγε; αἰνὰ ρεα. ΠῊΝ χὶ. Ἰὸ 

ὠργίσθην, ἰο δὲ οΥ 

905 

9, τὸ ποτήριον ] 8᾽ 
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πατρίδος κρείττονος ὀρέγονται. 1 ΤΊ. 
:᾿..1. Απὰ 58ο- ἴῃ Ο]488. 88. Αρο]], Β)μοά. 
ἷϊ. 878, τοῖο δὲ ϑυμὸς ὀρέξατο γηθοσύ- 
νῃσιν. ἵ 1π}}}. ἐὸ δθ σίυθη, Οὐδ ἴο, 1 

πι. νἱ, 10, 
Ὀρεινὸς, ἡ, ὁν, δα). (ὄρος,) ἰοαπὰ οῃ 

ΟΥ ρογίαϊηΐηρ [0 τηουηίδίηβ, Ὑ]ἃ, ᾿πουπ- 
ἑαϊπμομϑ, 88 ἡ ὀρεινὴ, δα. χώρα, πιοιπ- 
ἑαΐποιιδ οουηΐγῳ, Τ,α. ἰ. 89, θΘδ. ϑορί. ὃ (]688. 
Ὄρεξις, εως, ἡ, (ὀρέγομαι.) Ῥτορ. α 

Ἶ ἘΝ ἤρ. ἰοησίπο; πὰ ἴῃ δ θαὰ 
Β6η86, ἐμϑέ, Βοιῃ. ἱ. 21). ρου. χχὶϊ!. 6. 
Ἡάϊΐαη. 111. 18,14. ὙΥ δά. χὶν. 2, ὄρ. πορι- 
σμων- 

᾿Ορθοποδέω, ἴ. ήσω, (ὀρθὸς δι πανὶ 
ῬΙῸΡ. ἐο τυαῖϊζ εἰναϊσἠξ ; ββ. ἐο τοαῖξ (Ἰϊνὰ 
εργισλίϊψ, οος. οὨΪΥ ἴῃ Οδ]. 11. 14. 

᾿Ορθὸς, ἡ, ὁν, δα). (ὥρθαι, ἔν. ὄρω,, ἴο 
Ταΐδο.} θγεσί ; Ὦθησο δέγαϊσηἑέ, νίρῆί. [ἴῃ 
Ν. Ἐ. 1) ῥγορ. ὠργίρἠξ, ογοοί, Αοίδ χὶν. 
10, ἀνάστηθι ὀρθός. 1 Ἐδάτ. 1χ. 46. 2) 
ΒΟΥ ΣΟΙ ΔΠ]γ, σέγαϊσἠέ απὰ ἰδυοῖ, ποῖ οτοοκοὰ 
ΟΥ ὑπόνϑῃ, ἢ. ΗθΌ. χὶὶ, 18, τροχιὰς 
ὀρθὰς ποιήσατε. 
Ὀρθοτομέω, ἢ, ήσω, (ὀρθοτόμος, 

ἔτοια ὀρθὸς δι τέμνω,) ἐο ομξ εἰγαϊρἠξ, ἰο 
αἰυΐαδ τίρσηέ, οαυΐν. ἰοὸ ὀρθῶς τέμνειν ἴὰ 
Αἴρη. νἱὶ. ὑ. 808, Ε. Ἡδποο ὀρθοτο- 
μεῖν ὁδὸν, 1,δΔἱ. “ Υἱᾶτῃ χϑοὶθ ΒΘΟΆΓΕ,᾽ ΡΙῸΡ. 
ἐο σμέ α ξἰγαϊσἠέ ιὐαν, ἱ. 6. ἴο τη κΚθ οῃθβοὶ 
ἃ ἐὰν ΨΆΥ, ἷ. 6. ἴο 050 δίχα ῃΐ οὐ τὴρῃῖ. 
ΙΝ. Τ. βξ. ἴο ᾳὸ {86 τίρῃϊ τὰν, Ῥτοοθθά 
ΔΥρδι, 2 ΤΊω. ἰἱ. 16, ὀρθοτομοῦντα τὸν 
λόγον τῆς ἀληθείας, " τὶ ΠΥ Ῥτοοθθάϊης 
88 ἴο [86 ποτὰ οὗὨἉ γα 3 ὉΥ ἐτηΡ]. "ΤῸ Υ 
ὙΠ 4}1 τυϊβάοτῃ, ἰσυῖῃ, δ ὨΆ] 688, δηᾶ 
᾿Πσοηο6,} ὑϑδαθῖηρ [6 τογὰ οὗ ἰγᾺ}}, (Π6 

Οο8Ρ61.᾽ βασι, αἱ Ἰδδβῦ, 18 [ἢ 6 8086 88- 
δἰρηθά ἴο ἴΠ6 ψοτάβ ΟΥ̓ ΤΩΔΏΥ͂ ΟΣ ηθηΐ 
τοοθηΐ Οουμτηθδηίλίοτβ. Υ αἴ ἴῃ ἴΠ6 6]]}ρ818 
α8 ἔο {ππὰ5 βυρροβεά, {ΠΏ 670 18 8 σοσίδίῃ 46- 

60 οὗ ΒΑΥΒΏΏΘΒΒ; δηἀ ρεσθαρΒ ἴῃ9 1άθδ οὗ 
ὁδὸς ἰῃυ8 ἱηϊἰτοάυοοα [88 ΠΟ ρ]466 ἤ6ΊῸ. 
ΤὨΘ ταϑίδρῃου ἰβ σαΐμον, ἴα ϑρργϑῃθῃὰ, ἔγοπι 

ἰησ, ἰὰ ψ Ποἢ ΟΡΕΣΔΌΟΩ ἴο οί ατρῃϊ, 
τ ἰδ ὩΘΟΘΒΔΔΙῪ ἔογ {πΠ0 ψουκιοδη 10 ουΐ 
δίγαϊσἠέ; πὮΘΉσΘ, 1 Βαδρεοῖ, [Π6 [ΟΤΤὴ πὶ 48.68- 
ἄοῃ τῦδ8 ρορυϊαυ]υ ἰγαηδίεστθα ἴο ΔηΥ ἔργον, 
δηὰ ἰδοθο ψίο Βδηα]οὰ ἱξ αγίσλέξ ἼΘΙ βαϊα 
ὀρθοτομεῖν τὸ ἔργον. Ξϑϑοῃηθίίπιθ8, ἴοο, 
{πὸ δγί, ἄζε. {παὶ ο8]]6ἃ ἔοστι ἢ 86 ἸΔΒΟῸΓΣ 
ὙᾺ8 Βι 0] οἰποά ἴῃ 118 ΡῬ]Ϊαοθ. Τμ8 [080 
80 Βαηά]οὰ (ἰ. 6. ἰδρἢ 0) (Π6 ἴδιν οὗ 
Μοβοβ ὝΈῚΘ ἀδθποιηϊπαίεα οἱ τέμνοντες 
τὸν νόμον. Απά Ποτα, ἰηδίεδαὰ οὗ {ῃς ἢξ. 
ἀοοϊχπδίοη οὗἩ ἔπ6 ΟοΒρ61 ὈΥῪ 18 οὨϊοῦ Ῥτο- 

Τίγ, ψ6 τοὶρος μδνὸ Ὠδὰ Β᾽ΤΩΡΙῪ 1ΐ8 Δρρε]- 
δίνο τὸ εὐαγγέλιον. 
᾿Ορθρίζω, ἴ. ίσω, (ὄρθρος,) Ῥτορ. ἐο 

τίθο θαγίψ: ἸδηοΘ ἐο ἀὁ απ ἰλέπο φαγὶ ἐπ 
ἐλα πιογηῖπο, 6. ᾳ. Ῥτθρη. [.ὰ. χχὶ. 88, πᾶς 
ὁ λαὸς ὥρθριζε πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, 
“ ΟΒΙῚ6 ΘΑΓΪΥ πῃ [Π6 τηοτηΐης ἴο Ὠΐπι. 0 ὮΘΩΣ 
Ὠἷα).᾽ κερί. δῃὰ Αροοῦ. θαΐ οὶ (68. 
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᾿Ορθρινὸς, ἡ, ὁν, τἀ]. τὰν ΨΑ, 

ἕῃ ἰδὲ πιογηΐησ, κεν. χχῇ. 
Ἰδῖδσ τί [6 18. 
Ὄρθριος, α, ον, δἀ]. (ὄρθρος,) τιαΐξω- 

ἐΐπως, φατίψ πι Ἱπογπᾶπρ, 88. δᾶν. Τ,α. 
χχὶν. ἡ γερομεναι ὄρθριαι ἐπὶ τὸ μνη- 
"0. ΠᾺ δηὰ (1488. 

ς. ουὅ ᾿ ΚΡ: ὙΣἢ ὄρννμι, 
τεὴν τνται ᾿ -ὀγοαζ, Ῥγορ. ἴδιο {τὴ 
Ὀεΐοιο δβηά του δὰ ̓ἀθάκον ] τ Ρ. ἴω. 
Χχίν. 1. ὄρθρ ον ΧΗΣ οοτΏΡ. Ζοἰιη χχ. ]. 
9) οαιν, ἴο Ἰῶς ον ἠὼς, πιογηΐῃρ, 
ἀαιση, ϑοβὰ υἱῖ!. 2, ὄρθρον δὲ πᾶλιν 
παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν. Αοἰϑ ν. 2]. 
Ὀρθῶς, βάν. (ὁ θόφ) ΤῸΡ. ἘΓΟΙΕΥ 

Ϊ, 9. ὀγθοίη, Χρα. ἐ ΣΕ Ν. . οἱ 
τηδρηθν, τερλέϊῳ, οογτοαίϊ, ΩΣ Νὰ ΥἹ!. 

,. ἐλάλει ὀρθῶς. ΕἾ. 1ῃ: ἃ Τ]ΟΓᾺ] Θ6ΠΒ6, 
Τμὶ. τ. 48, ὀρθῶς ἔκρινας. χ. 28. χχ. 2]. 
ἂν " «πὰ ΟἾ]Δε8. 

ἔζω, ίσω, (ὅρος,) ἐο ὀομμά, 8εέ α 
που ε ϑορί. ἀπά ἃ ΟἹ 188. [η. Ν. Τ᾿ ἀπά 
ἀαμΊμίς ἰο πιαγᾷ ομὲ ἀοβηίξείψ, ἑογπιΐπανγα, 
αοίονηξέπαγα, ἱ. 6. ἐο ἀδίογηνέηα, (0 ἀρροίπί, σιναί 
ἐο οσπϑίϊέμέδ, ἴ0}]. ὍΥ δου. οὗ [Ὠίησ, Εἰ οὉ. ἰν 
7, πάλιν τινὰ  δρίζει ἡμέραν. Αοἷϑ χυὶϊ. 
28. Ῥατῖ. Ρογέ. ρᾶβ8. ὡρισμένος, 
τιϊηϑα,͵ ἀδογοοά, μα. χχὶϊ. 22, Αοἱϑ ϊ. 93. 
ΒΥ δοο. οὔ Ὀ6γ8. 88 ἀρροϊπίοα ἰο δῃ οβῖσο ΟΥ̓ 
βίδοα, Αοἷδ χυὶϊ. δὶ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ (δνὴ 
ὥρισε. Ῥαξ8. σἰτῃ ἃ ποι οὗ οἥοο, ὅζο. ἴῃ 
Δρροβί(. Αοἴβ χ. 42, 80 βοπι. ἱ. 4, τοῦ 
ὁρισθέντος Ὑἱοῦ Θεοῦ κιτ.λ. οοταρ. Ῥ 
1), 8, ΤῸ ἢ. 1. 20, 58ᾳ. ΟἸδοῖβ μθγο τϑη- 
ἀ6γ τεά, ραδίἑοῖν 8εὲ γογίδ, ἀραϊπιδὶ {Π6 
8118 Ἰοφαοπαϊ. ὙΝΝῚ Γῇ Αοἴδ χί. 29, 
δρισαν ἐπεεο γι} ἕκαστος --- πέμψαι 
ἾΧ, 

ον, ου, τὸ, αἰτὼ οὔ ὅρος, ἷῃ δα 
ΕΝ ὀουπά, δ ΝΣ Ἰη Ν. Ἵ. ΟὨΪΥ 
" τὰ ὅρια, Ὡ ὙΌΣ ες Ἰ.Ὶ ΤΡ ἕλε 

ἀἰδγδ οὗ ἃ Ἰδηὰ, ἔλε γγοπέϊονα, Μαϊϊ. ἵν. 
18. χίχ. 1," εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας. 
ϑορῦ. δηὰ ΟἾδββ. 2) τηθίοῃ. δπα ὈὉγ Ηοῦνγ. 
ἴου ἃ νη σοτίδίη θουηά λγ68, 76- 
γον, ὠκθτο ἰσί. Μαῖι. τ. 16, ἐν Βηθλεὲμ 
καὶ ΧΩ εν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς. Υἱὶ!. 84, 
χν, 22. 89. ϑορί. 
δύ μι, ω; ἕ. ίσω, (ὅρκος,) ἕο ἕο τὴν 

Ἀρθα τῷ δϑιῦθαῦ, ΜᾺ ρα. παλιν {, 
ὄμν Πς Ν. Τ. Ἐπρυ μαι ἡμὴ ἐπ ]. ὡς 
οὗ Ρέγβου τοΐοπι, ἀπὰ ὃν ΜΚ ν 
ὁρκίζω σε τὸν Θεόν. ἐπα εὐ 18. } ἯΙ 
ν. 27. ϑερί, 
“Ὅρκος, ον, ὁ, αἡ οαἰΐ, Μαῖι. χὶν. 7, 

διὰ οι. δηά ϑερῖ. ; τηοίοπ, ψ]δῦ 18. ῥὑχο- 
τηϊϑοὰ ὙΠ δὴ οαἰὶ, Μαῖϊ, ν. 88, ἀπο- 
δώσεις τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. 
Ὁρκωμοσία, ας, ἡ, (ὁρκωμοτέω, ἴν. 

ὥὕρκος, ὄμνυμι.) Ῥτορ. ἐλδ διυδα 7, 
. ὃΚ βακἢ ἄπ Ηδοῦ. ἀπ τα Ρῖ. 

δηιὶ (] 688. 

Ὁρμάα, ἴ. ἤσω, (ὁρμὴ) ρτῸΡ. ο ΜΑΚῈ 
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ἕο γεϑὰ οπ, ἐο ἐπιροῖ, ἱποῖδε, ἰταπϑ.; δαϊ 
ἔθηον. ἀπ ἱπ Ν. Ἰπίτδηβ, ἕο σιμὰ Ὁ, 
πιοῦθ γογιυαγάς ἐπιραξμιοιιοῖψ, [01]. Όγ ἐ ἐπί 
τινα, Ἀοἰϑ Υἱὶ. ὅ7, ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτόν: 
νἱὉἢ εἴς τι, ΧΙχ. 29, εἰς τὸ θέατρον, δὰ 
80 οἵϊτ. ἴῃ ΟἾδ85. 

Ὁρμὴ, ἧς, ἡ, (ὄρνυμι.) ῥτορ. α πιοῦϑ- 
πιθηΐ, ὦ οΉ., ομϑοί, Αοῖδβ χιν. ὅ. 
δηά Ὅϊαιε. Εἰς. οἵ 186 τηϊη, ἐπε 
»Ώγροξο, ευἱϊ!, 38. τ, 4. ΤὨας. ἦν. 4. 

Ὅρμημα, αἰλών; τὸ, (ὁρμάω,} Ῥτορ. αα 
ἐπιρείμοιδ τπουεπιοπέ, ἃ γαρηΐης οὔ ; ἸΘΏΟδ, 
ὈΥ ἐπιρ]. ἐπεροίμιδ, οἱοίδηοο, 88. ἀδΐ, ΟΥ̓ τιδῦ- 
ΠΟΥ, ἴδον. χνυίϊ!. 21, ὁρμήματι βληθήσι- 
ται, " Ὑἰἢ νἱοϊθηςθ." 

Ὅρνεον, ου; τὸ, {ὄρεξι ὦ 5 οὐδουϊ; 
ΟΔΙΠΙ ΟΙΌῦΒ, Εσδν. χυὶὶ. 

Ὄρνις, ιθος, ὁ, ἡ, α δέγά, βσπεῖ. 
ἴῃ Ν. Τ. Θα]ν οὗ ρουΐαγ, ἐδό "δεῖ τι 
Μαῖι. χχὶϊ!. 87. 
Ὁροθεσέα, ας, ἡ, (ὁροθετέω, ἔτ. ὅρον, 

τίθημι, ῬΙΟΡ. ὦ ϑεέξέπο δουπάδ, ταϑίοπ. ἃ 
. ἰηνϊέ, Αοἰβ χυῇ!. 26, 
ος,) ἕος ους, τὸ, 9]. τὰ ὄρη, φεῃ. 

τῶν Ὅρο ἕων, α πιομπέαίῃ, δὶ, Μαῖϊ. Υ. ], 
ἀνέβη ἄτῃ ᾿τὸ ὄρ., οὔϊ, : 80 τὸ ὄρος τὸ 
καλούμενον ἐλαιῶν. ῬτονοτΌ. ἐο τεριοῦς 
πομπίαϊηϑ ἴδ ΞΞ: " ἴο ΒΟΟΟΤΩΡ 8} τ ἀηὰ 
ἘΡΉΘΒΝ {ΐη χη," 1 Οὐογ. χὶϊὶ. 2, ὅϑδερί, διὰ 

᾿Ορύσσω, ἴ. ξω, (ὄρω, ἴο ΚΙ ἐο ἀφ 
ομέ, ἀΐρ, χὰ δος. Μδιῖ. χχὶ, 88 ἐϑόνευν 
αὐτῷ ηνόν: 8.080]. χχν. 18, ϑερί. ἃ 
Ὀρφανὸς, ἢ, ὁν, δὰ). ΠΗ 

ὄρφος, ογδεβ, δεγεαυεὰ οὗ Ἴκαν μὰς ὁ 
ῬΟΙΒΟη ; ῥγὸρ. οὗ δ] ἀγθα τ εν οἱ 

ηἴ8. ΟἸἾΠΟΥ ὙΠ] ἢ ζ6Ώ. ΟΥ̓ 8Δ080].: τ θΏ06 
τ ῬθοοταοΒ ἃ δΒ08ι., 7.8. ἱ. 27, ὀρφανοὺς 
καὶ χήρας: ἄρ. οἱ ἀϊβοῖρ]6θ᾽ νπδουΐ ἃ 
ταδλδίευ, Φόἢη σῖν. 18. 

ἕω, ἴαϊ, ήσω, (πάν. Ὑὑ7ὴῖὴι ὄρ’ 
ΠΝ να ἬΝ μ, γαῖϑα αἰογὲ ; 68.116. ἀπά 
ΙΠΟΓΘ 0808] ταὶ ὀρχέομαι, ἔ. ἥσομαι, Ὁ 
ἰε ρ ὕΡοπ ΟΠ ΘΒ ἴδοί, ἐο ἀαποῦ, π’ 
ἴτϑῃβ. Μαϑῖϊί. χί. 17, ̓ ηὐλήσαμεν ὑμῖν, κ 
οὐκ ὠρχήσασθε. Σὶν. θ. ϑερῖ. δηα Ο]15. 

Ὃς, ἣ, δ. ροη. οὗ, ἧς, οὗ, ΟΥ̓ ΙΏΔΙΙΥ, ἃ 
ἀδπιοηδίταϊδνοα ρτοῃ. ἐξέ, ἑδαξ ; Ὀυϊ ἴῃ Αἰῶς 
Δα ]Ἰαΐοῦ ὑβᾶρθ ΤΑΟΒΙΪΥ 186 βροβίγὸ 
ἃτῖ., ΟΥ τοϊαιῖνο ῥγοῃ, τοῖο, τολὲοὶ, εὐλαΐ, 
ἐδαί. 1. 88 ἃ ΠΕΜΟΝΒΤΕΑΤΙΨᾺ ῬΒΟΧΟΥ͂Ν, 
ἐδώ, ἐλαξ, ΟἿ ἴῃ ἀἰβεϊποίίουιϑ δηΐ Διειή- 
θυθοηῃ, ὙΠῈ μὲν---δέ , ὃς --ὃς ὃὲ, 
ἰδαΐ ἴδ ὁπ6, ἰλδ ὁπ οἵλογ, δε. 
1688 ἔνοφυιεπί ἴθ Αἰεο ἔμβῃ ὁ μὲν.---ὸὁ δὲ, 
Ὀυϊ Θαυ 4 }}γΥ σοτητηοη 11 [δ ἴῃ ΙΕ ΠΟΙ 
δηὰ Ν. Τ΄, 2 σον. 11. 16, οἷς μὲν.---οἷς δὲ, 
ἐο ἐλθ ὁπ6..-ἰο ἐδ6 οἰδεν; Μαῖι, χχὶ. 86, ὃν 
μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, Οπέ--- 
ακοίλον ; χὶϊὶ, 8, ὃ μὲν.--ὃδ δέ. χχν. 15, οὔ. 
--11. ὃβ. τ1ὴ6 ῬΟΒΤΡΟΒΙΤΙΝῈ Ἐρ Ρ᾽κτ' νὴ 
τοϊδνο ρτοπουῃ, τοἦο, «ολτοΐ, 
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ΤΏ οοπείτιςξίου σῖ τ (πὸ τοϊδεϊνο ναὶ ζύι 
ἐπαρ 165 ὕνγο οἸδυβεβ; ἐπ ἴμο ἢγδὶ οὗ Ὑ8]ς 
ἴποσο 5βουϊὰ δβίαπὰ ἢ [ἢ 6 ν Ὁ ἃ Ὠοιιη 
(86 δηϊθοθάθπι), δπὰ ἴω [1|ὸ βοοοηά [86 
ἙΟΥΤ ροπἀΐης τοἰδῦνο, οδο δ ἰῃ [Π6 6866 
νὰ τἢ [6 νεῖ οὗὨἍ ἐ18 οὐσῃ οἸΔιι86 ἀδῃ) 8418, 
(6 το]αῖδνο 8180 ἀρτϑοὶπρ ψνῖ ἢ [ἢ 6 δπίο- 
ἰοάσῃς ἰῃ σοπιὰθῦ δηὰ πυτηῦεῦ : Ὀυϊ 1Π0 
ἴοπῃ δῃἃ Ῥοόννεῦ οὗ 1π6 τοϊδιϊν 6 ΒΥ6 τη ἢ 
νατϑὰ, ὈΟΓΒ ἰπ οοπρίγυοίίοι δηά ἴῃ πἰχηὶ- 
βοδίίοη, 88 Ὑ6}} δὲ ὉΥ (5 σοπῃοχίοῃ νἶ1]}} 
Οἴπεῦ ραχιϊς 1 68.---οῖ. ἴῃ ΟΟΝΒΤΆΌΟΤΙΟΝ : 1) 
ἃ (0 ρεπάετ, [86 το] δι γ9 ἀρτθθθ ΧΟΘΌ]ΑΓΥ 
στὴ ἰ15 ἀπιοοεάοπι, Μαιξ. ᾿ἷ. 9, ὁ ἀστὴρ 
ὃν εἶδον. 1.ιι.. ν. 8. Φολη νἱ. δ] : βο ὙΠ 
ἦς γτοϊαϊθβ ἰο ἃ τϑιηοίοσ δηϊθοθάθηϊ, 1 Οὐσ. 
Ἷ, 8, ὃς βεβαιώσει ὑμᾶς, ὶ. ε. ὁ Θεὸς, γοΓ. 
4, οοτρ. νϑγ. 9. Βυϊΐ ἤοῃι {88 τὰ]6 ὑπ 6 γῸ 
ἃΓ6 {πῸ ἀδραγίυγοθ ἴῃ ἕοτῃ : ἌΒογο [86 
τοῖδὲ. τ τΠ6 νογὺ ἐο ὧδ, ὅζο. ΘΟΠΌΓΠῚΒ 
ἷὰ χοπάον ἴο [ἢ [0]}. πουη, 6.4]. [ἰϊ. 16, τῷ 
σπέρματί σου, ὅς ἐστι Χριστός. ἘρΉ. 1. 
14,ν),17, τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύμ. ὕ ἐστι 
ῥῆμα Θ.  Βετο, Ὀγ ([Π6 σοπϑέγμοίτο αὐ ξέη- 
διη), ἴἤῃ 9 τοῖαῖ. [Δ Κ68 (80 σεπάον ἐπιρί δ Ἰὴ 
ἴ.6 δηεϊοοοἀδηΐ, δηά ποὶ (ῃαΐ οἵ 118 ΟΧΌΘΓΩΔ] 
ἴοττη, ἔοτμ, ἰχ. 28, βᾳ. σκεύη ἐλέους, ἃ 
προητοίμασε»ν---οὺς καὶ ἐκάλεσεν. ΟἰΑ] 
ἵν, 19, ῬΆ1]. 11. ἐν 2 τς πὲ 16, πρρο 
σαις ταῖς ἐπιστολαῖς (ΞΞγράμμασι), ἐν 
οἷς κατιλ. 2) 88 ἴο πο ςΣ μδ τοϊαί. 

ΓΟΦΌΪΑΥΙΥ τῖτὰ 118 δηϊεοοάθῃϊ; δηὰ 
6 ἀθραγζυγθβ ἔγοτη (ἢ18 ΓῸ]Θ ΔΓΘ ΤΈΓΟ, 

. κτ. το]αῖ. Ρ]. δέ[δυ 81: δῃϊθοθά, βίηρ. ςο]- 
Ἰεοῖ, ῬΏΪ). ᾿. 1δ, ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς, 
ἐν οἷς φαίνεσθε, Βοτο {Π| σομϑίΓυ σίου ἷ8 
αὦ δόηβαπι Ὀοτὶ) ἴῃ ὨυτΩ Θ᾽ δπὰ ραηάογ : 80 
Ὑθετο ἴῃ6 δηίοοθᾶ. ᾿ποϊυὰθ8 ἴῃ ΔῊ ὙΨΑΥ͂ 
ἴμ6 ἰάθα οὗἁὨ Ῥ]υγα]γ, Αςεἰδ χνυ. 86, κατὰ 
πᾶσαν πόλιν, ἐν αἷς κιτιλ. 8) δ8 ἰοὸ 
0686; ἤογΘ [06 φΘΠΟΙΑΙ τυ] ἴθ, [Ππαὺ [δ 6 
τεϊδίῖ, οἰδὰβ ἴῃ ἰπδὶ σδϑῈ ἡ Βἰοῖ (86 νοῦ 
οὔ 119. οὐντὶ οἶδ ἀδιηδηβ: δὲ βυ ]βεῖ," 
φομη 1. 9, τὸ φῶς τὸ ἀλ. ὃ φωτίζει πάν- 
τα ἄνθρ. νετ. 80, ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου 
γέγονεν. Μαίι. χ. 26: δβ οὐ͵]δθοῖ, δοο. ἢ], 

᾿ ὃ ἀστὴρ ὃν εἶδον : ἀαι. Αοἰϑ νὴ}. 10, 
ἀνὴρ ᾧ προσεῖχον πάντες. Βαϊ {80 ἀ6- 

ἌΓΘ9 ἤτοι ἰδΐφ τυ]θ 8ῖῸ ἔγθαυθηΐ, ΥἱΖ. 
(1) ὃγ αὐγασίίοῃ, ἱ. 6. τ Ὦδτα [9 τοϊδενο 
Ἰὴ τεβρεοῖ ἴο 18 οὐ υϑι Ὁ ψου]ά εἰδηᾷ ἴῃ 
ἴ6 δοοβ., Ὀὰϊ [Π6 δηϊδοθάδηϊ βἰδηάβ ἴῃ 
ἴπ6. σεπ. οὗ ααΐ.. ἀπὰ {πο ῃ [Π6 το]αῖ, ἰ8 αὐ- 
ἰγασίδα Ὁγ [Πι6 ἀπτεοοάθης ἰπίο [ἢ ΒΔ π|6 0886 
να 1861: σεπίζ, ΦΌΒη ἷν. 14. τοῦ ὕδατος 
οὗ ἐγὼ δώσω. νἱϊ. 81, οὔϊ. ; ἀαἰ. 1. 11. 20, 
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν. (2) ὃν ἐπυοτγίοά 
αξνασίίοη, ἱ. 6. ὙΠΠΘΓΘ 6 δηϊοοεάδης ἴ8 
αἰἐγασίδαά ὉΥ 116 το]αΐ. ἰπῖο [Π6 βᾶῃλ8 οᾶ86 
ΜΠ Προ νἱΣ. Ῥ Ποτο (6 δηἰϊεδοθάθῃϊ 
Ἰϑτησῖῃ 5 σοῃηεοίο στ ἰ(8 ον αἴδιδβο,. 
δϑηὰ δαΐοτα {π6 τοϊαῖῖνο, Μαί(. χχί. 42, 
λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν---, οὗτος κιτιλ. 

ἃ, 1, 78, ὅρκον [ἴοΥ ὅρκου) ὃν ὥμοσε. 
1 Οον. χ. 16, τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ 
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κοινωνία---- ἽΝ ΒΘΓΟ ἔπ δηἰδοοάεῃι 1186] }8 
διιγβοιδα ονϑὺ ἰπίο {Π6 οἶδυδο οὗ {6 τοῖϊδί., 
8Δη 4 βίβδη 48 αἴϊεσ ἰδ ἴῃ ἴΠ6 ῬΓΟρΡΟΥ ο886 οὗ [})6 
τοϊαϊίνο, ΜΙ. νὶ. 16. ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα 
᾿Ιωάννην, οὗτός ἐστιν ἴοΟΣ οὗτός ἐστιν 
Ἰωάννης ὃν ἐγὼ ἀπεκεφ. ἴ.ν. ἱ. 4. Αοἰδ 
χχὶ. 16. (8) οἴϊεμ {6 ο486 οὗἨ ἴδῃς τοΪδὶ, 
ἀερθηᾶβ οἢ ἃ ὑγθρ. Ὑἱ} Ἡ ΟἿ (Π6 ὙοΓῸ ἴδ 
σοηῃδίσυοα ; σοηοσ. Μεαῖι. 1]. 17, ὁ νὶός 
μου, ἐν ᾧ εὐδόκησα. Χ. 1]. χὶ. 10. Βοτῃ. 
Σ. 14. } Ὅον. νυἱῖϊ. 6, εἷς Θεὸς, ὁ Πατὴρ, 
ἐξ οὗ τὰ πάντα. (4) Βοιροίϊηθβ {}|6 
τοΐαδι. 18 ποὶ ἀδρεπᾶὰσδπί οἡ [}))6 νογῦ, Ὀμὶ οἢ 
ΒΟ που οοππροιοα πὐϊἢ τὴ6 σοῦῦ, δά 
(θη 1} τοϊδῖ, ἰβ ρὰΐ ἴῃ ἴπ0 μοηΐι. Μαιῖ. 
᾿ϊ.. 11, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα 
βαστάσαι. νετ. 12, οὗ τὸ πτύον. 4) 85 
ἴο »οβέϊοι ; ἮδτΘ ἴΠ6 τοδὶ, τΐ τ 118. ΟἸδυρα 
ΓΟΡΌ]ΑΥΪΥ [Ὁ}]ὃὸν8 {πΠ0 δπιθοθάθηῖ, 88. ἴῃ 
γτηοϑὲ οὗἨὁ {πΠ6 ργϑεθαϊηρ Ἔχϑῃρὶοβ: Ῥαϊ, [ῸΓ 
88 6 οὗὨ δ ρ 58, (Π6 τεϊαὶ, ο]αῦδθ ΤηΔΥ͂ ὉΘ 
Ρυΐ βτδβῖ, δβρϑοὶδ!ν Ἡ ΟΥΘ ἃ ἀθιοῃθι}., 88 
αὐτὸς, οὗτος, ὅτε. ο])]ονν5, Μει!. χχνὶ. 48, 
ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι. Τοδη 11. 26. 
ὃς ἦν μετὰ σοῦ, οὗτος βαπτίζει. Ἠοῦ. 
ΧΙ. 11..- αι ἴῃ ΒΙΟΝῚΡ. ΤῈ τοϊδῖῖνο, ἴῃ 
δι] οἴμο88, Β6ΓνῸ 8 ΒΙΏΡΙΥ ἴἰο ἱηίγσοάυοθ 8 
ἀοροηάθηϊ οἾαυδο, δηὰ τωδυῖκ 18 601066 Τ6]8- 
(ἴοη ἴο {πὸ Ἰοδάϊηρ Ῥγοροβίτοη, 85 Μαῖϊ. 
ἴ:. 9, ὁ ἀστὴρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, 
προῆγεν αὐτούς : Ὀυϊ ἴῃ ΘΟΙΏΏΟΝ 186 11 
νὰ8 ΘΙρΡΙογοὰ ἴῃ 6 σἱάογ ὀχίθης, Ὀοῖἢ 88 8 
ϑθηοΓΑ] σοπηροίῖίνο ραγίΐο]6, δῃὰ 4150 80η16- 
ἔχηθβ 88. τωρ  γίηρ Ῥπμρροθα, τοδί, δαξιδα, 
ΟΥ ἴδ) |κ6, σι οἷ που ]ὰ ρῬσορΟΥΪῪ ὉΘ οὁΧ- 
Ριδδβθά ἘΚ ἃ πὸ να ϑωκε ἴοῦ 106 δ6ῃ86 
«ευδαΐ, ἐδαξ ιολιον, ὧδ τοῆο, 8506 1. 4. ]) 88 8 
μαδαι οομηθοίίυο, Φοῖπ ἷἱν. 46. χὶ. 2, ἦν 

αρία ἡ ἀλείψασα τὸν Κύριον μύρῳ.. 
ἧς ὁ ἀδελφὸς ΔΛ. ἠσθένει. Π6ΓῸ ἱξ 18 
ἐαυῖν. (0 ἃ ἀοηιοπϑίταινοα, απ ἐλὲθ, ἐῪ686 ; 
απὰ ἦε, ἑΐον, διο. 1.ὰ. χὶϊ. 24, οἷς οὐκ ἔστι 
ταμεῖον, "πὰ {Π|ῸΥ πανθ πὸ βίογθῃοιβθ. 
Ἀοῖϑ νὶ. 6, ος ἔστησαν, απὰ ἐΐδδο, ὅχο. 
ΥἹἱ, 45. χὶ. 80. ἐφ᾽ ᾧ, ῬΆΠ). 11. 12. ἐν 
οἷς ΞΞ ἐν τούτοις δὲ, ἴμι. χὶϊ. 1. εἰς ὃ 
ΞΞ εἰς τοῦτο δὲ, Οὐ]. ἱ. 29 : [η16 86 γα 9 
ἰῃ Θαὺν Οτοοῖς Ὑυίξοσβ, Ὀσΐ τηογθ ἔτο- 
ᾳυδηῦ ἴῃ ᾿ἰαίοῦ οὔθ8.0 ΑΪδὸ ἴῃ {Π6 ἔοτ- 
λα ὃν τρόπον. 2) ἃ ᾿π} ἰ γἱπρ »μ7- 
»οδ6,:Ξἵνα, Μαῖι. χὶ. 10, ἐγὼ ἀποστέλλω 
τὸν ἄγγελόν μου, ὃς κατασκευάσει τὴν 
ὁδόν σου. 8) 88 τηδηκίηρ γέδωξ, ονεηΐ, 
ὅτε. ΞΞ ὥστε, ἷλι. ν. 21, τίς ἐστιν οὗτος, 
ὃς λαλεῖ βλασφημίας ;: νἱΐ. 49, ὃς καὶ 
ἁμαρτίας ἀφίησιν. 4) 88 ἰχρ] γἱπρ οαλιϑ6, 
φτουκά, ἃ τϑᾶβονι, ἄτα. ΞΞ ὅτε, ὀδοαιιδο, Τ,Ὰ. 
ΥἹ. 18, οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἷ πρὸς 
καιρὸν πιστεύουσι, ἴα. μὲ γωὶ, ΞΞ Βεσαῦδα, 
δίηοο, ἅτε. ἱγ΄. 18. -- 1. δοπηεεϊοα ὙΠ 
οἰοῖ μαχεῖ οὶ. ; ὃς ἄν, δο ἐὰν, εσῆοδο- 
ΕὔΘΥ, ἴ, ν. 2]. 19. 2) ὅς γε, νο6 Γέ. 
8) ὃς δήποτε, εεεὲ Δήποτε. 4) ὅσπερ, 
τὐὴο ἱπαφοά, «τοὐο παπιοῖψ, Ξεὃς, Ὀὰ δ ΓΌΠΡΟΓ 
δῃά τροχὸ ἀεῆηΐίο, ΜΚ, χν. β., ἕνα δέσμεον 
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ὅνπερ ἡτοῦντο, Ἷ. 6. " [Ὧ6 ὙΘΥΥ͂ ΟὯ6 ὙὙΒΟΙΩ 
106 Υ ἀδιηδηάοα,᾽ 
Ὁσάκις, δᾶν. (ὅσος.) Ῥτορ. ἄοιο γεαην 

ἐΐηιθ8, ἦοισ ὁ ὦ Ν. Τ᾿ ΟὨΪΥ ψἱϊὰ ἂν 
δηὰ ἐὰν, ἩΒΙΟΝ 866. 
Ὅσιος, α, ον, 84]. λοῖψ, ρεγε, δαποίειϑ, 

ΤΡ. γίρἠϊξ, 88 οοῃοτιηθά ἴο αοα δπὰ [6 
ἰνίπο Ὑ}}}. τῃυ8 ἀϊδηηρυίβῃθα ἔτοτα δί- 

καιος, ΜὮ]ΟἾι ΥΘΙΘΥΒ ἸΏΟΤ6 ἴο λωηιαπ ᾿δῪ78 
δηὰ ἀυτεθ, Ῥο]. χχίϊ. 10, 8, τὰ πρὸς 
τοὺς ἀνθρώπους δίκαια, καὶ τὰ πρὸς τοὺς 
θεοὺς ὅσια. ΤὮας. ἱ. 71. δ ; ἴῃ Ν, Τ'΄. 1) οἔὗὨ 
ΡΕΒΒΟΝΒ, λοίψ; βρόκθῃ οὗ Οοά, 88 186 
Ρογβοῃϊῆοδίίοη οὗ ΠΟ] 688 ἀπά ΡΣ ίν, Βον. 
Χν. 4, ὅτι μόνος ὅσιος. χνὶ. ὃ: οὗ τηθη, 
»ίοιιδ, σοάΐψ, οατοῖα] οὗ 411 ἀυιτ65 ἰοναγὰβ 
Οοά, Τίς. τ. 8, δεῖ τὸν ἐπίσκοπον εἶναι 
σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον : εἰβοΎΠοτο οὗ 
Ομ τβί, Ηοῦ. νἱ. 26. Αοἰβ 11. 27, διὰ χὶϊ, 
8δ, οὐ δώσεις τὸν “Οσιόν σον ἰδεῖν δια- 
φθοράν. ϑερί. ἀηὰ Ο]288., 88 Χοη. Αψ. 1]. 
ὅ. Ατιὶ Εἰρίοι, 12. 4,6. 2) οὗ ΤΗΙΝΟΒ, δοῖνψ, 
1 Τίμι. 11. 8, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας, 
ἷ. 6. ΌὉῪ ̓ τ}]. Ῥώγο, ϑροίίό88, Ῥτον. χχὶϊ. 1]. 
ὕσια καρδία. Αςῖθ χιϊ!. 84, δώσω ὑμῖν 
τὰ ὅσια Δανὶϊδ τὰ πιστὰ, 110. “1Π6 ΒΟΙΥῪ 
[Ῥτουῃῖ868] οὐ Πανὶ, [86 Βυγ6 Ῥτουηἶδβαβ,᾽ 
ἷ. 6. 186 πῆρ ἱπν] ΙΔ Ὁ] Ῥγομηΐβοά ὉΥῪ 
Οοἀ ἴο εν. Οοιρ. ἴ8. |}1}. ὅ. 

Ὁσιότης, τος, ἡ, τύσιθο.} δοϊέηοδ8, 
ὶ,,Θ. γοαἰέπευϑ, »ρϊοέψ, οατοῖ] οὈβοσνδηοθ οὗ 
41} ἀυΐϊΐϊε5Β ἰοναγὰβ Οαοάἀ : ἀϊδιϊησυϊδῃοά 
ἔτοιλ δικαιοσύνη, 88 ὅσιος ἴτοτα δίκαιος 
δῶρ Ὅσιος), [μὰ. ἱ. 75, ἐν ὁσιότητι καὶ 
ἑκαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ. ἘΡΆ. ἱν. 24, 

ϑορῖ, δηα Ο]288. 
Ὁσέως, δᾶν. (ὅσιος,) λοίεϊν, ρἱομδῖν, 

σοάϊῳ, 1 ΤῊ. 11.. 10. 208. ἀηὰ ΟἾ888. 

Ὀσμὴ, ἣς, ἡ, (ὄζω,) α ϑηιεῖϊ, οὐουν, 
ὙΠΟΙΠΟΥ Ὀδά οΥ σοοά: ἴῃ Ν. Τ', ΟΠἹΪΥ οὗἁ 
ἤ Ὡἰ οἄουν, Φοἢπ χὶϊ. 8, ἡ οἰκία ἐπλη- 
ε ἢ ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρον. ΒῪ 

ΘὈγ, ὀσμὴ εὐωδίας, " οὐουγ οὗ ἔγαρταποο,᾽ 
1, 6. βυγθοῖ οι, 88 μενον τ ἵπῷ δη 
ΔοοοΡί88]6 βδοτίῆςο, ΕΡΉ. ν. 2. ῬΏ]]. ἱν. 18. 
ϑερῦ, μον. 1. 9, ἀπά οἷν, ΕἾ. 2 Οοτ. 1. 14, 
τὴν ὁ. τῆς γνώσεως. νεῖ. 16, ὀσμὴ 5α- 
νάτου. ἴπ ᾿ἴκθ Τηδηηοῦ [86 ἘδΔΌὈΙηἶοΔ] 
υτίΐουβ 86 [86 ΘΧΡΓΘΒδίοη8 αγόηια υἱἷξ 
δηά αγοπια πιογίϊβ, ἀραὶ σηδίίηρ [06 ΓΔῪ ἃ8 
8 αγοόηια υἱέῶ ἴο ἴβγαρὶ, Ὀπὲ το [86 ὨΘΔΙΉΘΩ 
80 αγόπηια πιογίῖϑ. 

Ὅσος, ἡ, ον, τοὶδί. Ῥγοῃ. Θουτοὶ. ἰὸ 
τόσος, ἴῃ Ν. Τὶ, ἰο τοσοῦτος ΟΥ̓́ΤΪΠ6 [Π|κ6, 
ΟἰΌΠΟΓ ΟΧΡΙ. ΟΥ ἱρ]. (ΞΞ [μ8[. φυαηέωϑ,) 
ἄοιο σγεαΐ, ἦοιυ πιμοῖ, ἤοιῦ πιαην, αϑ φγεαΐ 
(8. α8 φιιοῖ αϑ, ὅς. 1. οἵ ΜΑΘΝΙΤΌΡΕ, 
λοιῦ φγοαΐξ, αϑ σγεαΐ α8, δεν. Χχὶ. 16, τὸ 
μῆκος αὐτῆς τοσοῦτόν ἐστιν ὅσον καὶ τὸ 
πλάτος.---Τ1. οὗ ΤΙΜΕ, ἄοιυ ἰοπσ, αϑ ἴοπσ 
αϑ, ὅσον χρόνον, Μϊκ. ᾿ἰϊ. 19. ἐφ᾽ ὅσον 
Χρόνον, οι). νἱϊ. 1. ἐφ᾽ ὅσον, Μαίί. ἰχ. 
δ. Βιεροαϊοὰ ἰπίθπβ. Ηθῦ. χ. 87, ἔτι 
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μικρὸν ὅσον ὅσον, “ γεῖ ἃ ὙΘΤΥ ὙΕΙ͂ {1{|9 
γι} 116.᾿.---ΠΠ1. οὗ ΟΥΔΝΤΙΤΥ, πυταῦοτ, τουὶ- 
ἀτυάς, λοιυ περμοῖι, λοι πιαπῳ, ὅζο. 1) εἰηγ. 
αϑ8 πιμοῖ αϑ, Φο ἢ νἱ. 1], ἐκ τῶν ὀψαρίων 
[τοσοῦτον] ὅσον ἤθελον. 42) γ]. ὅσοι, 
ὅσαι, αϑ πιαῆψ α8, αἰΐ τυλο, πϑαϊ. ὅσα, ας 
“παην αϑ, αἷδ ἐδαΐξ οτ τολιοῖ,, αἰ' ιοδαΐ, διε. 
Μαῖι. χίν, 86, ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν. 
ΜΚ. 1. 10, Αοἷβ ἰν. 6, 84: πουΐ. [μι. ΧΙΐ, 
ὃ, ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε. Φο0δη χτ. 
14, Αεἰϑ ἴχ δ : Ργεοθά, Ὀγ πάντες, Νείϊ. 
ΧΙ. 46, χχίϊ. 10: στὰ οὗτος οΥ αὐτὸς 
οοττοβροηάϊηρ, οι. νἹῖ!. 14, ὅσοι---οὗτοί 
εἰσιν. Φοδῃ 1. 12. 64]. νἱ.. 12, 16: υἱῖὰδ 
ἄν, ἃ5 ὅσος ἄν͵ ὅσος ἐὰν. τυβοβοεῦΌοτ, 
δοοῦοῦ, Μαῖῖ. χυῖ!. 18, ὅσα ἐὰν δήσητε 
ἐπὶ τῆς γῆς. ΜΚ. νἱ. 1]. ΦΖοδη χί, 22, 
Βον. 1}. ᾿ϑ 8) πειῖ. ὅσα ὌΥ ἰπρ]. ἐχ- 
ῬΥΘΒ868 4180 δἀμχίγαϊϊίοη, ἄοισ τπακῷ απώ 
στγοαΐ ἰλΐῃμρϑο, Αοἰδ ἰχ. 18, ὅσα κακὰ ἐποί- 
ἢσε τοῖς ἁγίοις σου. νοτ. 16. χν. 12, ὅσα 
ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα : 80 φεηοι, οἵ 
Θδ ΟΥ 808] ἀροά5, Μς. νἱ. 80. 1μι.ἵν. 
,. Φοδη χχὶ. 25: οἵ θθηθβίβ οοηζοιτοῦ, 

Μκ. ἢ]. 8. ν. 19. Αεοἰϑ χῖν. 27.---ἼΥ. οἱ 
ΜΈΑΛΒΌΒΕ, ἄορτθο, οχίθηθ. 11) δεῖοϊε ἃ 
οομηραγαί., καθ᾽ ὅσον---καιτὰ “τοσοῦτον, 

λοιῦ πὶ 80 τιμοῖ, Η -ΣὉ. νἱϊ. 20,22, 
δσῳ---τοσούτῳ ἰά. ἱ. 4. 2) δὈβο]. προαί. 
ὅσον, δᾶν. δου πιμοῖ, ὃψ λοιο πιμοῖ, ΜΙ. 
ὙἹ]. 86, ὅσον αὐτὸς αὐτοῖς διεστέλλετο, 
μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον: γὶ. 
ὅσα ἴον τοσοῦτον, ἔδν. χυ]ϊ. 7. ἐφ᾽ ὅσον, ᾿ 
ἐπαϑηιμοῖ α8, Μαῖϊ. χχν. 40, 

Ὅσπσερ, ἥπερ, ὅπερ, Βεο Ὅς. 

Ὀστέον, δοπίΣ. ὀστοῦν, οὔ, τὸ, γὶ. 
ὉΠΟΟΙΙΓ, ὀστέα, ζοη. ὀστέων, α .}}. 
ὅοποβ, Φοῖη χῖχ. 86, ὀστοῦν οὐ συντρι- 
ἀρ 1λι. χχίν. 39, σάρκα καὶ ὀστέα. 

αἴξ. χχΙ. 27, γέμουσιν ὁστέων. 
Ὅστις, ἥτις, ὅτι, σοχαρουηὰ τεϊδῦνο 

ῬΧΌΏ., ἰ. 6. ὃς Βιγθηρίμοηθα ὉΥ τις ; δέῃ. 
οὗτινος, ὅζο. ἀο68 ποῖ οοσὰν ἴῃ (με Ν, Τ., 
Ὀὰϊ ΟἿΪΥ ζοθη. ὅτου ἰῃ ἴπ6 ρὮγαβα ἕως 
ὅτου ; ΡΤΟΡ. πῃ οπθ τοῖο, 8οπὶθ ὁη6 υὔδο, 
εὐλοουον, τυλαίουον ; αἰ ατὶηρ ἔτοτα ὃς 18 
τοξουγίηρ ἴο ἃ 8) ΟὨἿΥ σοπογαϊίῃ, 8 
ΟὯΘ οὗ ἃ οΪ8488, δπὰ ποῖ ἀθῆμπιςεϊγ, ἰδ} 
ΒΟΥ Πρ ἰ0 τοΠάο ἃ Ῥρτοροβίζίοῃ ροποηὶ. 
Ι. ἴῃ (8 »γοόορονῦ τοϊαΐξυθ βθι86. [)) μ7Ὸ}. 
δΔηἃ ρθποΥ. το, ἷ. 6. οπ6 τοῆο, 50116 0Πὲ 
τὰ τὐδοουοῦ, ὅς. Μαῖϊ. 11. 6, ἐκ σου 

ἐλεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ 
τὸν λαόν μου, ὶ. κι οπὲ τὐῆο. νυἱὶ. 24. ἵππ. 
τ. 10; ργὶ. Μαεῖι. χνὶ. 28. χχυ. 1. 1 Οὐογ. 
νἱ. 206. 2) ὉΥ ἱπρ]. θοῦ Ομ ιτῆο, 
«ὐἦο, ωδοβοοῦογ, τυλαΐδοεῦογ, σΏοτο ἰδὲ 
τοϊαιῖνο οἴδυβο οὔθ βίδηβ ἔσβί. (ΟἴἝπΕΓ. 
σὴ ἱπάϊο. Μαι. ν. 89, ὅστις σε ῥαπίσει 
---στρέψον αὐτῷ κιτιλ. νεῖ. 41. χἱ, 12, 
Ὑγ1Πι ἂν, τί οὶ Βιγθη σι μη 86 ἰηἀοἤηϊδ- 
π6ε88, τυλοβοουεγ, τυδπαίϊϑοοῦον, ἴῃ Ν. Τ. νοὶ 
ψ ἢ [Π6 βίης. ὙΠ Βυθ) ποῖ, Μαϊί. Χ. 
ὅστις ἂν ἀρνήσηταί με. ἴμι. χ. 85. 2088 
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ο ἢ, δ. ΟΟ]. ἢ. 28. 8) δβοτηθίϊτηοθ ὅστις 
“ γΡΪΕΙΒ ἰὸ ἃ ἀοβηϊϊα Βυθ]οοῖ, ἀπὰ 15 ἤθη 

ΔΡΡΑΓΘΏΤΥ δααΐν. ἰο ὃς, ἴ[ωμυ. ἰ1. 4, εἰς πόλιν 
Δαυϊδ ἥτις καλεῖται Βηθλ. Αεοἰδ χὶ. 28. 
χγί, 12.---11. κὸ ὃς, 8ὸ αἷδο ὅστις 18 6)- 

 Ῥογοά ἰῃ ἃ νἱάοσ ἼἽχίϑθηϊ, Ὀοῖ δ8 οοη- 
ἀδοῖνο, δηἀ 88 ἱτρἰ γίης τάϑείξ, οατιϑο, ΟΥ 
[80 πο, σθοσθ ἃ οοη]αποίοη τοίρμιὶ 

“ ἃ|80 δίαπά. ]} 88 ἃ ζϑῃθγαὶ σοημποοίτυο, 
μ. 1. 20, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς 

. λόγοις μον, οἵτινες πληρωθήσονται. 
᾿ χα, 19, Βοιμι. ἰχ. 4. 614]. ἱν. 24. 2) 88 
“πδγκίηρ γεϑωζ, ονθηΐ, ὅτ. ΞΞ ὥστε ; Δ[ΕΥ 
τοιοῦτος, 1 Οοτ.γν.1. 8) "ΠΡ  γἱησ οατβο, 

ὉΠ, ΟΥ Τϑδβοη, ὅζο. Ξῷ ᾿ἈΩ ελρθυμς 
αἴξ. νἱῖ. 1ὅ, προσέχετε ἀπὸ τῶν Ψευδο- 

προφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς. 
]μ, τ φωΐ. χχγ. 8. Αοἰδ Χ. 4]: 50 ἥτις, 
. (0]. ἢ. δ, 14. 
΄ Ὀσπράκινος, ἢ, ον, δἀ). (ὄστρακον,) 
, φαγίλδη, 2 Τίτη. ἰἱ. 20: ἢ. 88 δῃ δι} Ὁ] 61} 
᾿ οὔ γ, 2 ΟὍος. ἷἰν. 7. βϑρί. διιὰ Ο].88. 

, Ὄσφρησις, εως, ἡ, (ὀσφραίνομαι,) 
, ἔλα βό Τῇ 106 8686 οὗ 5126]], 1 ον. χὶϊ. 

17. ΟἸ68. 
᾿, Ὀσφὺς, ὕος, ἡ, δὰ γ]. αἱ ἀὰ ἀύβοις 
. ζδδ ἰοΐέπϑ, 6 Ἰονχεῦ στορίοη οὗ πὸ Ὀδοῖκ, 

Ἰυαιθας τορίοη, [06 Ὠΐρθ: ἰη Ν. Τ. 1) 6ῳ- 
ἑογμαῖ, ΞΞ ἐδα ἀΐρβ, σοτο (86 αἰνὰ] 18 
νότῃ, Μαίί. 11}. 4, ζώνην δερματίνην περὲ ] ἃς 
τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ : τ1ῃη0 ΟΥδη 818, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΓῚ 
ἴὸ ΤΣ ΟΥ ΤΟΥΪΚ ὙΠ ΤΟΥ͂Θ 6856, ΔΘ 866(118- 
ἰοτηθὰ ἴο ρὶγὰ 1ποὶγ Ἰοπρ δονίηρ ρψαγτηθηΐβ 
οἷοθο δϑουῖ ων ̓ ἀμαθοῦς ἐο λαῦο ἐδ Ὡρῷ 
σίγαθα 8 ΞΞ ἰο ὃς ἐμ ἔπ688, ῬΤΌΡΑΥΟ 
ἴογ δῇ ἐμίης, [μ. χὶϊ!. 8δ. Ἐρῆ. νἱ. 14. 
ἤσ.ἢ1 ὕει. 1,18. 2) ἑπέογμαϊ, δὲ 116 βοαὶ 
οἵ ρῥτγοογοαίίνο ροόνοῦ ἰῃ τηθη, δ. νἱϊ. ὅ, 
νὰ ̓Εξέρχομαι, 1. 2.) νογ. 10. Αοἰβ ἰϊ. 

, καρπὸς τῆς ὀσφύος, ἰ. 6. ΘὨΣ]άγοΗ, 
οἴδερτίηρ. 

Ὅταν, κἀν. (ὅτε, ἂν.) τοΐδη, σ“ἰιὴ 
(86 Δοοθβθοτυ ἰάθα οἵ υποουίδί Υ. Ῥοβδὶ- 
ὉΠ, τολδηβοεΌον, ἐγ ΦΌΟΥ, ἐπ οα86 ἑδωΐξ, 80 
οἴδη αϑ, ὅτε. ; σοπδίγυοα του ΑΕ] τ [ἢ 
186 βυδ].. τοίοττίηρ ἴο δὴ οὔϊθη-τερθαίθα οὐ 
ΡΟΒδῚ Ὁ]6 δοίΐοῃ ἰῇ (ἢ9 Ῥγδϑϑῃΐ οὐ ἔιΐυγο 
ἤτηθ: ἱπ τ. ψτίζοτθ δοτηθιΐταθϑ τ ἢ {Π6 
«βίο δ ἴῃ 8 [Ὁ ὙΟΤῪ ἰαΐθ ἰπβίδ ποθ τ] τῆ 
{πὸ ἱπάϊο. 1. Ῥγορ. υίτἢ τ[ῃ0 δύῦμυ. 1) ἴῃ 
ϑενογαὶ ἸοΉ8, ὙΠ 1}ν Β δ]. πον Μαῖι. 
χυ. 2, ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν, [ἴ,κ. χὶ. 2]. 
ΦοΒὴ χνὶ. 2]. ἴη ἃ ψϑηθγαὶ σοτηρδτίβοῃ, 
ὙΠ ἢ Ῥτοβ. [κα. χὶ, 86, ὡς ὅταν---φωτίζῃ 
σε. 42) ἴῃ ΤΕίΈΓΘΠΟΘ ἴο ἃ γμίωγα αοίίοη οὐ 
ἑἥπ; “λιῊ 8110]. ὑγϑβ. Μαιῖ, χχνὶ. 29, ἕως 
τῆς ἡμ. ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ 
ὑμῶν. ΜΙκ. χΙϊ. 4. ΦόΒη νἱΐ. 27.----11. νἱῶι 
[πὸ ἐπα ὲσ. ἱτηρογί. ἴῃ Πασταιηρ δὴ δεῖ] 
ἐνοηΐ, ομοο, ΜΙ. 111. 1], τὰ πνεύματα τὰ 
ἀκάθαρτα, ὅταν αὑτὸν ἐθεώρει, ἷἱ. 6. 

, 68 Οὗδη αϑ; ἴογο ΟἾαβ5. ττὶτοτα 
νου ]ὰ ΘΟΡΟΥ. 116 ορίέ.---ΠΠ1. Ὅγ ἱτρὶ]. 
ὅταν ἰΒ νυ ᾿Κὸ Ἐπρ]. ϑδίποθ, τολέΐδ, ἴῃ 
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ΔΙ Τρ ἃ οδυ86, Τεδϑοη,Ξδοσαιϑα, ἐμ (δαί, 
01}. ὈῪ 500). Φοϊη ἰχ. ὅ, ὅταν ἐν τῷ 
κόσμῳ ὦ, ἼΩ εἰμὶ κιτιλ. Ἐομ,. 11, 14. 
1 ον. χνυ. 

Ὅτε, δάν. οὗὨἉ {ἴπηο, τοΐδη, οοΥταὶ. 1} 
ποτὲ, τότε ; οοῃδίσιιοα Γορι]ΔΥ}Υ ὙΠῸ [86 
ἱπάϊο.. 88 τι ηρ ἴο δὴ αοίμαΐ δυεπέ, δοτηθ- 
Βίηρ δου! ἰδκίηρ Ρ]δοθ; ΤΆΓΟΥ ὙΠῈ 
[86 δ] υηςῖ, 1) χε ἱπάϊο. ργθβ. ἴῃ 
ὮΘΙᾺΪ ῥτγοροβί οηβ, Φοἢη ἰχ, 4, νὺξ, ὅτε 
οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. Ἠοῦ. Ἰχ. 17. 
2) βι8}}γ οὗἉ [ἴπ16 ραϑέ ; 11} ἱπάϊς. ῬΓοβ. 
ἴῃ δῃ ϊϑίοτί οὶ βοπβο, ΜΚ. χί. 1. σορ. 
Μειί. χχὶ. 1. πωρογῖ. ΜΙ χῖν. 12, ὅτε τὸ 
πάσχα ἔθυον. χν. 4], ὅτε ἣν ἐν τῇ Γαλ. 
δοδη χνὶ!. 12; ὙΠ ποτὲ οοτταβρ. Οὐ]. 
τ]. 7..} Ῥεῖ. 11. 20: δου. Μαῖί. νἱῖ. 28. 
ΧΙ; 8, ΜῈ Σ, 82; σι} τότε δοσταβρ. 
Μαῖϊ. χχὶ. 1: ρογῖ, 1 Οογ. χἱδ. 1], ὅτε 
γέγονα ἀνήρ. 8) οἵ Τιέεγε ἰἴτηο, [01], ὉΥ 
Ἰηαϊο. ἔα! [.ὰ. χνῇ]. 22, ἐλεύσονται ἡμέραι 
ὅτε ἐπιθυμήσετε κιτιλ. Φοδη ἱν. 2]. 

τη. ἷ]. 16, 

Ὅτε, ἃ οοη͵υποῖ. ἀθιγοηβίγ. δῃὰ οαυβα], 
Κο Ἐπρὶ. ἐδαΐ, οτἰ βίη} }] }7 {Π0 βαθ 88 
πϑαυΐϊ, οὗ ὅστις : 848 ἀδηιοπδέγαζίυκ ἴὶ βιδῃὰδ 
ῬΓΟΡΟΥΪΥ ἴον τοῦτο ὅ τι, ἃ μοϊη(ης ουἱ 
ΟΥ ἱπιγοάἀυοίηρ {πὶ ἰο ὙὨϊοἢ [η0 ῥγϑοθ- 
ἀΐηρ ψόογὰβ τοίϑυ, 1.6. ἐμ εἰν οὐ)θεὶ, οοῃ θηίθ, 
0; 88 σαμϑαὶ ἴτ 18 ἘΡΟΡΘΗΥ [86 5816 88 

διὰ τοῦτο ὅ τι, 8η6 Δϑδίρηβ [8.6 Ο80186., 
ΓΘΆΒΟΙ, τηοὔδνα, στουπά οὗ 8ηγ {πΐηρ, ἐλαΐ, 
δοραιβ6, ὅζο. 11 8 οοηβίτυοἀ ἰη Ν, Τ' 
ψ [80 ἰηάϊς. 1. δὲ ἃ οοῃ͵υποϊΐοη ἀ6- 
πιοηϑίγαξίῥυδ. ΘΞΑ8ΞΨ-:᾿λ᾿λρτορ. δἴΘΥ ἃ ἀδιωοηδίγ. 
ὀλτον 88 τοῦτο ΟΥ̓ [6 ᾿ἴΚ6, ΟΧΌΓ. ΟΥ ΣΡ]. 
ὁΒὴ 1]. 19, αὕτη ἐστὶν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ 

φῶς ἐλήλυθεν. Εοηι. 1]. 8. ον, ἰϊ. 6: 
ἱρ]16ἀ, Μαῖι. χνὶ, 7.---ἰι. δον ἃ ργοῃ. 
ἰδύουτορ., 88 τίς, τί, Ζοη χὶν. 22, τί γέ- 
ονεν, ὅτι ἡμῖν μέλλεις κιτιλ.; 580 τί 

ὅτι ἴοΥ τί ἐστιν ὅτι, Ὀτορ. ὁ Ὑδὲ οϑυδθ 18 
1619 (δμαῖ,᾽ ἄς. ΜΙ. 1. ἴδ. Αοίϑ ν. 4,9: 
ΜΠ ἃ ῥτοη. οὗ δυῦει, ΜΆ. ἵν. 41, τίς ἄρα 
οὗτός ἐστιν, ὅτι κιτιλ. ΗΘΌ. ἰϊ. 6..-ἘἼΙ, 
τηοϑὲ ἔγτοᾳ. ὅτε τ} ἱηάϊς. 8 Ραΐϊ ἴῃ ο0π- 
βἰσυοίί οι ΔΙΟΡ οογίδί ἢ οἰδδβοβ οἵ νϑγὺβ, ἴὸ 
ΟΧΡΥΟΒ8 1Π6 οὗγροέ ΟΥ γ  γΘη06 οὗ ἴΠ6 νοι ; 
Δη6 ἴδ [6 δαυΐν. (0 δὴ δίουβ. 10 ἱΠῆπ., 
ΟΣ ἰο [δ σοΥΓοδροθϊηρ ρϑυοὶρίαὶ οου- 
ϑίγυοϊΐοη, δηὰ οἴϊθη δ] ἰδσπαίθβ ἡ ἢ [ἢ 689 
ἴῃ ὁη6 δηᾷ (6 Βδῖῃηθ γϑσῦ. ἔν τωπθρυίῳ 
δἰ σηϊ ἔγίπρ ἐο βαν, βροαΐ, διὰ 4}1} νοσὺβ ἰῃ- 
οἰ πάϊος ἐμ ἰάδδ : 6. στ. αἴνοσ λέγω, Μαῖι. 
ὯΝ, 9. χί!. 6. εἶπον, Μαῖϊ. χχνῇ. 7, 18: 
ἀναγγέλλω, Αοἰδ χίν. 27. γράφω, ΜΙ. 
χὶ!. 19. διδάσκω, 1 Οον. χὶ. 14. διηγέ- 
ομαι, Αεἰβ ἰχ. 27. μαρτυρέω, Μαῖϊ. χχΙϊ. 
8]. ὄμνυμι, ον. χ. 6. ὁμολογέω, Ηοῦ. 
χὶ. ἫΝ σφραγίζω, Φομη 11]. 88, ϑοιηο- 
το λέγω οΥ τδ6 ᾿1Κ ἐδ ᾿πρ]16ἀ ἴῃ τῆο 
ἀλρο δασέος ΟΡ Ὁ ΟΥ Μογάδ, 6. χ1. Αοἷβ χὶν. 

. δοδη νἱῖ. 8ὅ, 2) δἴνον νϑγὺβ εἰρηϊε. ἐο 
δῆοιο, πιρΐδ ζηοιση, ὅς. ἰδ Ρασιςῖρ. ΟΥ 
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᾿πῆπ. : αἴτον δεικνύω, Μαίί. χνί. 21. 2 ΤΊ. Ι ποέ οπδ, πονδ, Μαὶῖϊ. χχίν. 22, οὐκ ἂν 
11. 4. δηλόω, 1 Οον. ;. 11. ἀποκαλύπτω, ] ἐσώθη πᾶσα σὰρξ, φτορ. αἱϊ Πεελ ον ά 
Ἰ Ῥεῖ. 1.12. ἐμφανίζω, Ηοδ. χὶ. 14. φα- | ποί δ6 δα 
νερόω, 2 Οον. ἰϊϊ. 8. 8) δἴζεν νϑγῸβ οἱχηί. 
ἐο ἤδαγ, 866, αηὰ ἢᾳ. ἰο ρεγοεῖθε, ἔποιῦ, ὅτο. 
4) αἴξος νουδβ οἰρηϊ. ἐὸ , Οαγὸ 
,)ν, ἄο.; κἴιου μιμνήσκω, Μαῖϊ. ν. 23. 
7υὰο ὃ. μνημονεύω, Φοδη χγνὶ. 4. δ) δῇιονῦ 
ψΘΥΌΒ δἰ χη, ἐο ἄορε, δεϊέδυε, ἰλέπῆ, οοπδίάεν, 
ἄς. ἐλπίζω, πιστεύω, πέποιθα, δις.---ἶν. 
ὅτι βοῦνϑδ 8180 [0 ἐπέγοάμοδ ποτὰβ αυοϊοά 
σἱπουϊ οδηρθ, οὨἰΘΗ͂γ αἴτος σογδβ ἱταρ]}Υ- 
ἴῃ ἔο ϑαν, δία. δῃὰ 18 [ΘῈ ΤῊΘΓΘΙΥ ἃ πιαγὰ 
τ ἰοη, οὶ ἴο0 ὃ6 ἐχαῃδἰαἰοα ἴῃ ἘΠΊ. : 

δὶ, ᾿ὶ. 28, τὸ ῥηθὲν---τι Ναζωραῖος 
κληθήσεται. ν. 8,1. υἱὶ. 23.---11. 85 ἃ οοῃ- 
͵υποῖ, σαμϑαὶ. 1) αἴνονς ἃ ἀδιροῃβίγ. ὑγοῃ. 
8 τοῦτο, ἰδλαΐ, δόοαιδε; διὰ τοῦτο ὅτι, 
Φοδη υἱῖϊ. 47. χ. 17. ἐν τούτω ὅτι, [Ιλι. 
χ. 20; ε]εο οὕτως ὅτι, ον. 111. 16. 2) 
ΔΙΟΓ 84 ργοῦ. ἱῃίθυγοβ., 85 τίς, τί, 6. π΄: 
διατί, ὅτι, Εοπι. ἰχ. 82, 2 Ὅον. χί. 1] - 
80 χάριν τίνος, ὅτι, 1 ϑοβη ΐ. 12. 8) 
δῦβοὶ. ραΐ οἷον οογίδίῃ οἶδϑδθ5 οὗ συ, 
δῃηὰ 4180 ζϑῆοσ. ἰ0 ὄὌχργθδβ [0 σϑῦβθ, 
ΓΘΘΒΟΏ, τηοίΐνο, οοοδδίου οὗ ἴπ6 δεϊίοῃ οὗ 
ΤΠ080 νουῦδ, ΟΥ ΟΥἨ ΔΗΥ͂ δοίΐοῃ Οὐ οϑϑῃης 
τηθηϊοησά, ἐλαΐ, ΞΞ ϑοδίμο ἐδαί, δοοαιδε, 
͵7ῶν, ἃς. 4) οἷον νογὺβ εἰσηὶ. απ δηιοίΐον 
οὗ (Π9 τηϊῃά, 88 σοηάου, [ου, γἱ(γ, ΒΟΙΤΟΥ͂ ; 
ϑαυμάζω, χαίρω, ἴ,α. χ. 20. δὴ αἴάοτν 

ΟΧΡΥΘΕΒΙΠ ἐφ, ἐλαπᾶδ, ἐπαινέω, 
1 Ὅσον. χὶ. 17. εὐχαριστέω, 1,α. χνὶϊ!. 1}, 
δια. 6) ροποζ. ἤει. ἷ:, 18, οὐκ ἤθελε 
πδράκλη ἣναὶ, ὅτι οὐκ εἰσί. ΜΙκ, 1, 27. 
ν. ὑ. " 

Ὅντου, εοο Ὅστις, ἱπῖξ. 

Οὗ, δάν. τυἦόγε, δβεο Ὃς, 11. 7. 

Οὐ, α͵6ο οὐκ οὐ οὐχ Ὀοίογο ἃ σονοὶ, 80- 
οογάϊηρ 88 ἴξ ἰδ βιβοοί οἵ δορὶ γαϊϑα : υδβὰ- 
Δ} ψιβουΐ δοοθηῖ, Ὀυΐ πτίτθη οὗ ἤθη 
βίαπάϊηρ δἰοῃθ οσ δὲ ἴπ|6 ὁπὰ οὗ ἃ βοηίθῃσο; 
8 πορϑῖνο το ποί, Ὧο, ΘΧΡΓΘΘΒΙἢ 
ἀϊγοοῖ δηὰ [Ὁ}} ποραιοῃ ἱπάθρθμάθ πεν δΔη 
ΔΌΘΟ]αἰοὶγ, απὰ ἤδηοθ οὐγδθοίεοα ; ἰῃυ8 αἰ - 
ΠῚ ἔτοτα μὴ, Ὑ ὨΪΟὮ ἱτρ] 165 ἃ σοηάϊοπα] 
δα ἢγροι]οίῖςαὶ ποραϊίοη, δηά ͵β {ΠΟγοο το 

Ἰοίϊοα ; 1. Ὀδίοτο ἴΠ6 ϑιῤλοσέ οἵ ἃ νογὺ, 
ὙΠ ΠΟΥΟ ἐΐ τοηάογ (86 γογὺ δηὰ ργοροβι θη 
Ὠοζαίνο ἰῃ Γοβροοὶ (0 ἴμ6 δβιιῦ͵θοὶ, 1) 

ποῦ, Μαῖι. ἱ, 25, οὐκ ἐγίνωσκεν αὑτήν. 
κ, ἢἴ. 25. 1.ὰ. νἱ. 48. Ζοδα ἱ. 10, 1]. 

Αοἰβ ἱϊ. 15, 2) τ 186 2 ροτβ. “μεξων ἴῃ 
ῬτοΠ Ὁ ἤοηβ, ψἤοτα [86 πο. ἔαϊ. (Πθη βίδῃη 8 
ἴον ἃ πδρ. ἱπηρογαῦ. ρυϑοίβοὶυ δ ΕἸπρῖ. “ ἴποὰ 
θἾν4}} ποὶ ἀο π᾿ ὅς. ψ ΐοἷι ἴδ Βίτο σον {δῃ 
ἴῃς ἀἰγοοῖ ἱπηροτγαῖ. ἀο τὲ ποί; Μαῖϊ. νἱ. ὅ, 
οὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί. μι. ἵν. 12. 
Αοἰὰ χχίϊ!. δ. 1 ον. ἰχ. 9: 80 ἔτοτι (6 
ἀδεαιίοχυο, Νίαϊι. ν. 2]. οὐ φονεύσεις, γον. 
27, 83. Πσῃι. υἱΐ, 7, α]. 8) Ὑποτο ἴθο δυὉ- 
7661 8 πᾶς ΟΥ εἶδ, ἀπὰ οὐ ἰδ Ἰοἰποα ποῖ 
ἢ πᾶς ὕαΐ νεῖ (Π6 νοῦ : ΠΟΘ ἘΥ͂ 
ἩδῦΣ. πᾶν--οὐἦ ον οὐ--πᾶς ἰδ -Ξ οὐδεὶς, 

τε, ἷ. 6. ὯὨο ἤσθη, ἔοι. ἢ. 20, 

. 2 Ροϊ. 1. 20. 1 ϑόδη ἰϊ. 21. εν, χχί. 
, εἷς--οού, ποί οπ6, ποπὲ, Μαιί, χ. 29, ὃν 
ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται. ἵλι. χὶ!. 6. 4) 
ὙΠπογθ οὐ υἱῦ ἐξ νοσῦ ἷβ ζο]ονοὰ ὃ 
ἀλλὰ, ἰ. ὁ. οὐ---ἀλλὰ, φῬτορ. Ναί. ἰχ.ἢ 
οὐ χρείαν ἔχονσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, 
ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. χν. 1]. 968ὴ Υἱ. 
16; αἷδο οὐχ ὅτι---ἀλλ᾽ ὅτι, γνἱ. 28. χῇ, 
6. δὴ ϑοπηθίϊπηεβ οὐ 5δἰδηάδ ἰῃ ἃ οοηἶ- 
ἴοπαὶ βοηΐθησο δῇοῦ εἰ, Ὕ Βα ἔδ6 υευεὶ 
πορδῶνο ἷβ μὴ, 88 δισθηριῃϑηδὰ ὈΥ͂ ΟἰμΟΙ 
ποραιΐνθ Ἰοἶθβ ; δἷϑο ὉΥ οοπιρουπάξ οἱ 
οὐ, 848 οὐκ οὐδὲ, ποί δυδη; οὐκ ἤθελεν 
οὐδὲ τοὺς ὀφθ. ἐπᾶραι, 1,ὰ. χΥῖϊ!. 18. 'γ. 
2. χχῆϊ, δ8. Αοἰβ νἱϊ. 89. σαι. ἢ, 10.-- 
11. θοΐοτο ἴῃ οὔλοοΐ οὗ δ νϑῦρ, σβετὸ ἰἱ 
ΤΟΠ6ΓΒ {Π6 Ργοροβιτἴοῃ ἡθραίϊνθ ἴῃ τοβροοὶ 
ἰο ἔπ οὐ͵οοῖ : σεπογ, Μαῖι. ἰχ. 18, ἔλεον 
“έλω, καὶ οὐ ϑνσίαν. 1 Ὅου. ἱν. 1δ; πιοῖο 
ἔγθα. 88 [0] ον ὉῪ ἀλλὰ, ΜΚ. ἰχ. δ, 
οὐκ ἐμὲ δέχεται, ἀλλὰ τὸν κιτὰλ. Αεὰ 
ν. 4. ἔρμ. γ]. 12: 60 οὐχ ὅτι---ἀλλ' ὅτι, 
2 Ὅον. νἱϊ. 9.----ΠΠ]. Ὀοίοτο (86 αὐῥεποί οἵα 
νοῦ, δάνου ϊ8] οὐ (ἢ6 ᾿1κο, τῇ οτθ ἐξ τε 
ἄστβ 186 ργοροβί(ἴοη ποραίνο ἰπ γοβροοὶ ἢ 
[86 δἀυηςῖ: 6. στ. ὈθΘίοτθ ἃ ποιρ ἷπιὶ ΠΗ 
ἸΏΔΠΠΟΥ, 2 Οὐοτ. ἰϊϊ. 8, οὐ μέλανι, 
πνεύματι. ν. 7. 7οδη [. 84. Θἐἱ. ἡ. 16 
Ὀοίογθ δὴ αὐλοί ἑκοῦσα, 

τὰ υ. 5, πᾶς πόρνος οὐκ ἔχει. ἴα. ἰ. 

8 

. 8 αὐὖὺ. οὐ 
μα μὴ 20: Ὀοίογο δῇ δὰάν. ] τι Ι), 
γραψα ὑμῖν οὐ πάντως, “ποῖ βὸ ἢ 
ΤΑᾺ νἱὶ. 10, οὐ φανερῶς, ἀλλά ΟἹ, 
δοίοτο ραγέϊοίρία8, τθετα ἃ ἀἰτγϑοὶ δπὰ εἰ" 
80] 6 ποραίδνο 18 τὸ ὃ6 2 Οἱ 
ἵν, 8, πὰ τυ ας; Ην ἀλλ᾽ οὐ στενοχ. κιτλ. 
6]. ἵν. 27. Ἐρῆι. νυ. 4.--Υῦῦὶ 88 
δἰὨρσίθ τρογάβ, οὐ τοὶ ΟὨ]Υ ταπάοτ ἰμο8 
ποραῖνο, θαϊ οἴϊοη ρῖνοβ ἤθει (8 ἀϊ 
ΘΟΠΙΓΑΣΥ ΒΘΏ86, ΒΟΙΊΘΟΪΠ68Β 88 8 80 
οομρουῃά, |1κὸ Επρὶ. πορ, τν. 
πυόδγὸϑ, οὐκ ἀγαπάω, ἕο ποΐ ἰοῦδ, ΞῸΜ 
σΔΡΘΪθθ8 οἵ, ἔον. χίϊ. 1] . οὐκ ἀγνοεῶ 3 
[ὁ Κπονν νν6}}, 2 Οὐν. 1. 11: οὐκ ἐάωΞ"Ν 
γοδισαίη, Αοίβ χνὶ. 7: οὐκ ἀμελέω ΞΨΜ 
06 σαγοῖι], 2 Ῥεῖ. ἱ. 12: οὐ ϑέλω, κοίο, 
δδ ὠπισϊϊησ, Μαῖὶ. χχῖϊ. 87: οὐκ εἰρὶ 
ἄξιος ον ἱκανὸς, ἰο δδ ὠπιυοτίλψ, ὅς. 
1ΐν 11. Αοἵδ χίϊ, 25. 2) πῖιδ ποωπε; σὲ 
λαὸς, οὐκ ἔθνος, ᾳ. ἀ. α ποη- 1 
ἐϊ, 10, οἱ ποτὲ οὐ λαὸς, νῦν δὲ λαὸν 
Θεοῦ. Βοια. χ. 19. 8) νη αὐῤραθοθή 
πᾶς, πϑοτο ἴῃ 186 ἔοστι οὐ πᾶς, οὐ τάν 
τες, ἰξ ΤΙΘΓΟΙΥ ἰδοῦ ΔΎΑΥ ἴ86 ῬΟΒΩΝΡ 
ἔοτοϑ, Ξ-ε- ποέ δϑϑγῳ ονδ, ποὲ αἷϊ, Μεῖι. τῇ, 
2], οὐ πᾶς ὁ λέγων. χὶχ. 11]; ὑυἱ παρ.» 
οὐ ταδϑὴβ πὸ οπθ. ὙΠ οἴμοῦ δοῦναι 
ἱξ ΟΧρύθϑδοα (86 δοηίζασυ ; οὐκ ἄσημσι, "ῷ 
τῆθαρ, 3: νοῃονγαδὰ, Αςεἰ5 χχί. 89. ᾧ 
4) νήἡΐῃ αἀνονῦϑ, οὐ μετρίων, Αοἰα χα. 1) 
οὐκ εὐθέως, [πὸ χχὶ. 9.---ΥἹἱ.. ἴα ΩΡ 
ἔἶνο δαδνμοσξ, πὸ, αν, ποῖ, 33 υοἱ 8, Μὰ 
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Μωι. χὶϊ. 29, ὁ δὲ ἔφη, Οὔ. 2. Οον. ἱ. 
17, οὗ οὔ. ἱπίεηο. Μαῖϊι. νυν. 87; ψὴ ἢ 180 
ἃ. τὸ οὗ, ἰ. 6. 16 νοτγὰ οὗ, 2 Οου. 1. 17.-- 
71. ἐπ ποχϑίιΐνο φιδβιϊοῃβ, πονπὲ; ἰβ πο 7 
αΤ8 ποέ “ΘΟ δὴ ἀβθεν ὑποθρμεν ἷθ Δ] Ἀγ 

ὌΡΡοξοα, βὸ ἱπῶὶ {86 περ. φαυρσδίΐοῃ 
ἩμῶεΣ ἰηβίεδα οἵ 4 ἀϊνεοὶ δστηδίίοη : 
ἐπα ΡῚγ, Μαῖὶ. νἱ. 26, οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον 
ὀιαφέρετε αὐτῶν ; χὶϊ. ὃ. ὅ. ΜΚ. ἵν. 18, 
2] , 20 σχὶν. 60, οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν : νἰτῃ 
ΟΘΙ μϑγιΐοϊθθ, οὐκ ἄρα, Αοίβ χχὶ. 88. 
ἀλλ᾽ οὐ, Ηεῦ. 1]. Ὁ ον τὸν ΘΓ [ΠΟῪ 
ας ἀΐά »γουοΐσ Ῥ᾽ ἀλλ᾽ οὐ, ψόοα, 

μοὲ αἱ ἰλοβ6 32 ὅχο. ΘΟΙΏΡΑΓΘ 

Οὐὰ, ἱπϊετ). αἢ αδα ! Δι, υαἢ ! αἱ- 
εγϑὰ ἴῃ ἀογίθίοη, ΜΚ. χυ. 29, 

Οὐαὶ, ἱπίετ). τοο " αἴαε! Τιαι. υὦ! αἵ- 
ἰογοὰ ἴῃ γτίεῖ, Ἰηαϊρτιδίοπ, ὅο. 1) ῥτορ. 
δηα ἰπ ἴδίοσ πβασθ, ὙΠῸ ἀδί, Γαι. χι. 21], 
οὐαί σοι, Χοραζίν. χχὶϊ!. 18, 5ᾳ.; ὙἹ0ἢ 
ἐαὶ. ἱπιρ!. Β ον. υἱῖ. 18, αν]. 10. 2) 88 
“αδει, ἱπάθα. 1 Οον. ἰχ. 16, οὐαέ μοι ἐστὶ, 
Επρὶ. τοοῦ ἐδ πιο! Ἡρηςοα συ] ἀτὶ. ἴδῃ, ἡ 
οὐκὶ ἡ μία, ἐδ Ξιγεὶ τοσοῦ, Βον. ἰχ. 12. 

Οὐδαμῶς, εἂν. (οὐδαμιὸς,) ὄν πο 
ἼΔΟΝ, -, ᾿ἰ. 6. 

Οὐδὲ, σοπ͵)υποῖ. (οὐ δὲ.) ἀθηνίης αὖϑο- 
Ἰαϊοὶν δπὰ οὐ]εοιϊ νον, δὰ αἰ ξοσὶπρ ἔγοπι 
μηδὲ 85 οὐ τοι! μή : ΡΓΟΡΟΥΥ σοπίπιυ- 
Ὡὦνο, ἰπ [86 8686 αμα ποί, ποΐ, ἀπά 
βοηο6 1. ΞξΞηον", γε "ὰρ ομοῖ ἊΝ ἀρᾷ 
πιδά πεσαΐΐοη, αἱ τἰ6 ὈαρΙ πη οὗ ἃ δὺ 
τοηυοπῖ 6]α86. 2) ποΐ, ὭΟΥ, ποίξλον, 
ἄθποῦ. ργθοεάθὰ Ὁγ οὐ, Μαῖί. ν. 1δ. νἱ. 20, 
ὕπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ 
κλέπτουσιν. γνοτ. 20, 20. Αςῖα νυἱϊ!. 2]. 
οὐ---οὐδὲ παι τῇ 1, ᾿ ἘΠ Ἐνε 
ἱπίοιτος. ΜῈ. υἱῖϊ. 17 ; ργεσθάθ οὐδεὶς, 
Μαῖὶ. :χ. 17. Ἐδν. δῷ 8: 5ὸ ἩρρΝ ἐξ, 
αἰ οὐδεὶς, 6. στ. οὐδὲ----οὐδὲ, ποιξῆδ7---- 
κοῦ, Μῖι. χιϊὶ, 82; Ὀγ ἕνα μὴ---οὐδὲ, Βον. 
'χ. 4. 8) αἰδὸ ποί, ποίξλον, ἴὴ ἃ ΒΙΓΟΏΠΡῸΓ 
᾿γδπδί το ΟΥἩ ΔΗ ἢ 65]8: ρυθοθάθά ὉΥ οὐ, 
δι. χχὶ. 27, οὐκ οἴδαμεν.---οὐδὲ ἐγὼ 
λέγω ὑμῖν. Μῖς. χὶ!. 2]. μὰ. χνὶ. ἦϊ. 
ον χυ. 4. οπι. ἱν. 15: ὉΥ͂ οὐδεὲς.---- 
οὐδὲ, ΨΦ΄οἤη ΥἹἱῖ. 1]. οὐδεὶς---οὐδὲ οὐκέτι, 
Μαιῖ. χχὶ!. 46. ἐὰν μὴ ----οὐδὲ. νἱ. 18, 
1 γὰρ δορὰ ἀλλὰ, δῇϊ!ος ἃ ργεοθαϊῃρ 

. ΦΟΧΡΣ. ΟΥ ἐπηρ}. ἰὼ (ῃ9 σοπίοχί: 88 
οὐδὲ γὰρ, 70, ποέ αἶϑο, 7γῦν ποίέλογ, τ ΘΤΘ 
οὐ ἀοηΐοα, δὲ σοπηοοίδ, απ “γὰρ δδοίμτιβ ἃ 
τοδϑοῖ, ζόδη Υἱὶ. ὅ, οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ 
αὐτοῦ ἐπίστενον εἰς αὐτόν. οῃ. νἱ]]. 
ἦ: φἰτεηρίβεηοά ὈΥ οὐδεὶς, Φοῆη ν. 22, 
οὐδὲ γὰρ ὁ Πατὴρ κρίνει οὐδένα. 68]. ἱ. 
12, οὐδὲ γὰρ---οὔτε. ΑἾδο ἀλλ᾽ οὐδὲ, 
ψοα, ποάζλεν, πΐοτο ἀλλὰ τηοτεὶν ᾿- 
δπ8 (ἐ6 πορδίοπ, 7... χχί!, 1δ, οὐδὲν 
εὗρον.--αἀλλ᾽ οὐδὲ Ἡρώδης. 1 Οον. ἰἰϊ. 2. 
6]. 11. 3..-.-1]. ΞΞ ποὲ ουὐδθν, ποὲ 80 ἡμιοὶ 
αϑ., 1) ἴῃ 1Π6 παρα αἀἷδ 97) α εἰαιϑε, Μαῖϊ. νἱ. 
29, λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν 
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πάσῃ τῇ δόξῃ. ΜΚ. νἱ. 81. 1.ὰ. νυἱῖ. 9. 
Φοϊῃ χχί. 268: αἷδο ἀλλ᾽ οὐδὲ, ψόα, ποί 
δυέῃ, Αοἰβ χὶχ, 2. 1 ον. ἱν. 8. 2) ἴῃ, 
ἐπίεγτοφ. ΜΆ. χὶ, 10, οὐδὲ τὴν γραφὴν 
ταύτην ἀνέγνωτε; ἴμλι. Υἱ. 8. χχῆϊ, 40. 

Οὐδεὶς, οὐδεμία, οὐδὲν, (οὐδὲ, εἷς.) 
ἀθο]. 1|κ εἶν, ἃ ποᾷ. δἀ]θοΐ, ἀθηγίηρ αὐὔβο- 
Ἰαϊο]ν ἀπὰ οὐ]εθοιν6}γ. δηθὰ αἰ βεσίηρ ἔγοπι 
μηδεὶς 85 οὐ ἴτοῃ μή : ζοΠεῦ. ἈῸ ΟἈ6, 
ποίλίησ, ἷ. 6. ΒοπΘ δὲ 8]] ; ῥγορ. θιωρἢβί, 
πο δυδη ΟἾΔ, ποὲ ἰΐδδ ἰραδέ, Ὀὰϊ ἴῃ {[]8 
Β6η86 ἴζ 18 ΘΟΙΏΙΠΟΠΙΥ ὙΠ ΘΠ δοΟραγδίοὶυ, 
οὐδὲ εἷς, οὐδὲ ἕν, ἄς. . 88 αα). «ἢ 
διιδδί, πὸ οπθ, πο, ἴω". ἱν. 34, οὐδεὶς προ- 
φήτης. οί χυὶ. 29, παροιμίαν οὐδε- 
μίαν: πουῖ. ἴα, χχὶὶ!, 4, οὐδὲν αἴτιον. 
Αςίβ χυϊ. 21. Ῥαγι νου, ἱε ρθη. οὗ ἃ 
ψο]ο6, [.ὰ. ἰν. 26, πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν. 
γογ. 27. Φοἢη νἱ]. 19. Αοἰϑ χυὴϊὶ. 17,---1], 
ΔΌ80]. 88 δι δέ. οὐδεὶς, ΠΟ ΟἾΔ, ἨῸ ῬΘΙΒΟΏ, 
Μαῖϊ. νἱ. 24. οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις 
δουλεύειν. Ζ0ῃη ν. 22. Αςἰϑ ἱχ. 8. - 
ΟἾΠΟΥ πρεπατες ἴον βιγοηρίῃ, Μαῖιῖ. χχῇ, 
16, οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός. 1... ΧχΊϊὶ. 
δ8, οὐδέπω οὐδείς. ΜΚ. χὶ!. 84, οὐδεὶς 
οὐκέτι.---111. πρυῖ, οὐδὲν, δὐ80]. η0. 
οηετ Μαῖι. χ. 26. Αοῖβ χν. 9. ΟἹ. 1}). 6. 
ἢ ΟἾΝΕΡ περαῖνοδβ [ῸΓ ἰηθηβίίγ, ΜΙ. 

χὶν. 60, οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ; 1,ὰ. ἰν. 2. 
] Οοτ, υἱῖἹ. 2. οὐδὲν---οὐ μὴ, [λι. χ. 19, 
Αοφοῖβ. οὐδὲν, δᾶν. 1, 6. ἐπ πὸ ταν, ἐπ πὸ 

,) Ἀρῖδθ χχυ. ]0, ᾿Ιουδαίους οὐδὲν 
ἠδίκησα. 4]. ἱν. 12. ν͵ἱῖῆ οὐ, ΖοὨη Υἱ. 
08, σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν. οίδρβ. 

σ, 1. 6. οἵἁὨ πὸ δοοουπὶ, ποὶρῃί, νϑ]θ, 
Δ Ποῦ, ἅς. Μαῖιὶ. χχὶϊ, 16, ὃς ἂν 
ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν. 1 Οον. 
οὐ Ν τ εἰς ὅτ θεν τὐηηνοι ἕο οὐηιδ ἰο 
ποιρἧξ, Αοἰδ ν. 86. εἰς οὐδὲν λογισθῆναι, 
ο δα ε6ὲ αἱ πομρλΐ, Ὀ6 εὐπιόιυὐοης χΧΙχ, 27. 
Οὐδέποτε, εν. (οὐδὲ, ποτὲ.) πο 

δΌΕΥ,͵ ἩΘΌΘΥ, ΟΟΤΏΡ. οὐ, Ἰηϊξ, : [0]}. ὈΥ Ὀγθ8. 
] Οὐον. χὶϊ. 8, ἡ ἀγάπη οὐδ. ἐκπίπτει. 
Ἠεν. χ. 1 ; γγοῖ. Μαῖίί. νυἱΐ. 23, οὐδ. ἔγνων 
ὑμᾶς. ἰκ. 88. 1ὰ. χν. 29, Αςἴδ χίν. 8. 
ὃν ἕυϊ. Μαῖίι. χχνυΐ. 88. 1Ιη ἰηϊοττορ. χχί. 
16, οὐδ. ἀνέγνωτε : 
Οὐδέπω, εἂν. (οὐδὲ, σαὶ ῬΙῸΡ. ποὲ 

δὐοῦ ψεί, ποί ψεί, ποῦοῦ; [0]]. ὉΥ ρῥτεῖ. 
Φοδπ νἷι. 89, οὐδ. ἐδρξάσθη. χχ. 9. 
ιγοπριμβοηθὰ ὈΥ οὐδεὶς, ἃ. χχίδ!. δ8, 
οὐδ. οὐδείς. 1 ΟοΥ. γἱ}}, 2, οὐδ. οὐδέν. 

Οὐθεὶς, 1αἰ. ατ. ἔοτ οὐδεὶς, 1 Οοτ, χε, 
2, ἴῃ δανὶγ ΕΜά, 

Οὐκέτι, οΥ οὐκ ἔτι, δὰν. πο ΠΊΟΥΘ, πὸ 
7) ωνίλον, πὸ ἰοπρεν, ἴῃ τἴῃ6 ρόπεγαὶ ϑθηδς οἵ 
οὐ, ΜὨϊοὮ 866, ᾿π]ΐ.; ρεποῖ, Μαίί. χὶχ. 6, 
ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο. 1μι. χν. 19. Εοπι. 
νἱ!. 17. 0} οἵαν ποραῖῖνοθ ῸΓ βἰτοηρίῃ, 
Μεῖϊ. χχὶϊ. 46. ΜΚ. νἱὶ. 12. Αοίε νὴ]. 39, 4]. 
Οὐκοῦν, πἀν. (οὐκ Ρ) ΡΓΟΡ. ἰδίοις 

ΤΟΙ. ῬΟΉΠ6 6700 1 ποὲ 80 ἐλέη ἱπιβιγῖος Γ 
δῇϊττη. δηβοῦ, ἀπὰ ἤθῆσο προὰ ὈΥ 1Π0 
Αἰὔοϑ δ δι αϑιγηιαξέυα ἰαξένε ματένοίαν 
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ΤΗΒΒΕΈΡΟΒΕ, ΤΗΕΝ : ἰη Ν, Τ΄ οποο, Φό δ 
χυῖ!. 837, οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἱ,. 6. 
ἕλοι ατί α ἀέηρ ἰΐδπ, αγέ δου ποί 3 

Οὗν, «ςοη). ἐλεγοώροη, ἱ. 6. ποιυ, ἑΐθη, 
Σ Ραΐ δῇ υ ομθ ΟΥ τοῦτα ψογὰβ ἴῃ 

ἃ οἶδυβα, δηὰ δχργϑββίηρ οἰἴμοῖ (ἢ ΤΩΘΓΟΙΥ 
ΘΧίοση δὶ ΟΠ ΠΟΣΊ οὴ οὗ ὑχο δοπίθησοβ, [Π8ἱ 
ἴῃ οὔθ ἴθ! Ὡρορ ἴμ6 οἴποῦ; ΟΥ̓ 4180 
{1:6 ἱπίοσηιαὶ τοϊδίϊοῃ οὗ σδιιδθ δπά οβϑοςί, 
τηαὲ 186 οπὸ [ο]] ον ζ)πι ἴ[Π6 οἵδιοῦ.---ἰ. 
85 τ ΔΙ Κίπρ' ΤΩΟΓΟ οοῃποχίοῃ, δπὰ 
τὴυ8 ἀοποίίηρ ἐγαπϑίδίο ΟΥ οοπ υδίίοι 
ἔτουλ ψΜδὶ ργθοθᾶθβ ἴο ψΠδὲ ἔθ] ονσβ, ἐλσγο- 

» ποῖῦ ἕῤδη, ὅς. 1) φοπον. ἴω. νἱ. 9, 

1, 9. χίχ. 29, σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους 
μεστόν. Βοπι. χὶ. 1, 11}: 8οὸ 6 γο, δέ 
ἸηἰΣοἀποΙΟΥΥ τηδίϊοσ, [ἢ 6 ὑγϑηβὶ ἰοη 18 τηϑὰθ 
ἴο 186 ἐπίηρ (661, Μαῖιί, ΧΙ. 18, 1.ὰ. χχ. 
29. ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἧσαν. δοΐιη ἷν. δ. 
χίχ. 40. ΑἸβο μὲν οὖν, οοτρ. μέν : ψῃ} 
δὲ [Ο]ονίηρ, ΜΚ. χνὶ. 19. Αοῖβ ἱ. 6, δ8ᾳ. 
ν ἢ]. 4, 54.:; σπἰϊδουῖ δὲ, χχίϊ!. 22, χχνὶ. 4. 
42) Ἰοϊποά 1 ἃ Ῥαγέϊοϊα 9 ἐΐπηδ, ΟΥ σοτὰ8 
᾿πηρι γίηρ (πὸ; ὅταν οὖν, Μαεῖϊ. χχὶ. 40. 
μι. χὶ. 84. ὅτε οὖν, Φοδη ἰϊ. 22. ὡς οὖν, 
ἦν. 1, 40. ἐξαντῆς οὖν, Αοἰδ χ. 88. νῦν 
οὖν, ἰοἰά. πάλιν οὖν, 7Ζοδη νἱϊ, 12. οὖν 
πάλιν, γοτ. 2]. τότε οὖν, χὶ. 14. ὅο 10} 
8 ῬΑ οἷ ρ]6, ὙΠ ]ΟΝ τὴδὺ ὍΘ τεβοϊνθᾶ Ὁγ 8 
ΓΟ] οὗἨ {ἰπ|6, 18 ὅταν, ὅτε, ὡς, Ὑ1Ὲ ἃ 
οἰΐα νογῦ, Φοδη νἱ. 14, οἱ οὖν ἄνθρωποι 

ἰδόντες, ἐδδη ἰδοθα πιθη τυλθη ἐΐδῳ παα ξ06Ή, 
νεῖ. 1δ. Αοίᾳ χν. 2.---11. 88 ὀχργϑββίηρ [86 
ἁπέεγμαὶ οοηποχίοη 7 ἐιυο ϑοπίθηοοβ, [μαὶ [ἢ 6 
ΟὯΘ τ βω ἀδιροδκαβ ον 88 οὔἶΐδοὶ ἔγοσζωη 
68.586, ὍΥΕ, ψ; 1. ΘΕΝΕΒ. 
ὙΠ ΟΓΘ ΔΩΥ ἰπϊηρ ἴδ βαϊ ἃ ἰο 6 ἀοῃ6, ὅζο. ἐπ 
οοπβοφμθηοο ΟΥΓ Μ᾿ Βδὶ 18 ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ παιταῖθά. 
εὶ πποίμ μα. χν. 28, ὠργίσθη δὲ, καὶ οὐκ 
ἤθελεν εἰσελθεῖν᾽ ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ 
ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. Αοἰβ χτὶ!. 20. 
Ἑσαι. ἰχ. 19. Ερῃ. ἱν. 1: 80 πρὴν ἴα [}6 
άραν εἶπον οὗν, λέγει οὖν, δια. Φοΐη ὙἹ]]. 
8. χχὶ. ὅ. 2) ἱπ οαδογίαίδομβ ἰουπάθα ὁῃ 

Ὑ8α1 ρῥγοοθάεβ, Μαίϊ. νυ. 48, ἔσεσθε οὖν 
ὑμεῖς τέλειοι. ΜΙ. χίϊ,. 86. Αςἰϑ 111. 19. 
Ἐοπι. χὶ. 22. 8) σβογὸ ἴῃ6 ΘΟὨΒΘΑΙΘΏΟΘ 
8 σοῃῃθοοίοα ὙΠ ἃ σοηάἑθοηδ] ΟΥ̓ Άοδ0 88] 
οἴαιδβο : ἐὰν οὖν, ὑἰλογεζογο, Μαῖϊ. ν. 28. 
οι. 1ϊ. 26. εἰ οὖν, Μαείι. νἱ. 23, [,ὰ. χνὶ. 
11. εἴτε οὖν. 1 Ὅον. χ. 8] : δ8ο ἐπεὲ οὖν, 
Ἠδῦ. ἰἰ. 14. ἱν. θ.--Ἴ,. ΙΖ; ΑΤΊΙΝΕ, οχ- 
ῬΓοβοὶπρ 8η ἐπ δγοηοα ΟΥ σΟΠΟΪδίομ ἔγοτῃ 
Ὑδαὶ Ῥγοοθάθβ 1} ρεποῦ. Μαῖί. 111. 10, ἡ 
ἀξίνη---κεῖται, πᾶν οὖν δένδρον. ΜΚ. χ. 
9. Εομι. νὶ. 4. Ηεῦ. ἰχ. 28. 2) ἴον δῃ 
Θηπηποσδίίοη οὐ ραυ συ] ατβ, Οχργθβδίπρ [Π6 
ἄθπογ] ΓΘ] ΟΥ σοποἰιβίοι, Μαίί. ἱ. 17, 
πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Αβραάμ. οῖπ 
ψἱ!. 43. χχ, 80. 8) τῆστο ἴδ σοποϊυκίοῃ 
15 οοῃῃοοίοα ψ|τ ἃ σοηῃαϊτἰοπαὶ οὐ οδιιβαὶ 
εἴδιιβο:; εἰ οὖν ἴῃ [86 Β6ηβ6 οἵ ἐπεὲ οὖν, 
Μαῖι. νἱῖ. 1], εἰ οὖν ὑμεῖς οἴδατε κιτιλ. 

ίου, δ]. δα 
ὁ Πατὴρ ὁ οὐράνιος. Μαῖϊ. νἱ. 14, 20, 
82. χγ, 18 
ϑεοὶ οὐράνιοι. στρατιὰ οὐράνιος, πδαυσενὶν 
λοϑί, ἀπροὶϑ, μὰ. 11. 18: 4180 848 δοιηΐηῦ 
ἤἴτοῃχλ δδάνθη, οὐράνιος ὀπτασία, Αοἰβ 
χχνὶ, 19. 

λοασοπ, ἐδά 
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οι χὶϊ!. 14. Αοίδ χὶ. 17.---πὶ. Ὁ Πα ἃ 
βθηἴθησο δ88 Ὀδοὴ Ἰπἰογτυρίοα ὈΥ̓͂ ἃ ῥατγοῦ- 
{π||8]8, οὐ ὈΥῪ Ἰηξογυθηΐηρ Οἰδυβοβ, δηᾶ ͵ἰβ 
δα γοβωηιδα, ΤΞ " 1 Βα γ.,᾿ “45 ὈΘίΌΟσΟ 8814." 
ὅτε. Μαΐί. υἱῖ. 24, πᾶς οὖν ὅστις, σοΏΡ. 
γον, 2]. χ. 82, σοτηρ. νϑὺ. 22. 1 Οὐσ. υἱῖϊ. 
4, σοιρ. νοῦ. 1. Οἷ. 
ΗδὉ. ἵν. 1]. σοτρ. σϑγ. θ.---τν. 1ῃ ἰπίοτ- 
τοῦ. Βθηίθῃοοδ, γε εγγίπο δαοῖ ἰο α Ῥνϑοίοιξ 
ἀδϑογίοη, ΒΌΡροβιοπ, οἰΓουτηβίδηοσοβ, ἄζε. : 

1. ὅ, σοτΡ. Υοῦ. 2. 

ΘΓ, Μαίϊξ. χιϊ. 28, ϑέλεις οὖν ἀπελ- 
δόντες συλλέξωμεν αὐτά; ΑἴτοΥ ἰπῖεῖ- 
ΤοΟβ. Ραγ 0168, Με 
γραμματεῖς λέγουσιν οι. ἰἰϊ. 1. ἴν. ]. 
πόθεν οὖν; Μαῖι. χί!. 27. πῶς οὖν ;: χὶϊ. 

εἶπεν οὖν ὁ ᾽Ι. πρὸς αὐτούς. Φοδη χίὶϊ. [26 

τ, χυῖὶ!. 10, τέ οὖν οἱ 

Οὔπω, «εἂν. (οὔ, πω.) ποῖ δυο ψεῖ, ποέ 
ψοῖ ; [01]. ὉΥ ῥγοβ. Μαῖιῖ. χχὶν. 6, ἀλλ᾽ 
οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος. Φοδιη ἰΐ. 4; ὉΥ ργεῖ. 
11, 24, ΗδΦΌ. χὶΐ. 4. οὕπω οὐδεὶς, Αςἷξ νἱ}]. 
16. Τὰ ἰπίοιτοχαι, Μαῖί. χν. 7, οὕπω 
νοεῖτε---" 

Οὐρὰ, ἄς, ἡ, ἰδε ἑαϊϊ οἵ δι αὐὶτηπδ), Βεν. 
ἰχ. 10, 19. χὶϊ. 4. ϑορί. δὰ Ο]δβ8. 

Οὐράνιος, ας ον, (οὐρανὸς,) δπὰ ιος, 
'ψ, 1. 6. ἀνε] Πρ τὰ Πράγεη, 

Αὐήβίορβ. Νυῦ. 1530, 

Οὐρανόθεν, εἰν. (οὐρανὸς,) τοι 
λοαυόη, Αοἰϑ χὶν. 17. χχνὶ. 18. ΟἿαβδ. 

Οὐρανὸς, οὔ, ὁ, Ρ]. οὐρανοὶ, ὧν, οἱ, 
Ὀδη8΄; ΒΡΟΚΚΘΙ ῬΓΟΡ. οἵ δε 

ἜΧρδηδο οὗ ἴπ6 δ, ἴ8:6 δρραγϑῆξϊ οοῃοᾶτε 
Βιϑιδρῆοσθ ἅθοόυθ ὑ5, ὙΒΙΟΝ, τγὰβ τορασάοὶ 
ὉΥ (6 Ηφῦγονβ 88 8011, ἐδδ απεονέ ; 
δυΐ, ἰῃ σΟΙΏΙΏΟΙ ἀβαβο, Ἱποϊυάϊηρ δἷδο ἰδς 
ΤΟρΊΟΏδ ΔΡΟΥ͂Θ 16 βυ, σοσο αοα 18 εδἹὰ 
ἴο ἀν 6}] : δηὰ 1Ἰκο να (86 τορίοι υπάετ- 
ποδίῃ δηὰ ποχὶ ἴπῸ διτηδιηθηῖ, ΘΙ [δὲ 
οἷουάδ ἂτὸ χαίβοσγοά, {8:6 Ὀϊγά8 Ηγ, χα. : [ἃ 
Ν. Τ. Ἰ. Ῥγορ. δηὰ ρεῃθγ. 88 ἱποϊυδος 
[6 υἱϑέδίε ἀδαυξηβ δῃὰ 8}} {πεῖν ρϑθηο- 
ἸΩΘΠΆ : 80 ὙΏΘΙΘ ρᾶυθῆ δΔῃα ΘΆΓΙΒ δὲ 
εὐθαϑὴ οὗὨ τοροίδεν, ὉΡΡ. 1 ον. νἱδ. ὃ, 
εἶτε ἐν οὐρανῴώ, εἴτε ἐπὶ τῆς γῆν. Ῥεῖ. 
11, ὅ : αἷδο ὁ οὐρ. καὶ ἡ γὴ, απὶ 
οαγίδ, -ΞΞ [6 υπΐνογθο, Μαῖ ν. 18. ἴα. Χ. 
21. Ἐν. χῖν. 7, τὸν οὐρ. καὶ τὴν γῆν καὶ 
τὴν ϑάλασσαν. Οὐ]. 1. 16, ϑδο ἄκρον 
οὐρανοῦ, ἄκρα οὐρανῶν, ἐδε ἐαένοηιίδει οἱ 
ἐλι6 ἔδαῦθπδ, ΐλοτο ΠΟΥ ϑθθῖῃ ἴο ἰουςὰ ἴδε 
οαγὶ, Μαῖι. χχὶν. 81. ΜΚ. χὶϊ. 27. ὑπὸ 
τὸν οὐρ. ὠκάδν ᾿δαύθη, ἱ. 6. οἵ ἈΠ}, 
Αοἰδ ἰν. 12. οἱ ὑπὸ τὸν οὐρ. ἰὶ. δ: ἡ ὑτ' 
οὐρανὸν, κεἰ]. χώρα, ΞΞ ἴδε οδτίῃ, ΟΥ̓ τορίου 
οὗ {Π6 ϑϑγίῃ, [μι|.. χνυὶϊϊ. 24, ἐκ τῆς ὑτ᾽ 
οὐρ. εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρ. “ ἔτοτα ὁπ ραεὲ οἵ 
[80 δαυῖ (ὁ διηοίμεν.᾽ ΕὐυΣέδοτν, οἱ νῦν 
οὐρ. 2 Ῥοῖ. τ. 7, δηὰ ὁ πρῶτος οὐρ. ἘΒΕΥ. 
χχὶ. 1. ἐδδ γοϑονέ ἀϑαύδηϑ, νι οὶ. 870 Ὁ 



ΟΥΡ 

06 ἀοείτογοὰ δὲ [06 ἤπδ] σοπδιυπιτηδίίοη οὗ 
811 τιΐηρβ, αἴϊον στ θῖοἢ πεῖ ᾿δαυθηξ ατὰ ἴο 
Δρροᾶσ, καινοὶ οὐρανοὶ, 2 Ῥοῖ, ᾿1ϊ. 18. ΕἸΣ. 
ὑινωθῆναι ἕως τοῦ οὐρ. ἴαι. αὐ οὐἰμηι 

᾿, “ἴο 06 ὀΧχαϊίοὰ ἴο πιοανϑη, "ἴο δ6 
ἰὐσ]γ ἀϊδιϊηρσυϊδιοα, Μαῖὶ. χὶ. 28. Μοτοὸ 

1Π.68}}γ βροκθη,---Ἰ1. οὗ ΕἸ: ἀπ αωξοῦ 
φεϊ, ἘΠ6 δέαγτῳ δεαύεη, ἴῃ ψπὶσἢ [ὯΘ δ, 
τοοοπ, δηὰ βρῆ δῖ ἤχεά, Μῖκ. χὶ!. 25, οἱ 
ἀστέρες τοῦ οὐρ. Ἠοῦ. χὶ. 12. Ηδκποθ ἡ 
στρατιὰ τοῦ οὐρ. Αοἰδ Υἱῖ. 42, ἀῃὰ αἱ 
δυνάμεις τῶν οὐρ. οἵ ἐν τοῖς οὐρ. Μαῖι. 
χχὶν. 29. ΜΙ. χιϊὶ. 28. ΕἸΣΙ οΥ, [16 δα γϑ 
ΔΙῸ βαϊάὰ πίπτειν ἀπὸ τοῦ οὐρ. ἰο 7α 
οπι ᾿εαυθη, 88 δια] οσηαίΐοαὶ οὗ ρτϑδὶ 
σοΙτοἴΐουβ δπα σονο]υϊοηδβ, Ναί! χχὶν. 
29 : 186 βιτηδηιθηῖ 1861}, ΕΟ Ν, 18 ϑργοδά 
οὔ ονονῦ {μ6 οαγὶἢ 88 8 ουχίαίη, 8 ᾿1ἰκοννδθ 
βαϊὰ ἰο Ὁ6 το] ]εἀ ἰορείθοσ 88 ἃ β010}}, ἔδυ. 
νυν]. 14. Εἴχ. 1. χ. 18, ἐθεώρουν τὸν 
Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρ. 
πεσόντα, ΜὮΘΙΘ (Π6 ἔοττ οὗὨἨ ΘΧΡΓΟΘβδί ΟΣ, 18 
πῃ δΔ]]υδίοῃ ἰο [δ8. χίν. 12, [0 ᾿ἐρδεηΐηρσ 
δεΐπρ ἐπ ἐν ῥμρμο οὗ δρῦν βαρα οὲ τὴ 
Β6ΏΒ6, 4. ἃ. }ῬΟΥΘΟΥ ὁ π ὦ 
ΟΡ. μι πτὶ χὶ!. 8].---Π]. οὗὨἨὁ τὰ9 ἰοιυοῦ 
δεραύδαι, ΟΥ τερίοη Ὀόῖον [6 βιτηδηιθηΐ, ΞΞ 
186 αἷτ, γὸ, ὮΘΤΘ Ο]ουμ δ πα ἔοτ- 
Ροβίβ ἃτὸ μαϊμοσγοά, δηὰ Ἰρμιηΐηρ Ὀτγθακβ 
Του, τ Ἐ61Ὸ ἴΠ6 Ὀἰγὰβ ἣγ, ς. ; οὗ οἰουάξ, 
Μαῖὶ. χνὶ. 2, πυῤῥάζει ὁ οὐρ. χχὶν. 80. 
ΜΚ. χίν. 62. 1.ι. χὶὶ. δθ, οἱ οἷ, δ ρ6. ΕἾ. 
κλεῖσαι τὸν οὐρ. ἐο ϑμιξ ωρ λδαῦθη, ἱ. 9. 
εἴο ὙΠΟ] 4 ἐρρὰ ἢ τὶ ἰϑαπα μὴ οὗ {80 

ΟΥ ϑωρετίου ἡδαυεη, Ὀδγοπά [86 Υἱδὶ- 
Ἢ ἀὐώγστήει ας {86 παρ οὗ το τ 1.1} 
ΟΥΥ, οὗ {16 Μοββίδη, [86 δηρο]β, {Π6 8ρὶ- 
8 οἵ 1π6 18ὲ δἴοσ ἐρρβᾳρο, ἰέοπιος. οἵ 
ΘΥΟΥῪ ἰπΐὶηρ ΜΕ ἰοἷ δ δαὶ το δ6 τι αοά. 
1) χεποσ. οἵ ἀου, Μαίί. νυ. 84, μήτε ἐν τῷ 
οὐρ. ὅτι ϑρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ, χχῆϊ. 22. 
Ηεῦ. νἱῖϊ. 1 : ἢοποο οὐ ἰθ ς8]].ὰ ὁ Θεὸς 
τοῦ οὐρ. Βον. χὶ, 18 ; κύριος τοῦ οὐρ. 
Μαῖί. χὶ. 25: ὁ Κ. ἐν τοῖς οὐρ. Ἐὶι. ν]. ὁ: 
ὁ Πατὴρ ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, Μαῖϊ. ν. 16, 
δ}. ; ὁ Πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ, ἴμα. χὶ. 18: 
οὗ ἰῇ6ὸ ΜΕΒΒΙΑΗ, ἴδ0 ϑβοῃ οἵ Οοά, 88 
ἐοεηΐηρ ἔτοτη θάνῃ, ΦόοὨη 1}]. 18, 31 : ΟΥ̓ 
88 τοι υγηϊηρ ΟῚ Π6Σ δέον Πἷ8 ΣΘΘΌΣΣΘΟὕοη, 
ΜΙ. χυὶϊ. 19, Αςίδ !. "τὰ μέλη ον ἐμ ΤΥ 
ἀραὶ ΘΟΙῺ6 ἰ0 Ἰυὰρο (Π6 ψοῦ]ά, εἱ. 10. 
ἵν. 16. οὔτε ἩρΣῚ ΞΡΙΚΙΤ, Μαίί. 111,16. 
1 Ῥεῖ. 1. 12: οἵ δηροῖβ, Μαιι, χυ]!!. 10, 4]. : 
ἔθῆςο σ8]]οὰ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ 
οὐρ. ον. χὶχ, 14: οὗ [186 τἱρῃύθουβ δέου 
ἄἀοαι, Μαεῖίι. ν. 12, ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς 
ἐν τοῖς οὐρ. νἱ. 20. 1.υ. χ. 20. 1 Ῥοεὶ. 1, 4, 
ἃ]. : ἴῃ ἨἩδᾶνθῃ 8180 16 (ἢ δρὶ γι] ἔθ }]6 
ὙΠ ἰἰ5 βδογτοὰ υἱοηδ]6, Ηοὗ. ἰχ. 28, δι 
Βον. χὶ. 19: δηὰ ἴῃ 76 αἷδο ἴ:6 ποὺ “Ζετγυ- 
ΒΆΪΟ 16 ργεραγοὰ πὰ δἀοζηϑα, 1]. 12. 
Ηδῶοο ἐο ὧδ οἵ ἰο δὲ ἄοπα, ἐν τῷ οὐρ. ΞΞ 
μϑαμρι φρῦκιὶ ἐν οὶ τὐῆο ατοοίΐ ἐπ ἡδαύεη, Τα. 
ΣΧν. ἴ, χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρ. Μαῖϊ. νἱ. 
10, χνὶ. 19. τὰ ἐν τοῖς οὐρ. ΞΞ [86 δὶσῖιοΣ 

811 ΟΥ̓Τ 

Βρ᾿ ΓΙ [8] του]ὰ, ἘΡΏ. ἱ. 10, ἀπά βὸ 11. 1δ, 
πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς : 80 ροσίίςα ]ν, 
ψ ογο ἴἢ6 Ὠδᾶνθῃβ ἃτὸ βαϊά ἰο σε)οΐοε, 
ον. χὶϊ. 12. πῃ γαγίουβ ρἤῆγαβοβ, ὅζο. ἔὸ 
ἴοοξ Ὡρ ἐο δοαῦοη, 88 ἰῃ6 δὐοὰθ οὗ αοά, 
ἀναβλέπειν εἰς τὸν οὐρ. Μαῖϊ. χὶν. 19. 
ἀτενίζειν, Αοἰδὶ, 10. ἐμβλέπειν, νοτ. 11. 
ἐπᾶραι τοὺς ὀφθ. 1,υ. χνῇ]!. 18. 70 
αϑορηῃά οΥἩ ὅδ ἑαζοπ ὦ ὑπίο ἤδαυοη, ἴλι. 11. 
1δ. Αοίβ ἰ. 84. χ. 16. 1 Ῥεῖ. 11. 22. 70 
οοπια οΥ ὃδ βεπέ ὕγοπι οαύθη, ον 11. 31. 
νυν]. 88. 1 ΤΆρεβ. ἱἰν. 16. Ηδθῦ. χὶϊ. 25. 
Ὶ Ῥεῖ, 1. 12. ἌΡΗ Ἀθανθῃ ἰβ βαϊὰ ἧς ὦ 
ορθηθα, 80 88 ἴο ἰοΐ ἴῃ ΟΥ οι, ἴο 18 
ΟΡΘα 10 ᾿πίοτΐου, ἥν Μαιι. ἰ1}. 16. ΜΙ 
ῖ.. 10, Φοθπ 1. δῶ. Αεἰβ τὶ]. δθ6. 2) ἕως 
τρίτου οὐρ. ὠπίο ἰδ ἐἠέγα ἠφαυση, ὁ Οὐοτ. 
ΧΙ, 2, ῬΥΟΘΔΌΪΥ ἴῃ δἰ] υδίομ ἴο 186 1 τ60 
ΘΔ ΘῺΒ 88 δῦονυθ δρεοϊ θὰ, νἱζ. (8:6 Ἰογου, 
(89 ταἱἀ 416 οὐ βιτηδιηηοηΐ, δῃὰ {ἢ} 6 ΒΌΡΘΙΊΟΥ, 
Ὦδηοο ἷ. ᾳ. λα ἀϊσλοδὲ ἤδαυοη, ἰλ6 δροάο οὗ 
ἀοά, δηρεΐβ, δηὰ ρ]οσι θα βρὶτὴῖθ, [86 8ρὶ- 
γἰίυδ] 160, γα Γ. 4: σοι. ΕΡἢ. ἦν, 10. 
Ηδοῦ. ἱν. 14. νἱῖ. 26. 8) τιοΐοη. δηὰ ἤτοτῃ 
86 Ἰαίοῦ Ηοῦγ. οὐρανὸς, οὐρανοὶ, Ἰ1ϊκ6 
Ἐπ). λδραυεη, ἃ8 Ὀδΐης {Π6 δϑοάο οἵ αοά, 
ἰδ οἴδθῃ ρυΐϊ ἔογ Οοά ΠΡΉΜΙ εἶναι ἐξ 
οὐρανοῦ, Ξ-Ξ- ἐκ τοῦ Θεοῦ, Μαεῖίϊ. χχὶ. 25. 
δεδομένον ἐκ τοῦ οὐρ. ΜΔοῖνη 11. 27. 
ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρ. 1λι. χν. 18; 4180 ἴῃ 
1π6 ἔοσιηυ]α 80 πεν ἴῃ Μαῖϊ. ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρ.. ἰἰϊ. 2, ἃ]. ; οἰβονβοο ἡ βασ. 
τοῦ Θεοῦ. | 

Οὗς, ὠτὸς, τὸ, απ δαγ, Ὁ]. τὰ ὦτα, ἐδ 
6αγ8, ΜΚ. νἱϊ. 88. νυνὶ}. 18. 1... χχὶϊ. δ0. 
ΤῺ Ῥίγαβοβ: ὁ ἔχων ὦτα οΥ εἶ τις ἔχει 
ὦτα ἀκούειν, ἀκονέτω, οΥἡὁ ὁ ἔχων οὖς 
ἀκουσάτω, ἷ. 6. "ΜΏΟΘΥΘΙ ολπ ὮξαΡ δηά 
ἀπάοιθίαηὰ, ἰοἱ Ὠἶτὰ ΠΟ δηά δἰϊθηά," 
Μαῖϊ. χὶ. 1δὅ. ΜΙ. ἰν. 28. Βον. ἰϊ. 7. 
“έσθαι εἰς τὰ ὦτα, ἰο ἰοέ δἰπὰ ἐπίο ἰδα 
6αΥ8, ἴο ἢχ ἄδεδρ ἴῃ (δ6 τηϊπὰ, ἴμὰ. ἴἰχ. 44: 
ΑἾδο ἐο οοπῖὲ εἰς τὰ ὦτά τινος, υπίο (λ6 
θαΥδ οὗ ΔΗΥ͂ 056, Αεῖΐδ χὶ. 22. λαλεῖν 
πρὸς οΥ ἀκούειν εἰς τὸ οὖς, ἰο οΓ 
ἦδαν' ἐπ δα θαν, ἱ. 6. Ὀτναίευ, Μαῖίι, χ. 27. 
[μ. χὶ!. 8 (ΡΒ. χνι. 6. 18. ν. 9) : 8ὸ ἐὸ ἀο 
ΔΗΥ͂ ἰμἱηρ ἐν τοῖς ὠσίν τινος, 1. 6. ἴῃ 15 
Ἰιοδσίηρ, ργθβοῆςα, [.ὰ. ἦν. 2]. ὦτα εἰς δέη- 
σιν ΞΞ ὦτα Θεοῦ ἐστὶν εἰς ὃ. '. 6. ἀοἀ 
ἸἸβίθῃβ ἴο ργδυοσ, 1 Ῥοί. 11. 12, Ῥοδίϊοβ]]γ, 
οὖς, 85 ἴῃ οὐδ οὗἩ ποαυγίησ, ἰβ ρυΐ ἴοτ [86 
ῬΟΙΒΟΩ 0 ἢθαγβ, Μαίί. χὶΙ!. 16, μακάριοι 
---τὰ ὦτα ὑμῶν, ὅτι ἀκούει. 1 Ὅον. 11. 9. 

ἜΑ α, ας, ἡ, (οὖσα, ἴοτῃη. ματί. οὗ 
εἰμὶ.) ῥγορ. ϑηξεξῳ, ὁβϑόποῦ, παίωγο, δεῖπρ, 
ἰδε; ἰὰ ΤΟ ἀπά Ὁ50.8}}γ, τοδαΐ ἐδ ἰο ΔΩ͂ 
οῃ6, δῖ 6 ἢδ88, ἱ. 6. ϑιωῤδίαποο, Ῥγορεγίῳ, 
ἴλι. χν. 12, 18. 2.08. απὰ ΟἾἶδβ8. 

Οὔτε, οοπη). (οὔ, τε.) 6 οοπίϊπυδίνε, 
Ῥοίοευϊης υὑδυδ! !γ [0 μὲ Ἀσρῃ οὗ ἃ Ῥτοροϑβϑι οι 
ΟΥ οἶαυβο, απά ποί, ποΐ, ἱ. 6. ποίδεγ, 
ἨΟΥ͂, ποὲ οὐέπ. 1) 88 ἰηἰσοάυοσίηρ ἃ περ. 
οἴδυδο, 11} οΥΓ τ] μου ἃ Ῥσεοθαϊηρ πε. 



ΟΥ̓́Τ 
πείδλον, ποὸν ; οὔτε γὰρ, Τ,ὰ. χχ. 86. 7οἷνη 
ἦν. ΚΕ Αμην ἀντ ἐς ἔχειε, καὶ τ 

ἕέαρ ἐστ ύ. οἵα ἴγοᾳ. στορϑαϊδα, 
ἠδ υύκλδα ἀῤς ἰὴ ΑΒ μιν Βοίοτο ἀπ δτοπὶ 

οὗ ἃ οἶαιιο, Μεαῖϊ. νἱ. 20. Ασίβ χν. 
0. 6Θια]. ν. 6, 41. Αἶοι δηποίπετ ἤσχα- 

{ὖνο, οὐ-τ-οὔτε, Φοῖη ᾿. 2δ. οὐδὲ ---οὔτε, 
6. ἱ. 12. 2) ἴῃ τὴ9 β0η80 οὗ μπμοέ δύθῃ, 
ΜΙ. ν. 8, οὔτε ἁλύσεσιν οὐδεὶς ἠδύ- 
πτὸ αὑτὸν δῆσαι. ἴλι. χὶϊ. 206. 1 ον. 
ἴϊ. 2. 

ΟΥ̓́Τ 

δροάοεὶδ αἴον εἰ, οι. νυἱ. 8. 8) ἴον ἃ 
ῬδΥΘΓΠθδἰ8, οὐ ἰηἰογνθηΐηρ βεπίθπεο, ἢ δα 
(6 ΓΙῸ ἀραίη τες γη8 τὸ ἴῃ 6 ̓εοαϊπρ 58Ὁ- 
Ἶθεῖ, Αοῷ νἱῖ. 85, τοῦτον τὸν Μωὺύσῆν 
--“τοῦτον ὁ Θεὸς κιτιλ. σοπρ. νου. 8] : 
80 νον. 37, 88.---ν. τοτο οὗτος ἰδ [οἷ- 
Ἰονοά ὉΥ ἃ τοϊαϊΐνο δοπίθῃηςθ, οὗτος----ὃς, 
ουῖν. ἴο ἐῤὲθ τοῆο, ὧδ τὔδο, ἐλαξ εοβέοκλ, ἴλι. 
ἷχ. 9. τίς ἐστιν οὗτος, περὶ οὗ---- 1 Ῥεῖ. 
ν. 12. 1 Φοδη ν. 9.---Υἱ. δα βιγοηρσί ποσὰ 
ὮΥ αὐτὸς, ἷ. 6. αὐτοὶ οὗτοι, " ἰ656 τδῃ 
{ποι βοϊνοδ, δεικτικῶς, ἴῸΓ ΤΏΘΥ {δποτὰ- 
86 ]νοβ,, Αοἰδ χχῖν. 1ὅ, 20 : οἴδηονγ πουῖ. 
αὐτὸ τοῦτο, τοῦτο αὐτὸ, “(8 νεῖν ἐπα," 
ὅζο. 85 τοίοστίηρ ἴο ψῆδὶ ργοοθάθβ, 2 Οογ 
᾿,, 8, ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτό. Ἐν. νἱ. 
18, τῖτῃ τοδὶ. ὃ---αὐτὸ τοῦτο, 6Ὁαὶ. ἰἱ. 
10.---ΚΥἹ]. «ἴον καὶ, 29 καὶ οὗτος, οἴξηῃ 

Οὗτοι, αὕτη, τοῦτο, φοηϊ!. τούτου, 
ταύτης, τούτου, Ῥγοη. ἀθιηοπϑῖγ. ἐῤέα ἐλαΐ, 
Ῥῖορ. ἴον ὁ αὐτὸς, ἡ αὐτὴ, τὸ αὐτὸ, ἰδὲ 
ϑαπιθ. ἴ. ῬΤῸΡ. 88 γε ογτίης ἰ0 ἃ ῬΟΥΒΟη ΟΥ 
ἐὐΐηρ Ὀεΐογο ταϑηιοποά, ἱ, 6. ἴο δοιῃϑι βίης 
ἀρήῳνα ἢ }) ἘΝ ἰἴο τπ8ὲ Ὡοχὶ μτοὸ- 
οοὐΐηρ, ἴμυ. ἱ. 82. ᾿Ιησοῦν᾽ οὗτος ἔσται 
μέγας, ἰϊ. 2δ. Φομη ὶ. 2, Θεὸς ἦν ὁ λό- 

ος᾿ οὗτος ἦν. Ἰἰϊ. 2. νἱ. 71. Βοιλ. χὶν. 
8, ἐν τούτοις. 2 Ῥοῖ. 1ϊ. 20, οἵ. Νααϊ. 

Ρ]. ταῦτα 5Βοπιοίίμηθ5 ΓΕΐδγΒ ΟὨ]Υ̓ ἴο ΟΠΘ 
ἐπῆρ, 8 Φοδὴ 4. [μυ. χὶ!. 4, δηά οἷϊ. ἰῃ 
ΟἸ488. 2) βοιμθίϊῃγθδ. οὗτος γϑίετβ ποῖ ἰὸ 
1.8.9 ποαγοϑί, Ὀυ0 ἰ0 ΔΠΟΙΠΘΥ ῬΟΥΒΟΏ ΟΥ̓ ΤΠ Ϊ ΠΩ, 
85 θείης [6 οὐ ἰορὶς οὗ ἀΐδοουγεο, Μδιί. 
τ. 8, οὗτός ἐστιν, εςοἰϊ. ᾿Ιωάννης, νοτ. }. 
7λι. χὶϊ. 2. Φοόδη  ἱ. 42. χὶ. 87, καὶ οὗτος, ἐ 
δυόη ἐλὶθ τβαν, [δζᾶτυθ.: Αοἰβ ἰν. 1], οὖὗ- 
τός ἐστιν ὁ λίθος, 86ε]]. Χριστός. νἱϊ. 19. 
64]. ἵν. 26. 8) 88 γϑέθντίπρ βϑῃετΆ}}Υ ἰο 
(86 ρτϑοθάϊηρ' ἀϊϑοουτθο, Μαιί. νἱῖ, 28, ΜΙ. 
ἷν. 18. 1... 29. χχὶν. 2]. 4Ζοὶιπ 1Ϊ. 11, 
Βοι,. χὶ. 27.---1. 26 τοϑδυγίπς ἰο οὐ ἰηΐτο- 
ἀυοίηρ υἱοὶ [01] οντβ, Ὑἱ Ὁ 6ηιὶ ἐφ. 88 ἴῃ 
Ἐπὶ. ΤΗΙΒ, ἱ. 4. “186. 0] ον ;᾿ 88. [0]- 
Ἰοσεὰ ὈΥ {ἢ9 ΟΧργθὲβ ψογάβ, (18]. ἰἰϊ. 17. 
τοῦτο λέγω, διαθήκην, 1 Ζοδη ἰν. 2: οΥ 
τ δυῦθι. Μαίι. χ. 2, τὰ ὀνόματά ἐστι 
ταῦτα. ἶμκι. ᾿ῖ. 12. Αοἰδ νἱϊ!. 82. 1 Οὐον. ἰχ. 
δ; ΟΥ̓ ὈΥ͂ ἃ ΠΟ Β᾽ ΡΥ, ἃ8 ἴ86 Ῥτγϑαϊοαῖθ, 
2 Οον. χὶϊἹ. 9, τοῦτο εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν 
κατάρτισιν. 1 Ζοδῃ ν. 4, 4].---111. υϑοὰ 
δεικτικῶς. ἱ. 6. 88 ΡοΪηΠπρ ἴο ἃ ΡΘΥΒΟῺ ΟΥ 
(Ὠἰηρ ργδϑθηΐ εἰ ΠῈΣ ὁ [Π6 Θγ68 οὐ ἴο [ἢ 6 
τηϊη. 1) σοηοθν. Μδῖιί. 111. 17, οὗτός ἐστιν 
ὁ νὶός μου. χνὶϊ. δ, 20. ΜΙκ. χὶϊ. 48. Φοδη 
;, 1δ. Μαῖι. νἱϊ. 9, ἡ σοφία αὕτη. χχνὶ. 
94, ἐν ταύτῃ τῇ νυκτί. ἴλι. χὶϊ. 20. και- 
ρὸν τοῦτον. 2) ἴῃ δἰταηϊταϊίοη, Μαιξ. νἹ}]. 
27, ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι κιτιλ. χὶϊ. 
28. Ζοδ νἱ. 14. 8) πιοῖϑ τἰϑ08}}} 'ῃ σοη- 
Τοιηρὶ ΟΥ δυθυβίοῃ, 88 ἴῃ ΕρΊ. “"(ἷ8 [6]- 
Ἰον, ἄς. Μαιι. ἰχ. 8, οὗτος βλασφημεῖ, 
ΧΙ. 24, χὶϊ!. δά, Αεἰδ νἱῖ]. 40..---ἸΥ, ἐπ- 
δογίοα ΓΥ οπιρλαδίβ, 1) αἴτος [06 δυν]οοὶ 
ΟΥ οὐ͵θοῖ οὗἉὨ ἃ νου, ἷ. 6. Ὀούτοθοη {8 δηὰ 
1.6 νου : δέιοῦ ἃ πουν, Μαῖί, χὶϊ. 88, τὸ 
καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ νἱοί. χχὶ. 
42. 1,α. Υἱῖϊ. 21. οι. νἱῖ. 10. 1 Ῥοι. ἰΐ. 
7. δου ἃ τοϊδιῖνο ργοη. Μαίι. νυ, 19, ΜΚ. 
111. 85. 1. ἰχ. 24. Ψοδη ἱ. 83: αἴιοι ἃ 
{ππ|ς. Μαῖίι. χίν!. 20, ὁ σπαρεὶς, οὗτός 
στιν. Μ|κ. χὶϊ. 40. Τα. ἰχ. 48. 2) ἴα 

σεροῦ, ἴῃ {86 ογοχοίῃθ 86ῆ868, 6. ΩΤ. 
«πὰ ἰδὲ πιαπ, απὰ ἴδ, 1.ὰ. χνὶ. 1 : ἀδ Ἷ Σ᾽ 
χχ. 80. δεικτικῶς, Χχὶ!. δδ, δθ. Βυὶι 
Βρες. καὶ οὗτος, καὶ τοῦτο, καὶ ταῦτα, 
απά ἦε ἰοο, απὰ ἰδὲ ίοο, ἀπά ἐδαΐ ἑπαεοϑά, 
ἷ. 6. ΕΓ 8 ΡΥ οι] 8ἴΓ688 18 ἴο 6 ἰαϊὰ 
ρο {πὸ σοπηδχίοῃ οὗ ἔνγο οἰγοιιβίδηοοϑ, 
οὗτος ἰδ (᾿π18 Ἰοἰποά ἴο καὶ, δηὰ {6 8]- 
ψᾶν8 Γαΐοτγα ὑδοῖὶς ἴο {Π6 ἔοττηοτ, 1 Οον. ἱϊ. 
2, εἰ μὴ Ιησοῦν Χριστὸν, καὶ τοῦτον 
στανρωμένον : οἴθηονι πουΐ. Βοην. χὶϊὶ. 

1]. 1 ον, νὶ. 6, 8. ΗΘοὉ. χὶ. 12..--ἱ ἐξ 
αὐιγιδιάΐοπ, τοῦτο μὲν---τοῦτο δὲ, ῬτοΡ. 
α8 ἰο ἐῤἴ8.---αϑ τὸ ἰλαΐ, οηυῖν. ἴο 
»αγίϊψ, ΗοὉ. χ. 88.---ΙΓΧ. ποῖ. ταῦτα, δου. 
88 δᾶν, 80, ἐλεδ, οαυΐν. ἰο οὕτως : αἴνοῦ 
καθὼς, Φοδη νἱ}}. 28. ταῦτα εἶναι, ἰο δὲ 
ἐδιϑ, δμοῖ, 1 Οον. νἱ. 1].---Ἴ]. ἴῃ φσενάδν, 
ὅτο. [ἢ υ8θ οὗ οὗτος ΟΧ] ΝΟ 18 ϑοτὴθ ἃπο- 
τγ}168 οὗ δγηίαχ 1} σῇ οῖθ οὗτος τοίεῖ 
ἴῃ 8686 [0 8 ὑγοοθάϊηρ πουῃ, ἰζ γαῖ βοῦιθ- 
ὕὔτηοΒ ἰδ [6 ροπᾶάον δηἀ πυιδοῦ οὗ ἃ 
ποὺπ [ο]]ονίηρ, Μαιί. χὶϊ!. 88, τὸ καλὸν 
σπέρμα, οὗτοί εἶσιν οἱ νὶοί. ἴχα. νἱὴϊ[, 14, 
18, 2) ὃὉγ Ηεῦτ. [6 ἔεπι. αὕτη επἰαπάξ 
ἔοσ ἐἴρα τοῦτο ἴῃ Μαῖι. χχὶ. 42, δὰ ΜΚ. 
χὶϊ. 1]. 

Οὕτως, 8]εο Οὕτω ὈοΐοτοΘ ἃ σοπβοηδηὶ, 
(οὗτος,) ἀοτηοηδβῖγ. βάν. ἐπ ἐλέθ βαππδν, ὦ, 
ἔλθ, το ἩΔΐσῖ σοττοϑροπάβ γο]δῖ. ὡς, ᾶε. 
Ι, ργορ. 88 γοδυγίησ ἰοὸ δὶ ΡΕΕΈΘΚΡΙΒ, 
τὰ ἴῃ οοτηρὶοία δϑηΐθηςεδβ ρεθοθάθὰ ὃγ ὃ 
τοϊαῦδνο δάν. οὐ δάνογ δὶ ποσὰ : 1) υἱἷδ 
8 φγεοθά, χοΪδὶ. δᾶν. αἜ---δὸ; καθάπερ-- 
οὕτως, Βοιι. χὶΐ, δ. 1 ον. χὶϊ. 12, καϑά- 
περ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν, οὕτω καὶ ὁ Χρι- 
στός. 2 Οον. νἱῖϊϊ!. 11. καθὼς.---οὕτως, ἴκι. 
χὶ. 80. 1 ΤῊ. ἰἱ. 4. ὡς.--οὕτως, Αοἱὸ νἱῇ. 
82. Βοιι. ν. 1δ. 2 Οοσ. νἱὶ. 14. ὥσπε 
οὕτως, Μαῖϊ. χὶ!. 40. Βοι. νἱ. 4: 
{πῸ Γ, καθ᾽ ὅσον.--οὕτωε, ΕἴδὉ. ἰχ. 27, 28. 
ὃν τρόπον ---οὕτως, 2 Ἑΐπ. ἰΐ. 8. 2) 
αἴοπθ, ἀιιὰ 88 τοίοιτίης Ἡσϑς 10 ἐδο Ριθ- 
οοὐϊηρς ἀἴδοουτοο, Μαιί. τ΄. 1δ, οὕτω π 
πον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν 
ἴ. 6. “ὉΥ δοίης ναρυύ σοῦ," τ, 12. νὶ. 80. ἴα. 
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ἃ, 26. Φοἢ χίὶ. 48. 1 Οον. ἰδ. 1]. ἰηΐοττ. 
ἀε ̓ν ῦση 22, Αοἷ νἱ!. εἰναι 1]. 8) ἐπ 
εἰηρλαΐο αέγηκαξίοη οὐ Ῥτοι δ τοη, οὕτως 
ἔσται, 80 8δαὶὶ ἐξ ὅσ, δας. 1, 45, χὶΐ, 
49. χχ. 290.---11. δὲ τοζενγίησ ἰο ἀπὰ ἱηῖτο- 
ἀυοίηρ Ὑμδὲὶ ΒΟΙΚΟΥ͂Β; ἴῃ σοτηρ]οῖθ 86ῃ- 
ἰθῃοο8 01] ονσοὰ ὈΥ 8 τεϊαὶ. δάν. οὐ. δάνει- 
6] ποσὰ. 1]) υἱτὰ ἃ [0] ονίπρ το]αῖ. δάν. 
80---ὧϑ; οὕτω καθὼς, ἴλι. χχὶν. 24. Βοπι. 
Χὶ, 26. οὕτως---ὡς, Φολη νἱὶ. 46. 1 Οον. ἷν. 
Ϊ, οὕτως----ὥστε, “τ ἰηξ, Αοἰδ χίν. 1. 
οὕτως.--ὃν τρόπον, Ϊὶ. 1]. καθ᾽ ὃν τρ. ΧΧΥΪ.. 
256. 2) αἰοπα; 85 [Ὁ] οτοὰ ὃν ἀϊγοοῖ πδ- 
Γαϊοη οὐ φυοϊδοη, Μαίί. ἱ. 18, τοῦ Ἰ1. 
Χρ, ἡ γέννησις οὕτως ἦν" μνηστευθείσης 
καὶλ, , δ, οὕτω γέγραπται, Καὶ σὺ 
Βηθλεέμ. Ἦν. ἰχ. 17.---111. υδοὰ δεικ- 
τικῶς, Αοἰβ χχὶ. 1], τὸν ἄνδρα---οὕτω 
δήσουσιν ἐν Ἵερουσ. Ἐοπι. ἰχ. 20; ν᾿ 1} 
ἴδιο ἰάδα οὗἉ ἀνοσγβίοη, 1 ὅου. ν. 8, τὸν οὕτω 
τοῦτο κατεργασάμενον.---ἸΥ͂. ἑηβογίοα 707 

9; 1) δἔνοσ ραγι οἷ ρ]θβ, θοίοτο ἴΠ6 
801], νετῦ, Κ οὗτος. Αοἴδ χχ. 1], ὁμι- 
ἧσας ἄχρις αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν. χχν]!. 

17, 2) ἴῃ ἀροάοείϑ, δέϊοσ ὅτε σδυβαὶ, Εν. 
τ, 10,.---Ψ, ὁροΐοη οΥ ἄοφγεθ, εχιομῖ, 80, 
80 πηκοῖ,, ἴο δι οἢ 4 ἀσρτθο, ᾿π βυσἢ ἃ τηδη- 
διῖν ν..1} κυ θρ: οὐδ δᾶν, ΡΝ Χὶϊ. 

γνοὕτω φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον. 
ἔδν. χνὶ. τ οὕτω ταχέως, 6. ἱ. 6: 
Ἰδίθττορ, ΜῈς. νἱῖ, 18, οὕτω καὶ ὑμεῖς 
ἀσύνετοί ἐστε: ἰν. 40. 64]. 111. 8. - 
ἃ ψοχῦ, 1 Φοδη ἰν. 1}, εἰ οὕτως ὁ Θεὸς 
ἠγάπησεν ἡμᾶς : [0]. ὉῪΥ ὥστε 1} ἱπάϊο. 
δοθη ἱἰϊὶ. ἴός ἱηίοτιτοῦ. Μαῖῖ. χχνί. 40. 
1 ον. νἱ, ὅ. 
Οὐχὶ, «ἄν. ποῖ, α Βισοῃρτῃοηθὰ ἔοσπα οὗ 

οὐ. Ἱ, σοποσ. Φομη χὶδ. 10, ἀλλ᾽ οὐχὲ 
πάντες, ' Ὁ ΠΟ τηθ8}8 8]],᾿ σοῦ. 1]. 1 ΟοΥ. 
Υ].}, οὐχὶ-᾿ ἀλλὰ, χ. 29.---11, ἴῃ πορ. δῃ- 
ΎΟΙΕ, η0, πάν, ὃψ ὯΟῸ πιθαηϑ, ΟὨΪΥ [0]1. ὉΥῪ 
ἀλλὰ, Τα. 1.60. Βοιι. {1}. 27.---Ἴ11. οὔϊοῃ 
ἴῃ ἢρρ, αι οδϑίΐοηΒ, ΠΟΠΉ6 3 ἐβ ποί 2 αΥὰ ποΐ ἢ 
ἄς, πρὶ γίηρ 8ὴ δβῆττω. δθβτος, Μαῖϊὶ, νυ. 
40, οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι: 
Χχ, 18, Τὰ, χυὶΐϊ. 6, νοσ, 8, ἀλλ᾽ οὐχὲ ἐρεῖ 
αὐτῷ; 
Ὀφειλέτης, ου, ὃ, (ὀφείλω,) α ἀεδέ- 

ογ, ᾿ὴ Μαῖι, χυ πῇ. 24, εἷς ὀφ. μνρίων 
ταλάντων : ἤᾳ. οὗ οπο ἱπδουνίοὰ ἔον ἔα- 
ΌΘΤα͵ τη. χυ. 27. 42) ταοίβρῃ. αεδίον, 
906 ΤΩΟΤΆ}}]Υ Ὀουπά ἴο ἰδ ρουζοστηδηοθ οὗ 
χξταννὶ [0}}. ὉΥ ἰηβη. Ομ]. ν. 8, ὀφει- 
λέτης στὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι: 
Αναν διὰ εεἢ β νη ΝᾺ 12 ̓  80 ᾿ 14, 

τε κα α οις ειΛέετῆς 

εἰμὶ, καὶ, εὐωγγελίζεσθαῦ; ΘΟ ΑἹ δ90, 
ἫΝ ὧφοὐδὲμ ἀρκεῖν εἴμ᾽ ὀφειλέτης ἔτι. 
) οια ἰδθ Ἠοϑταῖο ἰάϊοτα, δφυὶν. ἴο α 

006 0 ἴαἱ]5 ἰπ 16 Ῥογίοττα- 
γηθ0 οἵ ἀαίγ, Μαεί. νἱ. 12, τοῖς ὀφ. ἡμῶν, 
ν, 6. “ἕῃοϑο για ἔαἱὶ ἴῃ ἐμοῖς ἀπεῖοβ τοννατὰβ 
δ ἤφποα βοποτ. ὦ ἐγαμθργ 5890, 8 ᾿ ἔσῃ ᾿ ΒΕΠΟΥ, 

, αν, ἰὰ ἀμαρτωλὸο, ἴμε; χίϑὶ, 4: φοτορ. 

818 ΟΦΘ 
γοΓ, 2, 50 [δον Ηδηοοῖ. 180, ὁφ. ἁμαρ» 
τίας μεγάλης. 
Ὀφειλὴ, ἢς, ἡ, (ὀφείλω,) α αεοδί, 

Μαῖιῖὶ. χυὶΐ. 82, πᾶσαν τὴν ὀφ. ἀξυκα 
σοι: ταοίδρῃ. ἃ ἄμμο, ἀμίψ, οὐἰσαΐίοῃ, ἔλοτα. 
χὶ. 7. 1 ον. υἱῖ, ὃ, ἴῃ αι, Εαά. 
Ὀ φείλημα, ατος, τὸ (ὀφείλω,) ὕτορ. 

ἡ οὐρα ναι, οὐθᾶ,᾽ α αοδέ; Ἷβ Ν. Ἡν Υ̓ 
τοθίδρ. [) α ἄἀμδ, ἀμέν, οὐϊσαΐίοη, Ἔοτο. 
ἵν. 4, οὐ λογίζεται κατὰ χάριν, ἀλλὰ 
κατὰ ἀξ νι, ο Τδυς. ἢ. ᾧ, οὐκ ἐς χά- 
ριν, ἀλλ᾽ ἐς ὀφ. 2) ἔτοιῃ [6 Ἠεῦδταὶς 
Ἰάϊοτα, ἀοἰέηφωόπον, ἱ. 6. α γαμ, δἔη, ΜΙ αῖϊ, 
νἱ. 12, ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφ. ἡμῶν, οαυΐν. ἴο 
τὰ παραπτώματα, νεῖ. 14, ἀπά τὰς 
ἁμαρτίας, 1,.α. χὶ. 4. Το ΟἾΔ458. οὨΪυ 
ΒΔΥ ἀφιέναι τινὶ τὰ χρέα. 
Ὄ φείλω, ἔ, ήσω, ἰο οἵὔθ, δα ἱπαοδίοα. 

Ι, ῬΒΟΡ, ἴῃ ἃ ρδουῃίδγΥ 86η86, ὙΪ0} δος. 
δηα ἀαῖ. ΟΧρΥ. ΟΥ ἱπιρ], Μιί. χυἹ!. 28, ὃς 
ὥφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια. 1,ν. νἱϊ. 
4]. 4]. ϑορι. διὰ ΟἾδ88. : . Ῥατί. πουΐῖ, 
τὸ ὀφειλόμενον, Ῥτορ. “τγῆδὲ 18 οὐγοά,ἢ ἃ 
αοδέ, ἄμε, Μαῖι. χνῇ!. 80, ϑβορί. δηὰ (488, 
--11. ΜΈΤΑΡΗ. ἐο δὲ δομιπα ἴο [ῃὴ6 ρογΐοστ- 
ΔΏΟΘ οΟὗὨ ΔῺΥ ἀυίΐγ, οαυΐν. ἰο 7 οὠρῆξ, { 
τηιδέ, [01]. Ὁγ ἰηῆη.; 80 οὗἩ τῇδ 18 γοχωϊγοὰ 
Ὀγ ἰὰνν οὐ ἀν ἴῃ ξΘΠΘΓΑΙ, ψ ἢ ἰμ8η. τωρ]. 

αι. ΧχΙ. 16, ὃς ἂν ὀμόσῃ---ὀφείλει, 
ἱ. 6. ἀποδοῦναι, νοΣ. 18 : ΘἸβον ἢ. ὙΠ ἴῃ» 
βη. [μ. χνὶϊ. 10, ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι, 
“πεποιήκαμεν. Φοδη ΧΙΧ. 7, ὃς είλει ἀπο- 
θανεῖν, “ἶ'Θὸ οὐρῃΐ ἴο ἀΐ6.᾽ Εομ. χνυ. }, 
27, δι οἵϊ, ἀμὰ ΟἸ888.: 4180 οὗ σῇσι {ῃ6 
εἰγουτηβίδῃο68 οὗ {ἴτη6, ἐπρϑδ ρει μὰς ἅς, 
ΤΟΙ ΟΣ », ΞΞίο δὲ Π α . 7 
οὑφἧξ, Αεἰ χνῖ!. 29, 1 οι. νἱΐ. 86, οὕτως 
ὀφείλει γίνεσθαι. χὶ. 7, α]. ; οὐ οὗ νῇδί 
8, ἥἔγοσα [29 Ὠδίιγα οὗ [Π9 0886, ἩΘΟΟΘΘΟΤΨ, 
ν. 10, ἐπεὶ ὀφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμον 
ἐξελθεῖν. ἰχ. 10.---Ἴ͵Ἴ 11. Ὀγ ἰπιρ]. ἀπά ἴτοτι 
180 Ηδοθταῖς ἰάΐοτω, ἴο Μὰ ἴῃ ἀαΐγ, ἕο δὲ 
ἕ 7χυἷ ἐοιοσαταβ ΔῊ οτθ, ΜἰΠ ἀαΐ, Τα. χὶ. 
4: 8ε00 ᾿οΟφειλέτης 8. 

κι; ΦΈλου, Ὅν αΣ τ ἔοστω τὶν 
ὥφελον, δογ. 2. ο εἴλω, ῬτῸΡ. ) 
ΜΝ υδοᾶ ΟὨ]Υ ἴῃ {86 αρμοὰ λίνῳ: οἵ ιυυἱϑῆ- 
ἑπσ, ὌΤΙΝΑΜ : ἰῃ δαυ]ϊοσ ΟἹ. τὶίοτα ᾿ξ ἷα 
ΕΠ} ἃ ΨΟΙΌ, [01]. ὍΥ ἰηξ. δηὰ 18 οὔδθη ρὑγθ- 
οοὐἀοὰ ὈΥ ὡς, εἰ, εἴθε : ἴῃ Ἰαίθτ ττίϊοσβ δηᾷ 
Ν. Τ. ὄφελον 'ϑ δὴ ἰῃάθο. ραγίΐο]6 οὗἁ τῖβἢ- 
ἴῃ, οΥ Ἰπιογοοῖ, Ο ἐλαξ ! τυομϊὰ ἐδαξ  ὧἷέ- 
παγπ, ὙἰΚΏ ἰπαϊο. 1 ον. ἱν. 8, καὶ ὄφελόν 

ε ἐβασιλεύσατε. 2 Οοτ. χὶ. 1. Ο6]. ν, 
ἷ ον. ἰϊ. 15, ϑερῖ. δῃὰ 1δΐ, Ο]αβδ, 

Ὄ φελος-, εος ουνε, τὸ, (ὀφέλλω,) αὐΐ- 
Ὶ , αὐσυαπέασο, 1 Οοτ. χν. 82, τί μοι 
κὸν ῥά σελα 74. ἰἰ. 14, 16. ϑοριί. ἂς 0}258. 

᾿Οφθαλμοδονλεία, ας, ἡ, (ὀφθαλ- 
μὸς, δονλεία.) δγο. ϑογυΐοα, ἱ, 6. δ Τὶ 
ΟΗΪΥ͂ ἀπᾶον ἰδ6 τηδβίοτ Β ογο, ρὲ νἱ. ὅ.. 
Οοὐ, Ν. 22: ποῖ ἔουμὰ 6᾽Βο ΒΤ. 
᾿Οφθαλμὸς, οὗ, ε (ὀφθεὲς, δοξ. Ῥεῖ. 
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οἵ ὄψομαι.) 111. “μαι (ογβϑη) ὉΥ ψἱοἢ 

8ῃῪ ἰδίην ἰβ βθθα 1 (860 Θύρα,) ἐλ εγὸ, 1. 

ῬΒΟΡ. δηὰ 1) ροῃοῖ. Ναῖῖ. ν. 29, ὁ ὀφθ. 

σου ὁ δεξιός. 1 ον. χν. δ2, ἐν ῥιπῇ ὀφ- 

θαλμοῦ, δηὰ οι. 2) ἴῃ ῬὮΏΓΑΒΘΒ, ὀφθ. 

ἁπλοῦς, πονηρὸς, ἱ. 6. ϑοιπά, ΟΥ μηδομμά, 

αϊεοαβοά, Ναϊι. νἱ. 22, 28, δυ1 ὀφθ. πονη- 

ρὸς, 866 δἷδο ὈΕΙΟΥ ἴῃ ὃ; [ῸΓ 800. τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ἴῃ Ῥἢγαβαβ δένον [86 ὑϑυθθ ἀνοι- 

γω, διανοίγω, ἐξορύσσω, ἐπαίρω, καμ- 

μύω, ὅτ. 866 ὉΠῸΟΥ ἴπ680 ὙουῦΒ ταβρθοί- 

ἾνΟΙΥ ; ἴον 2 Ροεΐ, 11. 14, 860 μοιχαλίς. 

8) Ῥορίοα!γ, [Π0 Θγθ, 88 16 ογρδῃ οὗ 

Ββοοίῃσ, ἰδ Ῥυΐ ἴογ [86 »έ7805 ὙῸ Β668, 

Μαῖίι. σι, 16, μακάριοι οἱ ὀφθ. 1μα. 1. 80, 

εἶδον οἱ ὀφθ. μου. χ. 28. Βεν. 1.7. Εγ- 

(ποῖ, 88 δβεοίίοῃβ οὗ τοϊμὰ 8τθ αἱ Ὁ16 

«πγουρῆ [86 ΘΥθ8, Β6Π0Θ Πδἱ 18 αἰἰτ δυϊοὰ 

[0 186 6γ68 ὙΒΙΟΒ Βι ΟΕ] ὈΘΙοπρ8 ΟὨΪΥ ἰο 

(6 Ῥογβοη, 6. στ. ΘΏνΥ, ΝΜαῖϊ. ΧΧ. 1ὅ, ὁ 

ὀφθ. σου πονηρός ἐστιν, ὅτι ἐγὼ ἀγα- 

θός εἰμι; ΜΚ. νἱϊ. 22, ὀφθ. πονηρὸς, ουὶ 

ἐψθ, ἱ. 6. ΕΕν 8. Εδο]υβ. χὶν. 10, ὀφθ. 

πονηρὸς φθονερὸς, διὰ οὔϊ. ἴῃ Αροεῖ.-- 

ΤΙ. βια. ἐδδ εγε ο (2:6 πιϊπά, 180 Σ οὗ 

νοσοοϊνίης δὰ υπάἀετβίδπάϊηρ, οἱ φθ. τῆς 

διανοίας, ἘΡΉ. ἱ. 18, ἰοχῖ. τοο. οἴβοῖ Εκά. 

καρδίας. ΟἸετα. Βομι. δὰ 1 ὅον. ὃ 19, 

ὄμμασι τῆς ψυχῆς. Ἰμυεΐδι ἰ. 878, τυ- 

φλὸς εἶ τῆς Ψυχῆς τὸν ὀφθ. ἘΠΒονΝ. 

8080]. [κι. χίχ. 42, νῦν ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλ- 

μῶν σου. Αοἰβ ΧΧΥ͂Ι. 18. Ζοδη σχὶὶ. 40, 

ἜοιΩ. χί. 8, 41. Βγ Ηοδτ. ἐν ὀφθαλμοῖς 

τινὸς, Μαῖϊ. χχὶ. 42, (866 ἐν 1.) διὰ οἷ. 

ἴῃ ΟΙ488. 

Ὄφις, εως, ὃ, α ϑεγροπί, Μαϊι. Υἱῖ. 10, 

μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ ; ΜΚ. χτὶ. 18, ἃ 

οὗ. οορ. 5. χοὶ. 1ὅ; οὗ [80 Ὀγδζθῃ 

ΒΟ ΘὨῦ, 
τῦϊβάοτα οΥ οαπηϊηΐ, ἴῃ 8 φορά Βθη80, Ναί. 

χ. 16: ἴῃ ἃ δαά 8θηθ0, χχὶ. 88 : ἮὮΘη6Θ 

ΒΥΤΩΡΟ]. ἕος ϑαύαη, 2 Οογ. χὶ. ὃ; βο ον. 

ΣΧ! 9, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖοκ---ὁ Σατανᾶς. 

Ὃ φρὺς, ὕος, ἡ, ὅγοιυ, Ῥτορ. ἐψο-ὅγοιο ; 

ἴῃ ν ὕγοιυ ΟΥ ἃ τ νοῶ μθῆ χὸ οἵ ἃ 
Ῥγθοὶρίοϑ, [“ὰ. ἦν. 29, ἀῃὰ Ο]888. 

Ὀγχλέω. ἔαϊ. ἥσω, (ὄχλος,) ῬΓΟΡ. ἴο 

αἰδίω "ἢ α ογοιυᾶ, α δὰ ΠΡ ὉΥ 

806.: ἴῃ Ν. Τ΄ ρεπον. ἐο Ὺλαγαβ8, Ὁδα, ΟὨΪΥ͂ 

ἴῃ Ρ888. ἴλι. υἱ. 18, ὀχλ. ὑπὸ πνευμάτων 

ἀκαθάρτων, ΜΆΘΓΟ 566 ΤΩΥ̓ ποῖθ. Αεἰδν. 
16. Τοῦ. νἱ.7. Αοἰ. ΤΏ στ. ὃ 12. ὑπὸ δαι- 

μόνων ὀχλούμενοι. Ο]458. ἐνοχλεῖσϑαι, 

εαἰὰ οὗ 4 ἀἰδογάοσ, Ηἀΐδη. ἢ}. 11. 1. 

Ὀχλοποιέω, ἴ ἤσω, (ὄχλος, ποιέω.) 

ἔο οοοαβίοι ὦ , ταῖθ6 α πιοῦ οΥ ἐωπιμῖέ, 

ἰπίταηβ. Αοὶδ χυϊϊ. ὅ : οὶ ἰουῃά οἸδονῆ. 

Ὄχλος, ουὅ, ὃ, α οτοισᾶ, πιιρίῥιξωαο, 
ΤὨυοτά. νἱ. 81. 1. ῥγορ. κῃ. Μαῖϊ, ἰχ. 
23, ἰδὼν τὸν ὄχ. θορυβούμενον. ΜΕΥ. 25. 
χίν. 14. χχὶ. 8. ΜΚ. υἱῖἍι. 1, δῃὰ οἷ. οἱ 
μυριάδες τοῦ ὄχ. ἴμι. χί!. 1. ΡΊ. οἱ ὄχλοι, 
Ἰαΐδηβ. ογοισάβ, τε ϊέἑμάοε, Μαῖϊ. ν. 
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ἰδὼν τοὺ. ὃχ. ἵν. 25. νυἱῖ. 28, χὶϊ. 29, 
ϑερί. δηὰ ΟἾδββ. : 
ἐλγοπσθ οὐ πιμἐδιδα οαἱ οὗ ἀϊβετοτις πιᾶ- 
ἰἰοηδ, δηά τῃ8 
Βον. χνΐ!. 15, λαοὶ καὶ ὄχ. εἰσὶ, καὶ ἔθνη 
καὶ γλῶσσαι.---Ἰ]. ἰμῶ ΜΓ} ατγιοϊο, ἴον 
ἐδ οοπαπιοη, Ῥεορίε, ἐδ ρίεὐε, Μαῖι. χὶν. ὅ, 
ἐφοβήθη τὸν ὄχ. χχὶ. 26, ὅς οἷν. δπά 
τ 488. 88 ΤὨυογά. νἱϊ. 8 : Ρ]. οἱ ὄχλοε, γογ. 

ἐωμάθ, α φγοαΐ πωηιδον, ἴοἸϊ. ὉΥ ἱξς. οἵ 
οἶαβ8, [ωμὰ. ν, 29, ὄχλος Σ λωζας πκλϑε, 
νἱ. 17: ὃγ ἐκ, Φοδη χὶϊ. 9: ὅ. ἱκανὸς, 
Αοίϑ Χίὶ. 
ὠρτοαγ, ἴμα. χχὶϊ, θ, ἄτερ ὄχλον. 
Τα 18, οὐ μετὰ ὄχλον. Ὦ. Πα]. Απὶ. 

ἔχω,} ριον. α ϑἐγοπρλοῖά, 

4, πρὸς καθαίρεσιν 

νυἱ. 9, δύο ὀψ. (οοΡ. 
δηὰ ]αΐ. τι Ε 

ἱ. 6. αἴϊον Ὃ Ἰοηρ το, ΗΠο. Θά. 
ἰαίς ἴῃ. 106 ΦΥ ΟΥ ὠμός ἃ ἰαΐς ουεπασ ; 
Βδῆοο ἰῃ Ν. ὕ. 1) δῦβοὶ. ἐαέδ δοεπίδς 

ὁδὴ ᾿ἶἰ. 14. Α8. ἴπο διρθ]οῃ οὗ 

ΟΨῚΙ 

οὔοθ μ]. οἱ ὄχλοι, οἵ 

αἷν. ἴο πκαζίοηϑ, 

Αοἰδβ χνὶϊ. 13.---111. σϑῦοσ. α τερξέῥ- 

, 26.---ἰν. ὉΥ ἱπιρὶ. ἑἐωνενί, 
Ἀοθ 

᾿Ὀχύρωμα, ατος, τὸ, (ὀχυρόω, ἔν. 
, οὗ. ἴὰ 

. ἢν. 2 Οστ. Χ. 
άτων, 

Ρῇ. δηὰ ΟἾαβ8. ἰὼ Ν. 
ὀχυρω “ἢ 

ογάοσ ἴο {π6 ἀοϑίσυσίίοῃ οὗ ΠΡΠΟΙΣῚ 
δἰτοη ἢ] 48. ἴΠοβ0 οὗ δη διὰ 5 Γι. 
88 δι ρογϑι οῃ, Ῥτοϊαΐοδ, ΡΟΥΎΘΥΒΘ ΓΘΆΒΟΠ- 
ἴηζ, ΒΑ [4] νἱοο, 
τεσορίίοη οἵ {0 αοθρεὶ. ΕἾ. π᾿ Ῥῖον. χ: 
99, ὀχ. ὁσίον φόβος Κυρίου. Οὐοταρ. ἐδ 
4ηωγι8 αὐδηδι8 οὗ 

ὅτε. 811 ορροβοὰ ἴο 18ὸ 

Ηοτϑοθ. 

ὈψΨαάριον, ον, τὸ, (ὄψον,) Ἰμαξ. ογεο- 
πἴωηι, ἵ. 6. “8Υ (Ππἰηρ οοοκοα᾽ δηᾶ δαίδῃ 
στ Ὀτοδά, 88 τοδί, ὅζο. ὅεο Χϑη. Ογς. ἵν. 
ὅ, 4: ἴῃ Ἰδαίου Ὑτὶίοσβ, οβρθο : ϑορῖ. 
Νυΐι. χί. 22. Ρ]υΐῖ. ϑγταρ. Νὰ Ι. 
138: μδποα ἴῃ Ν, Τ. ὀψάριον, α Κεῖ, Φοδα 

αι. ἰχ. 18.) τοῖ. 1], 

ὈΨοὲ, αἄν. (ἔν. οὐδοῖ. ὄπισε.) ῬτΟΡ. γι: 

ΜΚ. χὶ. 19, ὅτε ὀψὲ ἐγένετο; Ῥυϊ ἴοτ ἧς 
σνεηΐηρ- σαιοι, χἰϊ!. 86. αδθῃ. χχίν. 1]. 2 
ψ Ὁ σοηϊϊ.., ἴῃ [86 5680 οὗ αἱ ἐδδ οπά οἵ, 
αἱ Ἢ ΟΝ οὐ, αὔτ, Μαῖί. χχυἹ]. 1. ὀψὲ 
σα ὧν, τῇ ἐπιφωακούσῃ εἰς 
κιτιλ. αἱ ἰδ6 σπὰ τ ΤΣ ΣΝ ἰπα τὰ 

Βα δῦδιη, ἰμ0 βαθοδί ΒΟ ΠΟῪ ποθ, 
ἰονγαγάβ [9 ἄδτγη, οααΐν. ἰο διαγενομένου 
τοῦ σαββ. ΜΚ. χνὶ. 1. 80 Ῥμὴϊοϑίς. ΥἹὲ. 
ΑΡ. ἷν. 18, ὀψὲ μυστηρίων, διὰ ἀθ Γιὰ 
Ῥυιμῖδ, ὀψὲ τούτων, 50. τῶν Τρωϊκῶν, 
«ἴῆο εἶπιο οὗ 186 Ττοΐδα Μασ. 
Ὄψιμος, ου, ὁ, ἡ, δὰ]. (ὀψὲ,) ζαίε, 

ἰαξίον, 38. ν. Ἶ, ἕως ἂν λάβῃ τ δτν Σρκὸ 
ἵμον καὶ ὄψν.,. ῬΆΘΓΙΘ 566 ΤΩΥ̓ πΟΙΘ. 
ὌΨηιος, α, ον, 84). (ὀψὲ,) ζαίδ. 1) 
ν. ΜΚ. χί. 11, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς 

ὥρας, ἱ. 6. “ἰδ δοϊηρ πον Ἰαῖθ ϑνθηίηρ," ἃ]. 
Βρ6 ; οοαρ. ὀψέ. 2) ἔεπι. ἡ ὀψία, τεἰ!. 
ὥρα, 85 Βυῦεῖ. οὐεπέπσ, Ῥτορ. ἰαίδ ἀἰρέα τς 
1Ἀ8ὸ Ηοὕτονβ τοοκοηϑὰ ἵνο ἜΎΈΟΡΝΝ, 
βτεὶ ἔγοτα 186 ηἰπῖθ ποῦν, ἱ. ὁ. δδουΐ 8 
ο᾽οἱοοῖς ἀπεϊ ϑιιηδοῖ : ἴδ οἴδιος ἔγοτῃ δαῃϑοὶ 

Ἰ. ᾿ οατατά ἢ οορ. Νίαϊι, χὶν. 1δ, νεῖ γαῖ. 
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285: ἴῃ Ν͵, Τ΄ 

1δ. χχν!!. Ν 

Ὡ. χχ. 8. χχνὶ, 90. ΜΚ. Ὶ. 

Οτσϑοκϑ οα]]οὰ ὀψία δείλη. ΤὨυο, ἐν. δ9. 
Ὄ ψις, εως, ἡ, (ὄψομαι.) ῬΙῸΡ. “ Βοτηο- 
1 ἰσἠξ ποθ, Ἡάδοῖ. 11]. 

80. Χοη. Απ. νἱ. 1.9: δοποὸ ἰη Ν. Τ', 
1) ῬχῸΡ. 88 μδτυαν ἢ ἔδε 

0). 0 

τὨϊηρ δοθη," α δἰρἠξ, 
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φίϑαρε, ζοε, οομηί , πρόσωπον, ὁμαμΟΘ 
ΧΙ. 44, ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέ- 
δετο. Ἐν. . 16. ϑορί. ἀπὰ Ο]α88. οἷν. 2) 
εαέεγηαΐ α . ὭΘγ δἦοιῦ, Φο  ΥἹἱῖ, 
24, μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν, δῃὰ ΟἾΔ88, 
366 ΣῪ ποῖρ. 

1ῖ, 
ἴο δ6 

1 Οον. ἱχ. 7: ἔμ. δυὰ ἔπος. 
πε, 2 Οὐογ. χὶ. 8. ἔοῃι. νἱ. 

ἴδ6 ἔοσιωθυ ἰθσῖὰ ἢ 

αομαΐϊοα οσοδδίοη δ! 
ἸΟΟΡΒ ὈΥ 186 Βοιϊηδῃ ϑωρογοσ. 

Π. 

ΠΠαγιδεύω, ἴ. εὐσω, (παγὶς,) ῬΓΌΡ. ἕο 
8 Ὲ8 7ΌΥ, ἰο δπαγε, ΕΟ]. ἰχ, 12. ἴῃ 

. Τ, Βᾳ. ἐο ὀπδματο, ἐπέαμοίθ, ὉΥ ἀλβῆσα]ς 
ΘΒ ηβ, ὅζο., ὙΠ} δου. Μαῖι, ᾿χχὶϊ, 1ὅ, 

ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. 80 
ϑορῖ, Ῥτου. νἱ. 2, ϑγτηση, ἐπαγιδεύθης 
ἐν ῥήμασι τοῦ στόματός σου. 3,66 8180 
ϑορῖ. 1 ὅδ. χχυ πῇ. 9, 

ΠΠαγὶς, ἰδος, ἡ, (πήγνυμι,) Ῥτορ. 
Ἔτρηιάρει ΤΩΆΪΚΘΒ ἴλδι ΟΣ μοῖδε μοὶ ὝΩΝ 
α 8" αγ7Ὲ, ἔγαῇ, σίμ.: ]}) ργορ. ἴλι. Χχχὶ. 85 
ὡς παγὶς ἐπελεύσεται, “88 ἃ 876 8841] 
ἴδ σουλθ ὍΡΟΙ ἴΒθτη,᾽ ἱ. ὁ. βυάάθη]γ, ὑποχ- 
Ρεοίθαϊυ, δ δεδδίβ δγθ βιιἀἀθῃ}γ ὀδυρῆς ἴῃ 
8 ΣΡ, ΟΥ ρῥἰ[[Δ]. ΤΊ.9 ποτὰ ἰ8 υβοὰ Βοιἢ 
ἴῃ 1π6 ϑ'ερί, ἀηὰ Ο]α88. 2) ἥσ. " ψβαὶ εη- 
ΒΗΔΓΘΒ 84 ΘΗ ΔΗΡ]Ε8᾽ 056 ἴ0 ἀοδιγαοίίοη, ἃ8 
ἡ παγὶς τοῦ Διαβ., “16 βπᾶγτο οὗἩ {πο 
ἀον!]],᾿ 1. 6. γ1]6, βιγαίδροιη, 1 Τίγα, Σϊ]. 7 : 
8080]. νἱ. 9, εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα. 
ϑοβῃ. χχὶδ. 18: α1]5ο, ὈῪ ἔτωρ]., Ὁ δατιϑ 
Γ᾽ εδίγιοίίοη, Βοτὰ. χὶ. 9, γι γηζητο ἡ 
τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα. 836 τὴγ ποῖο. 

Π άθημα, ατος, τὸ, (πάσχω, παθεῖν.) 
ΠΕ βοιποί ἰης βυβοτοα,᾽ βοτιοὸ διε ϑεγίησ, 

ὙΠΘΙΠΟΥ ἴῃ ΟΔΥ ΟΥ ταϊηα, πάθος, ΟΥ βοτῇθ 
»αδείοι, ἱ. 6. αθοοίοη οὗ [πὴ6 τη, [Ι͂ἢ 
Ν. Τ, 1) ῥγορ. δϑιεγίησ αὔέοίίοη, αἱδ- 
ἐγέβ8; Ἠοῦ. 1ϊ. 9, διὰ τὸ πάθ, τοῦ θαν. 

818 
ἡ ὀψία Δρρεδῖβ ἰο ἀδποίο 

{πὸ ,ῶγηον ἀον ἐν: Μρει. Ὑἱ]. 16. χὶν. 
1. δ7. εἷν, 8δ. χν. 42. το 

ἕαζέον ἰῃ Μαϊὶ, χὶν, 23. πᾺ" τοῦ, 1ὅ. χνὶ. 
2, νἱ. 47. χὶν. 

17. Φοδη νἱ. 16. χχ, 19. ΤΉῊΐβ Ἰδίϊον {Π6 

᾿ὐγψώνιον, ου, τὸ, (ὄψον, ὠνέομαι.) 
ορϑοπέμπι, ρῸΡ, " ὙΠ δΙοΥΘ ἰ8 Βουρῇῃς 
Θαίθῃ Ὑ11} Ὀγοδὰ,᾽ βοὸ ὀψάριον. 

ἩΗἱϊτοὰ βο]άϊθτβ σογὸ αἱ ἢγβί ραϊὰ ραγεν ἴῃ 
δταίη, ἔγιξι, ὅζο.; Βοησο ἱπ Ν᾿ Τὶ, 

ὀψώνιον, α Ἰροα, ,) ῬΓΟΡ. οὗ 80]- 
ἀἴοσβ, [κι. 111,14, ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψ. ὑμῶν. 

, γθοοηῖ- 
ν τὰ ὀψ,. 

τῆς ἁμαρτίας, ορρ. ἰο χάρισμα τοῦ Θεοῦ, 
ΔΥΪΩρ Ἀ]]υδίοη ἰο [Π6 

50] ἀϊογβ᾽ ΣΟρῚΪ ΑΓ ΡΑΥ, (9 Ἰδιίον ἰο ἐπ 6 ἔγθϑθ 
ἐπ δοδίονυθα ο 1}0 

ΠΑΙῚΙ 
ἷ, 6. “βυδετγίηρ ὀυθῃ πη ἀδαιῃ,᾽ (ἢ 9 φϑηϊξ, 
δοῖπρ ἘΣΡΈσδίον : τ . ἴῃ Χο, ΗἸΟΥ, 1. 

Σ 880 0]. τὰ παθήματα δγίπρδ 
οαἰαηινεἐέδε, ἐδ ὙΠ. 18. 2 Ἰὰς ἴα τὰ 
παθ. τοῦ Χρ. “{Π6 βυβοτνίηρε ψΒΐοἢ ΟἸγίϑς 
ὁπάυγοά,᾽ ῬΆ]], 111..10, οἱ 
ΟΙαθ.. 2 
οὗ υχϊηά, 

Παθη τὸς, οὔ, ὁ, ἡ, τἀ]. (πάσχω, “πα- 
δεῖ. ἰαῤίδ ἐο οὐ ϑιμθοορέ δία οΥ ϑιιενέησ, 

Ἰυῦ. ἰχ. 50], παθητὰ σώματα,) οἵ 
,αϑ8ϊδεϊέε, ἑδαΐ οαπ ϑιμῦὲν, ῬὮ]ο, ρ. 808 - 
ἴῃ Ν. Τ΄ ἀοοίἑμοα ἰο ϑιεγὸτ, Αοἰβ χχνὶ. 28, 
λέγων---εἰ παθητὸς ὁ Χριστὸς, “ τπαὶ 
ΟἸἈτῖδὺ τηυδὲ ποοάβ βυβοι, ἱ. 6. δοοογάϊηρ 
ἴο {86 Ργορἢθίβ ; σοϊωρ. [,Ὁ. χχίν. 26. 

Ἡ άθος, εος ους, τὸ, (πάσχω, “παθεῖν,) 
διι)ενίηρ, 6. στ. αὐήἐοιίοη, οαἰαπιίψ, ΑΒ χϑτιϑι. 
ἴῃ ΘΊΆΡΝ ἷἰῃ ἥν »αϑϑίοῃ;, ἱ. 6. αὔέεοίίοκ 
οὗ τηΐϊηά, οβρθο. ἐμϑί, οοποιωρίϑοομοο, ἔλοτη. ὶ. 
26, πάθη ἀτιμίας, ἐ Ἰηδατηουδ Ἰυδίθ.᾽ Χεη, 
Ο γε, ν. ὅ, 10. 
Παιδαγωγὸς, οὔ, ὁ, (παῖς, ἄγω, 

ἀγωγὴ.) α πίν ως Ιη ἀκα 8 ῬΕΙΒΟΙ 
οὗ ταϑδῃ σοπαϊ θη, ἃ ἔγθθάγηδῃ, οὕ ὅθ 8 
Β'δυθ, ἴο ὙΠ ΟΒ6 σᾶγο Οἰ:]άτοη ὍΈΣΘ οοχῃ- 
τηϊ θα, ἴῃ ΟΥάΘΥ (ο ἰγαΐη, ἱπϑίγαοι, δηὰ ἀΐδ8- 
οἱρ!ηθ τῃθτι δὲ Βότηθ, 85 ἃ βοσέ οὗ }γἱ 
ἑμίον, ἀηὰ ἴο οοπάπιοϊ (μθπὶ ἴο 186 ΡΌ]Ις 
Β0ἢ.00] : 80 ΚΡ ΘΠΝ ἴο ἴπ ἐπίτροπος αἱ 
ΡΙαΐ, ἀὁ Εάυο. ὃ 7. Χοη, 1,δοοά, ἰ,. 1, 2. 
Ἰ, ΜΠ ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ ἀϊβεϊησυΐθῃ Βαΐνγθοι ἐμ 680 
δηὰ διδασκάλους, “186 πιαδίογθ᾽ οἵ τὴ9 
ΡΌΒ]ς. βοῃοο]8.---ἶπ Ν, 7. ἔθμογ. απ ἴῃ- 
δέγμοίον, 1 Οον. ἱν. 1ὅ: ἢγσ, οὗ {π6 Μοβαὶς 
ἴανν, 4]. ἢ]. 24, 25, ὁ νόμος παιδ. ἡμῶν 
γέγ. εἰς Χρ. δι τ ἰτῃ τοέθγθποθ τὸ τη 6 ἢτδί- 
τηθη ]οηθὰ ΨΌΡΕΥ' ΒθΏ86 οὗἩ [6 ψογὰ - [ἢ 6 
Ἰοδάϊηρ ἰάδα δοίη ὑπαὶ οὗ δγίησίησ ἴο ἀπὰ 
ῬΓΘΡΑΙΊΩΡ [ὉΓ, 88 ἔπ “08 αἷὰ ἴον [6 
ἀϊάδδουυδ, πὰ [89 Γμδνν ἴον [86 Οοβροὶ. 

Παιδάριον, ου, τὸ, (παῖς,) αὖον, ἰαὰ, 
Φόδη νί. Ἢ δορί. δῃηὰ ΟἸ888. Ὁ: 
Παιδεία, ας, ἡ, (παιδεύω,) ῥτορ. ἐῆδ 

ἐγαϊπΐησ οὗ α εἰα, δηὰ θΏοΘ σΘΗΘΥ, θάτ- 
οαξέοημ, 88 ἴξ σομδίβίβ δἰμοῦ ἴῃ ἐπδέγμροζέοῃ, 
οΥ ἴῃ πιογαῖ ἀἰδοίρίέηθ, ἴῃ Γοτταΐπρ ῃ6 τηΪηά, 
ΟΥ ἔοσταίηρ [8 ἸΏΟΓα]8: 1) σϑπογ. ΕΡΆ. νἱ. 
4, ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ Κυρίου, 
ἀθποῖίηρ, “βυοἢ ἃ ΘΟΙγ80 οὗἉ τηοταΐ ἀ 86! Ρ]1π6 
πὰ το]ρίουθ ἱπβισιιούΐοηι ἃ8 88}8}} βὑγθραγθ 
[Πότ ἴον ἴΠ6 Γιογὰ.᾽ 2 Τίμ). 1]. 16, παιδ. ἡ 
ἐν δικαιοσύνῃ. Απὰ 80 ΟἾΔ88. 2) ιλι 
Βυμθοά, οὗ μαγί ΤῸ. [Π6 σο]0, οογγδοίίοη, 
οὐκκμαστιοι, Ηοῦ. ΧΙ!. δ, .ᾳ. Εδο]υ. χυϊϊὶ, 

Παιδεντὴς, οὔ, ὁ, (παιδεύω,) ἀρ ἐμ- 
δἰγμοίον, Ῥυδοθρίου, ὑτορ. οἵ θογβ : 1η Ν, Τ΄ 
1) φοροσ, Βοτα, ἰϊ. 20, παιδευτὴν ἀφρό- 
νων. 2) ὃ ρος αὶ ΟΟΥ̓ΥΘΟίΟΥ͂, οδαδίζθοτ, 
ΗΘ. χὶ!, 9. ϑερί, Σ ν. 2. 

“«- 



ΠΑΙ 

Παιδεύω, ἴ. εὐσω, (παῖς,) ῥτορ. ἰο 
ἑναΐ» πὴῷὸῪ ἃ ν 8 ΠΟΠΟΘ ρΘΠΘΓ. 0 δάω- 
οαἷδ, αιδοὶρίϊηο, ἐπδίγωσί, ἴταῦϑ. ]} σοπου. 
ὙΠ} ἀδί. οὗ τΐηρσ, Αοἷϑ νἱἱ. 22, ἐπαιδεύθη 
Μωυσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων : σἰ0 
κατὰ, χχὶϊ. 8. 408. ἀπὰ (]488. ἴῃ [86 
ΒΘΏΔΘ Οὗ ο ἐεαοῖ, αὐπιοπίβῆ, ὈΥ ΜΟΓΑ ΟΥ 
ἀοοά, 2 Τίπι. 1]. 25, ἐν πρᾳότητι “αιδεύ- 
οντα. Τίνι, ἰ1, 12 : Ρα858. ψἱτἢ ἱπξ, 1 Τίαι. 1. 
20, ἵνα παιδευθῶσι μὴ Ῥλ Δ ΦΉΜΗ 
ϑορί, δηὰ Οἷδβθ. 2) ὉγΥ βγῃροά, ο 
ἴοσ 186 ψ80]6, ἐο οογγοοί, οἰιαβέϊδθ, ἃ8. ΟἾ1]- 
του, Ηδοῦ. χὶϊ. 7, 10, ἀπά οὔ. ἰη β΄ ρῖ.; βαϊὰ 
οὔ Οοὐ᾽δ ομαβίθηϊησ, Ὁ Δ] οἴ οη 5, ο8]8- 
τηϊζῖοθ, 1 Οογ. χὶ. 82. 2 Οὐον. νὶ. 9. Βον. 
111, 19, ἀπὰ βερί. : ἢθῆδθ οὗ τηδ]ἔβδοίουβ, ἕο 
δϑοοιγοο, ἴα. χχὶ!. 16, παιδεύσας αὐτὸν 
ἀπολύσω, διὰ ϑορί. 
Παιδιόθεν, δάν. (παιδίον,) ζῇ) ἧι α 

οὐέϊά, οηι οὐιαλοοά, ΜΚ. ἰχ. 2]. 
Παιδίον, ου, τὸ, (παῖς,) α {6 οὐϊά : 

1) βαϊὰ οὗ ἃ οἱ] σθοθη!γ θοτῃ, α δαδε, η- 
πὲ, Τλι. χυὶ]. 16,17, τὰ παιδία, οοτηρ. νϑγ. 
1δ, βρέφη : «180 οὗ [βοβ τηοσο δάνδπορά, 
Μαῖι. χῖν. 2]. χνυ. 88. χυίϊ. 2.--ὃ. ϑερί. 
δηὰ Ο]488. ϑρϑο. οὗ ἃ τηᾶ]ο οἢ1]4, ὄον, 
ΤΟΟΘΠΕΥ θοτη, Ναί. 1. 8, 8α. ; 8180 τῆοτθ 
δαἀνδηοοά, ΜῈ. ἰχ. 24, 86. ϑδρί. δηὰ Ο]888. 
Οἷδ ἔϑιμδἹ ο}}]ὰ, σίγὶ, ΤῊ Ἤφμ ΜΚ. 
ν. 89, ἴὐϑβοα 88 ἃ ἰθγὰ οἵ Κίῃάηθββ Οὗ 
ΔΙΌΣ ὈΥ 6] ΔΘ. ΕΟ ΟΥ ΒΌΡΟΥΙΟΙΒ ἴο 
ἴλοθο ΠΕ τοῦ ἘΠΘΥ σομνοσβοᾶ, σοτο- 
Βροηῃάϊηρ ἴο οανιὶβϑηιΐ Ἃ 1δΔὔη, Φοπη χΧχί. 
δ. 1 Φοδῃ ἰϊ. 18, 18. ΑΒ δὴ ϑηάθαυηρ 
ΔρρΟΙ]δίίοη ον {86 Ψ0]] ον οὗ ΟἸγβί, 

ΘὉ. ἰὶ. 18, 14. 
Παιδίσκη, ης; ἡ, (παῖς,) α σίγί, 

παϊάθη, ἴτθο- θΟΤΗ : ἊΝ Ν. Τ. α ἐκ μα, 
δηχαΐδ δἴαυο, οὐ βογυαηΐ, Μαῖϊ. χχυΐ. 69. 
6]. ἱν. 22, ἕνα ἐκ τῆς παιδ, καὶ ἕνα ἐκ 
τῆς ἐλευθέρας, οἵϊ. ἰῃ ϑερῖ. δῃηἃ ΟἾΔ88. 
Παίζω, ἴαϊ. παίξομαι, (παῖς,) δον. 1. 

ἜωραΣ ῬΓΟΡ. ἕο ΠΣ ΟΥ ϑρογέ αϑ α οὐϊα, 
88 οἷν, ἰῃ ΟἼ488. [1ῃ Ν. Τὶ, ιιδοὰ ἴῃ ἃ ρεῃθ- 
ΤΆ] Β6Ώ86 (αἸδο ἔουπά ἰῃ ϑερί. 1 ΟἾγοη. 
χν. 29, δὰ Ηδοί. ἰχ. 11) ἴο ξαν 88 ὉΥ͂ 
Ἰοδρίῃρ, ἀδποΐηρ, δἰ ησίπζ, δὴ ΟἿΟΣ 
Ἰήπάβ οὗ [δβίδ] δροτί, 1 Οοσ. χ. 7, ἐκάθισεν 
ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ ἀνέστησαν 
“αἴζειν. 

Παῖς, παιδὸς, ὁ, ἡ, α οὐεϊά, ταῦθ οΣ 
ἔδτηδο; α ὅοψ; α σίγί; ν]. οἷ παῖδες, 
ολέϊάγοη, ὅζα. : βροκϑθῃ οὗἨ 411 ἃροὸβ ΠΌΙΩ 
ἸΔΙΆΠΟΥ ὑρ ἴο δ] τόση γουίι : 1. Ῥτορ. 
δηὰ ροποῖ. Μαί, τὶ. 16, ἀνεῖλε πάντας 
τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Β. χχὶ. 15; εἷηγ. 
ὁ παῖς, χυὶϊ!. 18. ΦοΒη ἱν. ὅ], ὁ παῖς σον 
ἢ. Αοἰἷβ Χχ. 12: 6180 ἡ παῖς, [ωυ, υἱϊ!. 
Ἶ ΘΟΙΏΡ. ΥΟΣ. 42. ϑορί. δηὰ (]888.--- "1. 

(ἶκὸ Ἐπρ]. ὅον, ἀηὰ 1,80. 2μ67.} φρυΐ [ῸΥ 
ϑεγυαπί : 1) ῬΙῸΡ. δηὰ ρΌΠΟΥΣ, ἴοΥ δοῦλος, 
α ϑεγυαηΐ, εἴασα, Μαῖί. Υἱἱϊ. 6, Θοταρ. γὸγ. 
9. 1λι. Υἱϊ, 7. δορί. δὰ ΟἿδβ8, 2) απ αέ- 
ἑονάαμί, πιϊη βίου, 88 οὗ ἃ κίηγ, Μαῖί. χὶν. 

816 ’ ΠΑΛ 

2, εἶπε τοῖς παισὶν αὐτου. δορί. ἀπά 
βοῃιθίϊηιοβ πῃ Ο]188. Ὠϊοά. ϑ''΄ς. χυἱϊ. 86. 
8) ὁ παῖς τοῦ Θεοῦ, ἐΐ6 βεγυαπέ 9.7 Οοά, 
Βροκθῃ οὗ ἃ ηηἰπίβέου οὐ απιδαβδαάον οὗ 

; οὗ θαενὶά, [,ὰ. 1. 69: οὗὨ ΒΓ 6], νϑσ. 
δ4:; 4180 οὗ 268ὺ8 [86 Μεβδίδῃ, Νῖδιξ, χὶϊ, 
18, ἰδοὺ ὁ παῖς μου. ϑερὶ. ο. 
Παίω, ἴ. παίσω, ἰο εἰγέκε, δηκέίο, τ1ῈᾺ 

16 ἢϑι, ἃ το, βισογὰ, ὅο. Μαῖ(. χχνὶ. 68, 
ΜΚ. χὶν. 47, ἔπαισε τὸν δοῦλον, ἀτιὰ οἵξ, 
ἴῃ δορί, δηὰ ΟἸ]888. : οὗ ἃ βοογρίοιι, ἐο δέγέζο, 
δίέϊησ, δν. 1Χ. ὅ. 

Πάλαι, ἄν. οΥ οἰά, γογπιετῖν. 8. Ηοπι. 
1]. ἰχ. δ9ὲ, μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ 
πάλαι, οὔτι νέον γε. 1) ΡΓΟρΡ. ἀπά ζεπεῦ. 
Μαῖι. χὶ. 2]. [.υ. χ. 18. ἼΝΝ ἱ. 1, πάλαι 
ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν. πε 4, 
οἱ π--τρογεγραμμένοι. δο8. Υἱι. θὅ. Ηδῃποο 
2) οἱ πάλαι, 88 δὰ]. ζόγπιογ, 2 Ῥοι. ἱ, 
9, τῶν πάλαι αὐτου ἁμαρτημάτων, "ἴῃ9 
818 σοτητηϊς[οα δοΐοτο ἢ 88 σοῃνοσγίδὰ ἰο 
ΟἸτἰβιϊαηῖιγ.᾽ 8.0 Ἐπυτὶρ. Οτοϑὶ, 129, ἔστι 
δ᾽ ἡ πάλαι γννὴ, “16 βαηθ ΜοΙλδη πὴῸ 
ὙΔ8 ΓΟΥΤΩΘΙΥ.᾽ ᾿ 
Παλαιὸς, ἁ, ὁν, 80]. (πάλαι,) οἷά: 

1). ἴῃ ἄρα ΟΥ πιο, οἷά, ζΌγπιον, πιο γϑοεπί; 
οἶνος, ἴ,α. ν. 89. ζύμη, 1 Οον. ν. 7. δια- 
θήκη, 2 Οον. 11. 14. ἐντολὴ, 1 Φοδη [ἱϊ. 7. 
ἄνθρωπος, Βοῃ!. νἱ. 6. ϑορί. δηὰ ΟἾαδ}. 
} ἔτοτα υ86, οἷα, τοῦ ομξ; ἱμάτιον, 

αἰί. ἰχ, 16. ἀσκοὶ, νος. 17 ; σομογ. χὶϊ, 
δ2. δορί. δηιὰ Ο6]888. 
Παλαιότης, τος, ἡ, (παλαιὸς 

οἰάηοθθ, 88 οἷϊ. ἴῃ ΠΗΩΝ ᾿ ἼΡτν, 
απέϊφιίξαϑ ἴῃ ΟἿἷο. ργο ῬΊδηοο, ο. 18 :) αἶβο 
ὈΥ ἡρ]. απέϊψωαίομεθ8, Βοτα. νυἱΐ. 6, ἐν 
παλαιότητι γράμματος, Θηυΐυν. ἴο ἐν 
γράμματι παλαιῶ. 
Παλαιόω, ἴ. ώσω, (παλαιὸς.) Ἰϊ, 

ἴο ἰδὲ σγοιο οἷά, ρ888. ἐο δεοοπιδ οἷά, ὕτορ. 
ἴῃ ἄρὸ: ρὸν δηὰ ΟἾ]488.: ἴῃ Ν. Τ. οι 

. ἕο δὲ τρογὴ οἱξ, ἴ.ὰ. χὶϊ. 88, βα- 
λάντια μὴ “παλαιούμενα, “ ν]ιο ἢ ἀο ποὶ 
ἀεοαγ.᾽ Ηοῦ. ἱ. 11. νηϊ. 18, τὸ παλαιού. 
μενον καὶ γηράσκον, " δαὶ Ἦ88 ὈΘΟΟΠῚΘ 
ο]ὰ δπὰ ποσὰ ουἱ.᾽ Μοίδρῃ. ἰο πιαΐε ἀπίν- 

, ΤΈΜΟΘΥ οὐ οσοηϑί θη α8 οὐϑοζοξε, ΞΞ: 
ἴο δρθτοραίθ, πεπαλαίωκε τὴν πρώτην, 
86}, διαθήκην, ΗδοὉ. νἱῖ. 135. ὙΠο Οοπι- 
ταϑῃΐδίοσβ ὮΘΓΘ ΘΟΙΏΡΆΓΘ ΟὨΪΥ (86 [μἱ. 1 ν- 
ῬὮΓΑΒΟ αηέρμαγο ἴορεηι; Ὀὰχὶ [ἢ ῥγϑβθηὶ 
τηοάθ οὗ δχργθβϑίοῃ 15 ἢοῦ ὑηργοοθαθηϊοά 
ἴῃ τῃ6 ατδοῖκ 6488. Τὺ ἰῃ Ῥ]αῖο οην. 
Ρ. 208, νὰ Βανο, τῷ τὸ ἀπιὸν καὶ παλαι- 
οὕμενον ἕτερον νέον ἐγκαταλείπειν, 
Ὑἤοτὸ ἀπ. καὶ παλ. τθ8ῃ8 " αυοὰ δὶϊ εἰ 
ΔΓ αυδίαν,᾽ δηα 18 ΘΧΔΟΊΪΥ ΒΩ] Ὺ ἰο τὸ 
παλ. καὶ γηράσκον ἴῃ ἴῃ6 Ῥδδ5Αρὸ οἵἉ ϑι. 
Ῥδὺ] ; 1Π676 δαὶπρ ἰῃ ϑδοβ ἃ μοηὰϊ 
Ἰπἰτοἀπορά ἴο βισθηρίῃοη [6 ΒΘΩ86 : ἴῃ 
ΟὯΘ 0880 ἯΘ ἸΏΔΥ ΤΌΠΟΣ, “ Ὑδδὲ ἰδ ΤΟΙ 
ουξ δηὰ βὰ ποδίοα :᾿ πη (ἢ οἵδε, 
“Ὑ δῖ 18 ρΌη6 οἴδαπὰ πΌΓΏ οὐ, 88 γὧὸὺς 867 
“ ἀοδὰά δηὰ φοῃθ.ἢ 



παλ 

᾿Πάλη, ης, ἡ, (πάλλω,) α εοτγεείϊζηρ ; 
. αὶ ἴῃ Ν, Τ'. δίγωμρσία, ὁ 

12. 88 δρρὶ)ἰϑὰ ἐο {μ6 βρί ταδὶ οοπιδαδὶ νὰ 
::ὸ τΟΣ]α, δοδη, ἀπά [)6ν1}. 

ΠΕΡ ΥΎΕΙ σία, ας, ἡ Ἰπάλον γένε- 
σις,} Ῥτορ. γοθεπογαζίοη, γέρτο- 
ἀμνῶν, ὟΝ ἧῃ Ν. Τ. ἐὐρ τ: ἵ ἴῃ ἃ τ οταὶ 
ΒΘ6Ώ86, θη, ποῖσ δὲγίδ, ἱ. ὁ. “180 
οὔβηρο, ὈΥ βρί γἰτυδὶ 6, ἔτοτη 8 ΟΔΓΏΔ] 
πδίαζο ἴο 8 ΟἸ τἰϑιϊδη 116.᾽ Τίι. ,. ὅ. 2) ἴῃ 
16 8086 οὗ γοπουαίΐοη, γοβίογαζίοη, τεϑέϊ- 
διξίοη, 1. 6. ἴο ἃ ΤΌΓΙΠΕΙ δίδίθ, δαυΐν, [0 
ἀποκατάστασις; ἴῃ Ν. Τ᾿ δροκθοη οἵὗὨ [Π0 
σοταρίθὶθ οχίθγῃδὶ τηδηϊ βίδίίοη οὗ [86 
Μοββδμ 5 Κίπράοτῃ, τ ΠΘῊ 811 ᾿πίπρθ 8’ ἴἰο 
θὲ ἀοϊνοσοὰ ἔγοτῃ {Ποῦ ργθβθηῖ σουτυροῃ, 
διῃρὰ χεβίοσοά [0 βρὶ τυ] ΡΌΣΙΥ δηὰ βρ] 6 ῃ- 
ἀουγ; 800 Ναϊϊ, χῖχ. 28, ἐν τῇ παλιγγενε- 
σίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρ. ἐπὶ θρό- 
νου δόξης αὐτοῦ, οοτορ. Αεἰϑ [1], 2]. “08. 
Ἀπΐ. χιὶ. 8, 9. Οἴοσοτο δὰ Αἰὶ. νἱ. 6. ΤΊ ΐβ 
ἱπιοιφγοίβδοη, Βόυγαυοσ, ἐβουρῆ ῬΓΟΘΔΡΙῪ 
186 ἴτι! ΟΏ6, 18 Δ ἔτοπι οὶ ρ ΗΥΤΑΪΥ οβίδ- 
ὈΠΒοὰ 85 βυοῖ. Παλ. πιαὰν Ὦογθ ἀθποῖο 
(νυ μδῇ [6 ἀποϊθης δηὰ τηοβϑὺ χηοάοσῃ Εἰχ- 
ῬοΟΒΙΓΟΥΒ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰΐ ἴο Ση68}} ἐΐδ γεβωγγοο- 
ἕζοηπ ἰο 7 ; ἴῃ ΒΊΟΝ Β6 286 {86 ἴΟΙΤΩ 
δ τπιδοὰ ὃγ ῬὮΣΟ ογο ἴπδὴ οηοο, Απὰ 
ΟΟΣΔΙΪΥ {Π0 [Ὁ] ον οοπίοχί, τοροῖΠοΣ 
τὰ [8.0 βἰ τα] 6, Μαῖιῖ. χχυ. 8], 
ΒΘΘΙ.Β ἴ0 ΤΟ4υὗῸ [Π18 ᾿πἰογρτγοίδίίοη. 

Πάλιν, εὐν. δαοῖ, δαοῖς ἀασαΐπ, ασαΐη, 
ῬΡΟΡ. 88 ἱπυρὶ γἱηρ γείωγη, δαοῖς ἰο ἃ ἔΟΥΤΩΘΡ 
ῬΪδοο, βίδϊ, δεῖ, ὅς, |ἴκὸ [,3ϊ. δηὰ Ἐπρ]. 
γο: ἴ. χορ. οἵ ΡΊᾺάσξ, δβρθο. δῇοσ τολίν 
οὗ πιοίΐοῃ, ΜΚ. 1.1, πάλιν εἰσῆλθεν εἰς 
Καπ. ν. 2]. Φοδη νἱ. 15. χὶν. 8. 2 Οὐοσ. 
ΧΙ. 2. ῬῺ}]. 1. 26, διὰ τῆς ἐμῆς παρ- 
ονσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς : εο λαμβάνειν 
πάλιν, "ἴο ἴ4Κθ ὑδοὶς ραίη,᾽ Φόβη χ. 17. 
Αεῖἴδ χ. 16. χὶ. 10. οἰκοδομεῖν πάλιν, γό- 
δια, 64]. 11, 18.----ΠΠ, οὗ ΤΙΜΕ, ασαΐῃ, αη- 
οὐδοῦ ἐΐηιθ, 06 ἸΔΟΥΕ: 1) σϑηον, Μαῖί. ἷν. 
8, πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ Διάβο- 
λος. ΧΧ. ὅ. χχνυί. 42. Αοἰϑ Χχνυὶ!, 28. Βοπ. 
ψἢΠι. 1δ, Τὴ 180 8βθηθ80 αὐ αποίλεν' ἐΐη)δ, 
βϑηοσ, ϑόδη ἱ, 8δ, Αςοἰϑ χυ]!. 82: ἱποϊυάίηρ 
450 ΡοΥΠαρθ [Π6 ἰάοα οὗὨ ρ]δοθ, δαυΐν. ἰὼ 
“ δραῖη ἴῃ 8ΠοῖΠ6 . ΡΪδοο,᾽ Μαΐίι. ἱν.7. Βουῃ. 
χν. 10, 8ᾳ. 2) Βδῆς6 88 ἃ οομέῤεμαξίυα ραγ- 
ἐξοῖδ σουπιηθοῦπρ, εἰτουτηδίδημσοβ ὙΕ]Οἢ Τοίοσ 
ἴο [6 βδῖωῃθ βυ)]θοῖ, ασαΐπ, Οποὲ ἨΊΟΥΟ, 
ἡαισχίλεν, Μαῖι. ν. 88, πάλιν ἠκούσατε. 
χῖϊ. 44, 5ᾳ. ΗἨδοΌ. ἰ. δ. οί. ἀπά (1488. 8.0 
ὙοΓα ἴΠ6ΓΘ ἰδ Δ ᾿τηρ]]εὰ δος 6 εἷ8, ασαΐῃ, 
ομ ἔλα οἱδεν δαπάᾶ, οοπίγα, Μαῖϊ. ἵν. 7. 
2 Οὐος. χ. 7. 6]. ν. 8. 1 Φοόοβηὴ ἰΐ. 8, δπὰ 
ΟΙ 488. 

Παμπληθεὶ, αἀν. (παμπληθὴς, ἔν. 
πᾶς, πλῆθος,) {δὲ τυλοῖδ πιμίέίέμαε ἐοροίδον, 
αἷἱξ αἱ οποῦ, κι. χχὶϊ!, 18,. 

ἹΠάμπολυς, πόλλη, πολυ, εἀ). (πᾶς, 
πολὺς.) Ὁεγν πιιοῖ, ὑετν στοαί, υαϑί, ΜΚ 

δ17 

οπιδαΐ, Ἐρὶι. νἱ. ΟἹ 

ΠΑΝ 

Υἱ]. ΚᾺ}., παμπόλλου ὄχλον ὄντος, διὰ 
888. 
Πανδοχεῖον, ον, τὸ, (πανδοχεὺς,) 

ῬΓΟΡ. “8 οἶδοθ ὙΠΘΓΘΟ 81] τὸ τϑοοϊνοα, ἱ. 6 
ΟἹ ἵηη, ἴῃ ἴ6 ἘΔϑὶ α ἀλλα, οαγαυαηϑεγαΐ, 
[κ. χ. 84, δῃὰ ἸΔί. (488. 

Πανδοχεὺς, ἕως, ὁ, (πανδόχος, ἕν. 
πᾶς, δέχομαι.) ῬΥῸΡ. “ὁη6 ΝΟ Τϑοοῖνθδ 
811. 1. ὁ. ἣν ἤδορον Ὁ αἢ ἑπη οὐ σαγαῦθαη» 
ϑεγαΐ, α λοϑί, ἴλι. Χ. 

Πανήγυρις, εως, ἡ, (πᾶς, ἄγυρις, 
ΤΟῸΡ. “ 8 ΔΒΒΘΙΩΌΙΥ οὗ ἀταος Ὑνρ 
εἰ4 ἰο ςο]θ ταΐθ δὴ Ῥυδ]ς ἔεβεναὶ ΟΣ 

ΒΟΪΘΙΩΠ ΕΥ̓, 88 σΆΠ168, ρα Ὁ]]ς 5δοτίβοαΒ, ἄτα. 
80 οὗν. ἰπ ΟἸ688. ; ἤθπσθ βόποσ. ὦ ἤδδέυε 
οοπυοσαξίοπ οΥ ψ; ἴῃ Ν, Τ᾿ οος. ΟὨΪΥ 
Ηδοδ. χὶ!. 28, μυριάσιν, ἀγγέλων πανη- 
γύρει, καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων κιτ.λ. 
“ἴο σουπῖ]688 ἰῃχοηχδ, [6 068} δ6 ἰογἔα] 
ΔΒΒΘΙΏΌΙΥ Οὗὁἁ δηρθ}8,᾽ ἱ. 6. 88 Ἡγτημίηρ 106 
ταὶβθϑ οὗ αοἀ ἀτουπὰ 8 [Ὡτομθ. ΟΡ. 

ν. ν. 1], 
Πανοικὶ, κἄν. (πᾶς, οἶκος.) εὐ αἱ 

ομ6᾽8 δοιιδελοία, Αοἰδ χνὶ. 84, ϑορί. 

,) 8πἃ ΟἸΔ88. 

[ϑηβίνθ δῃὰ ἀδίδηβῖνο, [κι. χὶ. 22: ἢσ. οὗ 
δβρ᾽ γἰἴπι81 ἀγταοῦσ, ΕΡΆ. υἱ. 11, 18, ᾿βθσθ 
860 ΙΩΥ ποίθ. 

πανοῦργος.) Πανουργία, ας, ἡ, 
οΥα  πθ88, ὕν. ΧΧ. 28, 4]. ἀπὰ ΟἾδββ. 

Πανοῦργος, ον, ὃ, ἡ, εα]. (πάς, 
ἔργον.) ῬΙῸΡ. 0Ππ6 ὙὯΟ οδῃ ἴσῃ ἷ8 Βαπὰ 
[0 8ΠΥ͂ {Πΐηρ,, ΠΔΡ8 016 οὗἨ ἀοΐῃηρ δὴν {πΐηρ ; 
Β6ηςο, , οἰδυδν, 848 οἷϊ, Ἰὴ δορί. 
Βαϊ, ΠπΚ οὖσ οσὰβ σμππίησ ἀπὰ ζηοισίπο, 
(Π6 ΤΟΥ οδιλθ ἴο ΒΑΥ͂Θ ἃ Ὀ8ἀ ΒΘη86, 88 8Ρ- 
Ὀ] δὰ ἰο ομῈ ΨὮΟ ΒΟΣΌΡ]68 δ ποίίηρ, " δὰ- 
ἀαχ οτηηΐα ρεγρεῖϊ, αἱ συΐϊξ ΡῈ Υ υϑίϊτυμι 
ποῖίδβ.᾽ “Ἐβο. ποδρῃ, 878, βροτῶν τλή- 
μονι καὶ πανούργῳ χειρί. Α]80 βαϊὰ οὗ 
056 ὙΠΟ ͵8 ἀποισίησ, Ὀὰΐ ἢο80 ΠΡΟ εὐε5 
8 οὐδ, 2 ον. χὶὶ. 16. ϑορῖ. Φοῦ ν. 12. 
Ῥτον. χὶϊ, 16, 908. Β6]]. ἱ. 11, 18. Χρῃ. 
Δ. 1, ὅ, 12. 6, 18, Ατήδίοι. ΤΉ. νἱ. 12. 
Πανταχόθεν, εἂν. (πᾶς.) ,οηι αἱ 

δέ168, ζγοῊι ΘΌΟΥΨ φματγίον,, (αι 1, 45. 
Πανταχοῦ, δἂν. (πᾶς,) ὦ; αἷἱΐ ρίαοἌβ, 

ουεγ τὐῆογο, ΜΚ. χνὶ. 20. 
Παντελὴς, ἕος οὖς, ὁ, ἡ 4]. (πάς, 

τέλοφ.) “ἴο 6 ΠΟΙ οπαεά,᾽ οοπιρίδίθ, 
ἷ, 8. ΞΘΏΘΓ. οί, ὀπέγα; ἴῃ Ν. Τ΄ ΟἹ]Υ͂ 
ἴῃ 16 δἀνθυοἶαὶ ρῆγαβο, εἰς τὸ παντελὲς, 
ιτυλοίϊν, οηεταῖν, 1, 6. 85 τϑξδστίηρ ἰο {{π|6, 
αἰιτυανε, Ἠ6Ὁ. Υἱῖ, 25: μὴ εἰς τὸ π. ΞΞ ποέ 
αἕ αἰΐ, [,α. χὶῖῖ. 11. 7208, Απί. νἱ. 2, 8. 2Ε1. 
Υ. ΗἩ. χὶὶ. 20. 
Πάντη, ἂν, (πᾶς,) εὐογν τυῆδγό; ἴῃ 

Ν, Τ. οὗ τοδῆποσ, ἐπ ἦσαν, ὅι 
ἐλέησε, Αοίδ χχὶν. 8, απὰ Ο]δ88. 

Πάντοθεν, "Υ ἀλσοοΝ ὀϑεγῦ 
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οἰὯἦὲ οἵ , 8ηἀ Βοποθ, ΟΝ ΘΌΕΤΥ δὲῖδ, 
γομπά ΜΙ χῖχ. 438. ΗοΡ. ἱχ. 4. 
ΤΙαντοκράτωρ, ορος, ὁ, (πᾶς, κρα- 

τέω,) ἴπ ΟἸΔ68. , 88 ἰοὰ ἴο ἃ 
Τυ]οῦ; Ὀυΐϊ ἰη Ν. Τ΄ Ὑὑ11ἢ ἀσί!οὶς, Ονπ"- 

. ἐδ Αἰπιϊσλΐν, καϊὰ οὗ αοἀ, 2 ὅσον. 
νἱ. 18. Βεν. 1, 8, ᾿κπὰ οἷι. ἴῃ ϑορί. 
Πάντοτε, δἂν. (παᾶς.) αἰτοανε, αἱ αἱὶ 

ἐΐηοι, οὐεν, Μαῖὶ. χχνὶ. 11. Μ|ς. χ᾽ν. 7. 
ἡλε μάθη δᾶν. ΠΡ ιοδοῖΐϊψν, αἴο- 

φείλεν, επίἐγοῖψ : ἘΡς ] Ὅστ. Ὁ ᾽ν. 10, 
καὶ οὐ πάντως. τὶ 2) 
ξεηον. ὃν αἰϊ πιδαπε, Σοααλεηα ΤΩΣ ἵν. 22, 
πάντως ἐρεῖτέ μοι. Αεῖϑ χχί. 22. } σον. 
Ἶχ. 22, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. Τοῦ. 
χὶν. 8. 2Ε]. Υ.Ψ Ἡ. 1. 82. ϑὸ ἰῃ ἃ πε. 
ΤΟΡῚΥ ἰδ 156 οηρβδίϊο, Εοπι. 11]. 9, οὐ πάν- 
Ἴ5:, ΝΟ ΘΕ ΒΙν ΝΟΣ ποί ἐπ ἰδέ ἰδαεί. Χεη. Ογε. 
φῇ, 4, 10 
Παρὰ, βονογπίηρ ἴμο χοηΐξ, ἀπὲ, 

δΔηἀ δοσῦ3.. δ, 180 ΓΠΙΒΕΙ͂ δἰσοϊῖ, πϑαγὶ 
ΜΘαΥ ὃν; ΘΧργεβδβίηρ ἴδὰ8 [Π6 ἡφεύνας την 
ἐτητηοάϊαίο συἱοὲ Τ "πΐν, ὙΠΟ ἰδ 
αἰ οσεη ον ἡ ἀδείας 186 ἔοτοο 
οὔ 186 ἀϊέογοιι (1868. ἴ. νἱ(ἢ [6 ΘΕΝΙΤ.:; 
ὙΠ ΠΟΤΟ, 85 σομηδἱποὰ Ὑ1ἢ 1.8.6 ἔογοο οὗ [86 
ξοπὶϊ, ἰδοῦ 1ἴξ ΟΧΡΓΟΒΒ68 [Π:6 50} 80 άῤῳ 
ΝΘΟΥ͂, ᾿οἱδ; ἶξ 15 ἔουπά, ἴῃ 
Ὑϊϊοῖβ δηὰ ἰη Ν, Τ'., οἢ] εἰν Ἐρυ δ ὠμκῳ οὔ 
ΕΣ ἱπαρ γῖπς 8 οίπρ ἴο ὉΓΒ οὗ Ῥγοοδοά- 

ἔγοτα 106 ΠΘΩΡ ΤΟΙΣ οὗ Δὴγ Ο0ῃ6, 
δῖα 1.6 ΡΓΕΒΘΠΟΘ ΟΥ δ'ἀ6 οἵ ΔΩΥ Οῃ6, δηὰ 
1808 ἴδκοβ [86 βθπογαὶ δοθβδθ ,“Ὸπε: 1.8 
ῬΤΌΡ. αἴϊον υοτῦβ οἵ ταοίίοιι,, 85 οὗ οοταΐηρ, 
βοπαΐηρ, ὅς. ΜΙμος, χῖν. 48, παραγίνεται 
᾿Ιούδας, καὶ ὄχλος πολὺς παρὰ τῶν 
ἀρχιε ἔων. πω Υἱ!. 49. Ζο!η χνυ. 26. 

“δ: 80 ἃῇεῖ εἶναι, ἰο ὅδ γγοπε, ΞΞ ἕο 
νλδνν Υἱ. 46. νἱ!. 29. ΟΥ̓ δα ΩΣ 
ΥἹ. 195, δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθεν, " 
ἐδ ες νηΐ οὐϊ ἔγοπι Ὠΐ11."---ὶ. "σ. ἀδον 
γογῸΒ οὗ δεοκίησ, τϑοεϊνὶ ἵπβ, οΓ ἴβοδο τρδηρι 
ΜθΡ᾿ ἴ8εϑο ποίομβ, Μαίὶ, 11. 4. νοῦ. 7. 
αα. 0, Μκ. Ψ πον αν 2: ̓ἀὐτωρὶ 
ἴηρ, Ἰοαγηίην, ἄτα. ΔΗΥ͂ ὁπ6, ΦοΒη Ϊ, 
πὰ ἀκουσάντων παρὰ ᾽Ἶ. Αοίδ χχίν. 8. 
64]. 1. 12. 2 Τίμι. ἢϊ. 14. 2 Φοδὴ 4: ἕῳ 
τοοοίνίηρ, οὐίαϊηΐησ, Ὀαγίηρ, θείης 
τοϊδοά, δηὰ [80 116 ̓ βοπα ΔΠΥ͂ ὉΏΘ, δἰς 
ΧΥΙΣ. Ἰ9, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ 
Πατρός. ΜΚ. χὶϊ. 2, ἵνα παρὰ τῶν 
ὠργῶν λάβῃ. ἴμα. νἱ. 84. Αοἰδ νἱϊ, 
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κού οὐ χεόθει ἘΠ τύ πι 21 ἘΠῚ ἘΤΟ ΣῊΝ 
τι. οὗ ΡΕΙΒ. 8 [9 βοῦγοο, δυίΐδοσ 

Ὡὐ μέν ΔῺΥ [Ὠϊησ Ῥγοοδοάβ, :-: ΟΣ 
1) φθῃοσ. Μαῖν χχὶ. 42, παρὰ Ἰζυρίου 
ἐγένετο αὕτη. ἴἵλι. ἴ, 45. ἢ. 1. “οδη. 6. 
2 Βόπος δέϊεν ρβᾶ88. ψεσῦβ ἱπείεδα οὗ ὑπὸ, 
Αοῶ χχῖϊ. 80, τὸ, τί κατηγορεῖται παρὰ 
τῶν ᾿Ιουδαίων.--Π. τι [86 ΒΑΥ. δοιὰ 
οἵ ΡοΓβ. δηὰ (Πἴπρ, ὀχργεβδίηρ τοδὶ οὐ μοεῖ- 
οι παν, δατά κεν ὦ μα μρμνὲ (ον κὰ ἐμὴ 
απιοης : 1. ὑΡ᾿ οἵ μασι ΜῊ Υπτὶε π᾿ 

ἀγε 1 
οΒη χῖχ. 

5 τοῦ 

] Τοϑὶ ΟΣ τουδηΐη 
᾿ γε δηὰ Ὑἰ} ἀδῖ. ο ὕδης, 

» εἱστήκεισαν παρὰ τῷ σταὺ 
Ἰ᾿ ΒΟ]. ὈΥ ἀδῖ. οὗ 85 ἴπι 
Ρίδοο, Ναίι. ΥἹ. Ἵ, μισθὸν οὐκ ἕἔ 
τῷ ἸΙατρὶ ὑμῶν. χχῖ!. 25. 20 Δ 
ΥἶΣ, 88, χνΐ!. δ. Αοίϑ χ. 6. 1 Οο τ. ΧΥΪ. 2, 
ἰῷ ἐαντα, Ἰυ γφμι μὲ τοῦϊὰ Ἀένερῖν - ε. εἰ 
οὔθ. Οἱ. ἱν παρ᾽ ὑμῖν, ἀπεοπῸ 

ἴῃ γΟῸΓ Ὀγέβθῆοο, 2 οβυχία 13. ΓΚΛΡῚ 
13,1}. ) ΤΆΓΕΙΥ δῇεσ σνεγῦβ οὗ πιοϊοα, 
ἐπὰ ΟὨΪΥ νἤθα Αἰ ὐρϑειριεν: ταδὶ ἴ5 Ὧὸ 
παρησι ; 80 ἴῃ ΕπρΊ. ὄν, ιοίϊᾷ ; 1μα. ἴχ, ΕΠ, 

πιλαβόμενος “παιδίον, ἕ ἸΓῸΣ ὦ πεν 
Δ 

ἰκοο : 1) ψεῦρ. 

.5 

ἰπῆκι ἑαυτῷ. χῖχ. 7.---ἰι. [01]. Β 
ἔξω 186 τοΐθγοποθ θείης 
᾿τηβο ἢ, στους ἀραδ γτας ἴο 

ἜΣ. τοί, α 
δὲ δὲ ὀπλογίζοντο επνῃ Ἀδαες καὶ Ια. 1. Ὄ. 
', δ2. 2 Οος. ;. 17. 1 Ῥοῖ. ἢ... 20. 2) πιο- 
ἵδρ. εὐἱξᾷ ον ὀεζότε οη6, ἷ. 6. “ἴ δῖ τὴ 

δὲ, Ῥγθθθῆοθ, οὗ ἑαύ εηἰ, Αςῷ χχνὶ. 
δδ ποθ ἐ, 18, ὙΡΕΙ κῃ εύέος, τῷ Θ. Χὶ. 
25. ἐοτΝς τῇ ας ῖ. 27. ὙΡΡΟΙ ἰὴ, ὃ; 
80 ἱἱ - υρίῳ, δεζοτε Ζωονὰ 
26 ὕπάχο: 490 οἵ δὲ ἰὸ πεέην τ γοροῤδνω 
ΔΩΥ͂ οῃ6, Μεῖϊ. χίχ, 26, παρὰ ἀνθ 
τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεώ 
πάντα δυνατά : 50 οὗ τηογαὶ ἀμλ ρι 
οἷ τὸ τοίξἤ ΔΩΥ Ἶ, ε. θαϊοηρίης Ὁ 
ιῖϑ σβαγαοίεσ, Βότα, ᾿. 11, οὐκ ἔστι π 
ὡποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. ἶχ. 14, κι 
ΡΩΝ . 1 Ὅν. πε ἕκαστος ἐν : 
κληήθη, ἐν τούτω τω π Θεῷ, 

τοὐὰ Οοά, Ἐρυττε τε γι 
ΞξΞ ἐν Κυρίῳ, ΥΕΙ. 22.---1Π1. ἢ τδὸ ἀὉ 
ΟὔΒΑΤ., ῬΓῸΡ. ἀόλδων ἡγεόπως ἈΦΟΥ͂ ὃψ, 
πθαν ἴἰο ἃ Ρ ΣΗΣ 1. ᾿τορ γΐδς 
τηούδοη αἰοης οὐ ὃν ἐε τὴν ὁ ΒΥ 

"}} 8. πρὸγ, ὑχ, ἴον; εἴνες οὗ τοωοΐοι, 
Ὑ δοο. οὗ ἰμΐηρ, Μαιῖ. ἱν. 18, περιπα- 
τῶν ὁ Ἶ. παρὰ τὴν ϑάλασσαν. χῖῇ, 4. 

ἶχ. 14. Βοι. Εν: ὁ ἀρ διὸ Τῷ ἃ ἐάσει ἐδ στ ΤΩΟ[ΟὮ ο 
εἶναι, οχρε. ΟΓΥ ἱπιρὶ. ἐο δὲ ὕοπε ΔΏΥ ὁΏ6, | ἃ ρἶδοο, ἱ. Θ. ῥδοο ἘΠ ΝΟΣ, πϑαν αἱ, 
ἷ. 8. ἐο οοηιδ, δοείοϊοοά, Α΄ΌπΣ οΥ ὃν ΠῈΣ γοῦῦβ οὗὨ τηοίίοη, βαξτας τ σὰ 
ΔΗΥ͂ οη6, δοΐπ χυὶ!. 7, πάντα ὅσα δέδω- 
κάς μοι, παρὰ σοὺ ἐστιν. Αεἰδ χχγΐ. 22. 
2 3Ζοδη ὃ; 50 οὗ Βοδρ [11 ον ρί δ, Ιλ. χ. 
7. ῬΆΙ. ἵν. 18, τὰ παρ᾽ ὑμῶν : ΟΥ ΒΘΏΘΓ. 
ἕο οὐπεδ, δε ἀεγίσδα ΟΥ Ῥοεδϑδεϑοά, ΔΗΥ͂ 
ομο, Μίς. ν. 26, τὰ παρ ̓ αὐτῆς πάντα, 
1. 6. 8}} εὸ διδὰ βόδι δογβοὶ ̓ 41} Βὸσ 
ΟὟ ῬΓΟΡΟΓΙΥ: 80 οὗ ΡθΊβοῃβ, ᾽οὲ παρά 
τινος, Ῥτορ. τῶν πὰ )οπι παν ἀπν οὁΗ6, ἷ,. 6. τὴν σάλ. ΜΙ. ν, 2]. νυ. Ἰ. 

πρὸς σἰϊ δου. Μεῖϊ. χυ. 29, μεταβὰς 
ἐκεῖθεν, ἦλθε παρὰ τὴν ϑάλασσαν, “Νο 
ΟΔΠῚΘ ΠΟῸΡ ἰο ἴδ0 868. υϑσ. 80. Αςεῖς ἵν. 
85. γῇ. δ8.--Πι. βοιμθῖπηεβ αἷϑο ἔἼχργεβο- 
ἵἱπηρ {8μ6 168 οὔτεϑβῖ, {πε  ῬΡΕΤΘΒΝ ΒΙΟσσΕ: 
ΠΡΟ ἃ Ῥἷδος, ὅζο. πραν, ὄγ, αἱ, ΞΞ π 
ὙΠ ἀδῖ, 1) ῥγορ. αἴχοῦ γοῖδα οὔ τεδὲ οἵ 
τοτηδἰπίηρ, Μαῖι. χῆϊ. 1, ἐκάθητο σ᾿ 

Υἱϊ. 
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ἐμτοῦν: 

νἱΖ. 1) ϑᾳυΐν. ἴο Ἐπρ)]. αδἰάς ἥγοτα, τοὶ 

οοπέγατγῳ ἕο, ασαϊηδί. Α 
τὸν νόμον, αϑἰάο ᾿ ἐλ ἰαιυ, ἱ. 6. Ἑ0Π- 
{ ἴο οὖν ἰδ, τη. 1. 26, “παρὰ ύσιν. 
χὶ. 24. ἷν. 18, παρ᾽ ἐλπέδα. χνὶ. 117. 614]. 
ἱ, 8, δηὰ οἷ. ἰπ ΟἾ286. Ὑ εἴ, ρογδαρβ, ἴῃ 
ὯΘΠ6 οὗ [Π660 ἷβ ὯΝ μὴν βῷ, δ ἸΟῪ 
ρει, οοπέγαγῳ ἴο, Ὁὰΐ ΟἿΥ ;γῶίοΥ, 
ἐριάοανν ΤῊ Ϊδ ἐς ΤἸαἰεὶν 186 οδ80 ἴῃ Βοτῃ. 
χὶ. 24, δηὰ χνί. 17, δὲ σοτηραγοὰ ψὴἢ 64]. 
'. 8,39. [π Αοἰδ χυἹ. 18, 1π0 ἀϊ ἤΈΓΘθοΘ 
ὙἈ5 ΟἾΪΥ 1.6 ὩΑΏΣΘΥ οὗ ποι ἰρρίηρ αοά: 
μοί 88 ἰδ [08 ῬΟΙΒΟΙ ἰῃ φιοβοῃ πδὰ ὈΘΘῺ 
8) Αἰμοΐδι. ἈΚῸ Εοι. ἱ, 26, δῃηὰ 41} 
οἴδος Ῥαβδβαρθβ ΏΘΓΟ παρὰ φύσιν οὐσοΌΓΒ, 
νὰ τηυδὺ ὈΘΔΣ ἴῃ τηϊηὰ ἔβο δατηϊ θα ἀΐ5- 
Ὀποίΐο Ὀοίοθη τπΐηρθ Ὀγίογῦ Ὡδιυχατη 
δηὰ οὐπέγα πδίυγδτη : οἵ ψ  ]οἢ τὴ6 Ρδεθοβο 
ἧπ φυοδίου δῇογάβ ἃ ροοὰ 1]] δ ταιίοῃ. 
189 Ῥδγαθο παρ᾽ ἐλπίδα [Π6 ῥγορ. 
Ἄ«δαῃοῖ, ἴγοια [86 πδίυτο οἵ [89 ἴοττη ἐλπὶς, 
ἀδσῃμοῖθ τηοΐζὸ ἴδδη ργῶίογ. Απά ἴΐ ΘΓΘ 
γαΐῃ ἴο 411620 [06 ραββαρὸ οὐ Βομι. ν. 18, 
Ῥϑοβδυδο ἴ86 Ομ νηιογοη ᾿ΔΘΣΘ δηὰ ἴπ6 αηέν- 
ἐλοδὲβ 80 το ΕΥ̓ [86 Β6η80, 88 ἴο τβδκὸ [Π6 

οὗ πὸ υ80 Οἢ 8ΔΥ 4υδδίϊοηῃ 88 ἴο [86 
γ ἴοτοθ οὗἉ [16 ε- 2) δυΐν. ἴο 
, πῃ [06 56η896 Οἱ ἐτοσρέ, ῬΓΟΡ. [Ἀ]Π1ηρ, 

[ΑἸἸϊπρ δμοσί, 2 Οοσ. χὶ. 24, τεσσαράκοντα 
παρὰ μίαν, 7ογίψ εδἰγίρεβ βαῦο ΟΉ6, ἱ. 9. 
αἸΠπρ βθοτί ὈΥ οη6. 8) εαυΐν. ἴο Ἐπεὶ. 

. πὰ [Π0 86η86 οΟΥὗἨ δεγψοηά, πιοῦο ,ν 80 
δοηογ. Ηθῦ. χὶ. 1], πος καιρὸν ἡλικίας, 
»αβέ (λ6 ῬτΌΡΟΣ δρθ. ΟΥΘ ΘΟΙΏΤΩΟΙΪΥ ΞΞ 
4η078 ἐλαη, . δοψοπα, 80 σϑῆρν. ἴμι. 
ΧΙ. 2, ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας. Ἐοτῃ. 
1. 25. χίϊ. ὃ, παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν. χὶν. ὃ, 
80 ΗθΡ. !. 9; 80 δεν Ἵοοτηραγαίνοθ, [,υ. 
1:. 18, μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγ- 
ένον. Ηοδ. 1. 4. 11. 7, 9; δἴϊον ἄλλος, 
ον. 1, 1].--ἰ ΝΌΤΕ. [πῃ οορΡ. παρὰ 

ἔπ 1165. 1) Ῥγοχίτο τυ, πόαν, ὄψ, 88 παρα- 
καθίζω, παρίστημι, παραθαλάσσιος, χα. 
2) τηοίΐοῃ ΟΥ ἀϊγθοίΐοῃ παν ἕο, ἕο, ὄν, 88 
παραβάλλω, παραδίδωμι. παρέχω, πα- 
ρατείνω, ὅδιο. δ᾽) τηοϊίοη ὧν ΟΥ ᾿αδέ ΠΥ 
ῬΙδοο, 8 βοΐηρ , 83 παράγω, πα 
ἔρχομαι, παραπλέω : 4) ἢρ. οἵ ὙΠ δίΘΥΟΣ 
ΔΌΟΥΥΘΒ ἔτουι [Π6 ἴσιιθ ροΐπί, σΟΠ168 βίιοτί 
οὗ ἰτ, οὐ 068 Ὀεγοηά 11, ἴκ ΕὨΡΊ]. ηιὸϑ- 
(1. 6. ὙΓ͵ΤΟΠΡΊΥ, ἐπε εν 88 παρακούω, 
παραθεωρέω: οὐ Ἰἴϊκ6 1,αἱ, »γαίον, ἐγαΉ8, 
ἐπ ρ  γἱηρ νἱοϊδοῃ, 88 παραβαίνω, παρα- 

919 

αἰοπο ] ἔβην, ῬτοΡ. ἐο 9οὸ ὃν οπϑἷξ 
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Παραβαίνω, ἴ. βήσομαι, δοτ. 2, ταρ- 
δίαδ. ἐο ἀοοοηι» 

Ῥαπν; 88 008 οὗὨ (Π6 ὙΓΔΙΤΙΟΥΒ ἴῃ ἃ οἰδτὶοῖ : 
ἴο ὃν οΥ οὐδῦ' ἴῃ ΒΊ]6Π66 ; ὉΒΌΔ}1Υ δὰ 
ἴῃ ἦτ τ. ΟΗΪΥ ἔχ. ἐο σο αδἰ 46 7γοηι, ἐγαηϑ- 
9γ688, ὙΠῸ δοουβ. Μαϊϊ. χν. 2, 8, ὑμεῖς 
παραβ. τὴν ἐντολὴν τοῦ Θ. αὔδο]. 2 Φο᾽π 
9: Ῥγϑῴι. Αοἰϑ ὶ. 25, ἐξ ἧς παρέβη ᾽1ού- 
δας, “" ἔγοτη ΜΕΝ δυἀδδ ὈῪ ἸΥΒΏΒρΤοβδῖοι 

ἐλαπ, ) [6}} ἀναγ, ἱ. 6. βίο ἢ ἀοϑοσίοὰ Ὀγ 
ὑγαπδρτοδδίοῃ. .7008. ἀπ. χὶν, 9, 2, οὐδὲν 
“πρὸς Ὗ. εὐνοίας καὶ πόλεως παρέβη. 

Παραβάλλω, ἔωαϊ. βαλῶ, Ῥτορ. ἰο 
ἐΐγοιυ πϑατ, οαϑὲ δοίογο, ἰο ἴὰγ ἀονπὶ ὈΥ͂ ΔῺΥ 
τ Ἅ ΠΕΤῚ ἱ ΝΎ. 1) ὅπη} τ 

ἱ 6, ἢσ. ἰο οοπραγε, τὶ ἕν 
τινι, Ν]κς. (ὰ 80. ἕδοι. π0] 98. Χοη. 
Νο:ι. 1ϊ. 4, 8. 2) ᾿ῃίγαῃβ. οὐ τ ἑαυτὸν 
ἴω Ρ]. ΡγῸρ. ἐο ἑΐγοιο οπδ᾽ 8 βεἰ κϑαν, ἷἱ. 6. ἰο 
δεοίανδ οἸδ᾽8 8017 ΔᾺῪ ᾿ὮΕΣΘ, ἔο 90 ἐο ἃ υἾδεο, 
ΘΒρθο. ΟΥ̓ Βῃΐ0, [01]. ὉΥ εἰς. Αοἰα χχ. 1ὅ, 
παρεβάλομεν εἰς Σάμον. Ἠάοΐὶ, ἵν. 179, 
οἱ αἱ. ἐπ ΟἿ 888. 

Παράβασις, εως, ἡ, (παραβαίνω.) 
ῬΓῸΡ. α »αβϑδίησ ἀμί; Ρ]αῦ, νἱ. 2 Ὀυΐ 
ϑθηοτ. ἴῃ 8 τηοτϑὶ βεηβθ, ἐγαπθογεβδίοη ; 
τοῦ νόμον, Βογῃ. 11. 28: Δ080]. ἵν. 1δ. ν. 
14, οι, βερί. πὰ Ο]δ88. 

Παραβάτης, ου, ὁ, (πα προίνω,) α 
ἐγ ΒΟΥ 8807, νόμον, Βομ. ἰΐ. 25. 27. 958. 
ἅ, 11, δὐεοΐ, 6]. ἢ, 18. σα. ἢ, 9. βθρί. 
τὸς ὅἴει, 88 “ἔβοι. Βυ, δ40θ, Νδοτοῦ. 
γν. 19, 
Παραβιάζομαι, ἔαϊ. ἄσομαι, ἄδροη. 

τηἱϊά. ἐο 7γΌγοο, (0 υἱοίΐδηοε ο δ. γ ἰμΐϊηρ, σοη- 
ἸΓΆΓΥ ἴ0 ὨδίιΓΘ ΟΥ τἱρῃὶ, 5.0 ῥιαι. χ. 118, 
μὴ ταραβιάτεσθαι ταῖς ἡδοναῖς τὴν 
φύσιν. ἴῃ Ν. Τ. ἐο οοπιρεῖ, οοπείγαΐῃ ὉΥ 
ΟΥ̓ΘΣΤΩΌ ΟΝ ΘΠ ΓΘδίΥ, [0]]. ὈῪ δός. [μ. χχίν. 
29. Αοίο χυὶ. 1δ, ΘΟ ΣΘ 8560 ΤῺ ποίο, ϑορῖ. 
δηὰ ΟἾα88. 
Παραβολεύομαι, ἔἴ. εύσομαι, ἄθροῃ. 

τηϊά, (παράβολος, ἔν. παραβάλλομαι.) 
ἐο οῬοβϑὲ ομϑ᾽ δ 87 0 ἀαησεν, ῬΆὨ]. 11, 80, 
ἴη Ἰαίο οἀά, ἴον ἰοχί. τος. παραβουλ. (8ε9 
ΤΩΥ͂ ποίθ,) ΤΈΡΟΡΟ εὐσάμνοι τῇ Ψνχῇ, 
᾿ ΟΧΡοβίηρ Πἰπη86}} ἴῃ τεβρθοῖ ἴοὸ δἷβ 116. 
ἷ. Θ. ΤορΓ 1688 οὗ Ηἷδ8 116. 

Παραβολὴ, ἣς, ἡ, (παραβάλλω,) 
α »ίαοίησ ἰλίπρθ βἰ46 ὃν εἰάδ; ἴῃ ΤΟΡ. 

Ν. ̓  βᾳ. οοπιραγίβοη, δἰ ἰέωαο: 1) σοπ ον. 
ΜΙ, ἱν. 80, ἐν ποίᾳ παρ. παραβάλωμεν 
αὐτήν: Ἠοῦ. χὶ. 19, ἐν παραβολῇ, 1. ε. 
βρχυγαῖν ! γ, ΟΥ ὁ τὶς β᾽ θυ 46, 566 ΤΥ 
ποῖθ. [πὶ [9 θθη80 οὗ ἔριασο, ἤσωνγο, δγηι- 
δοῖ,͵ ΞΞ τύπος, Ηεοῦὗ. ἰχ.9, ἥτις [ἦν] παρα- 
βολὴ, "ἃ δγτη 80} οΟΓ ἐγρ6 οὗ δρίτἰτδ] (μὐηρϑ 
ἴῃ ΟἸ γίδι,᾿ σορ. συοσ, 11, 2) . ὦ 
»αναῤῖε, '. 6. ἃ Βῃοτί ἀἰβοοῦγβθ, π1808}}} 8 
ὨΔΕΓΘΙ͂ΥΘ, ὑπο ὙΟΝ βοτμθι ηρ 6180 ἷδ 

τοῦ, οΥἹ ἴῃ ποἢ ἴμ6 ΒοιἰουΒ 8 Θ.- 
οὐδα ἴο ξοργϑδοηΐ δηὰ ἱ]]υβίγαί {Π|9 τοδὶ, 

γομέω : 6150 ὃν εἰφαϊ ἰῇ, 886 παρεισάγωῳ, ἃς. ] (866 τηοτο ἴῃ ΤΩ τ ὁ Μαῖι, χὶϊὶ, 8,}) βὸ 
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Μαῖῖ. χίϊ. 24, 81, 838, οἴξῃ ; οὔοο οὗ ἃ 
Βοιῖοϑ οὗἨ οοπιραγίθομβ, ἱποϊυαΐῃρ δἷδὸ ἃ 
των 1μ1. χῖν, 7, σοΙρ. 4180 νϑὺ. 7--- 1}, ὄν. 
2.--14, 16.--24, 8) ἴῃ ἃ Ὑ]ΔΘΙ 50η86, 8 

ἤσυ 6 αδούιγϑο, α ἀατγίς βαψέησ, 1. 6. 
οὔβουγθ δηὰ [6]] οὗ π!ἀάθη τη Δ η]ης, δαί. 
ΧΙ, 85, ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στρμα 
μου: ἈθΠ66 ἃἰβοὸ ΞΞ α ῃγουετὸό, αάαρφε, 1.α. 
ἶν, 28. 

Παραβονλεύομαι, ἔ. εὐσομαι, ἴο 
. ῬῺ]. 11. 80, ἴῃ τοχί. γθ6.. ΠΘΥΘ 

Ἰαϊ, οἀἀ, τοδὰ παραβολεύομαι : 8606 ΙΩΥ͂ 
ποίθ. 

Παραγγελία, ας, ἡ, (παραγγέλ- 
λω,) αᾷ απ αἀπποῖ , αεοίαναΐξίοῃ, 
ὈΥ δυϊμοῦν ; ἰπ Ν, Τ΄ οοπιπιαπά, ολαγσα; 
ἐπ ΟἸαββ. υβϑὰ οὗ δὴ ογάθυ ἔγοτῃ ἃ τ] ΥῪ 
ΟΙοοΥ ; ἤοτι τηδρίδίγαῖοβ, Αοίβ ν, 28, οὐ 
παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν; χνὶ. 
24. ἔτοτι ἰθδομοῖβ οἵ τοὶ ρίοη, 1 ΤΏ688. ἱν. 
2, παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ 
Κυρ.᾽1. 1 Τίαι. 1. δ. 560 ΤᾺ Υ ποῖθ. 

Παραγγέλλω, ἢ, ελῶ, (παρὰ, ἀγ- 
γέλλω,) εἰδαὶ ίο ὀγίησ ΟΥ ϑεπά τοογὰ ἴο 
ΔῺΥ ΟὨΘ: Β6Ώ0Θ ἴῃ ΟἾδβθ. δπὰ Ν, Τ. ἰο 
ἀϊγοοί, σοπιπιαπά, οἶαγσε, ἀηὰ παραγγέλ- 
λειν μὴ, ἰο γογδία, «ἰιῃ ἀξ, ΟΥ̓ Ρ6ΓΒ. ΟΧΡΓ. 
οΥ ἰν}. [86 (Πἰηρ σοτηηδηἀοά δοΐηρ Ρυΐ 
ἴῃ 1[Π6 866. ΟΥ ἱπῆη. οὐ ἢ ἵνα, ὅο. 1) 
ἢ ἀδι. ἀπά δος. 2 ΤῊ. [1]. 4,10. ψὑτἢ 
ἀαι, ἱτρ]. 1 Οοσ. χί, 17. 1 Τίαι. ν. ᾽͵ 2) 
τ ἀαι., δηἀ ἰηθη. δου. ΜΚ. υἱῖϊϊ. 6, [μὰ. 
Υ. 14. υἱῖϊ. 29. σἰ ῥγοβθηῦ, ἰχ, 2], 
“αρήγγειλε μηδενὶ λέγειν τοῦτο. Δοίβ 
Ϊ, 4. ἵν. 18; ψ10}} δοο. δῃὰ ἰηΐ, ῥγϑϑ. 1 Τί. 
νἱ. 18; Ὑὑ]ἢ ἀδί. ἰρ]. ΑςἰδΒ χυ. ὅ. 8) 
ζυγίμονῦ, ἢ ἀαὶ, ἀπά ἵνα, ΜΚ. γτἱ. 
2 ΤῊ. 1. 12: (0]]1. ὈΥῚ ἀαί. σὰ καθὼς, 
1] ΤῊ. ἰν. 1]. 

Παραγίνομαι, ζαϊ. γενήσομαι, ῥτῸρ. 
ἴ ὈΓΕΒ. ἐο ὀθοοηιθ ΠΘΑΥ͂ ΟΥ . ἷ. Θ. ἕο 
οὐηιθ πραγ, αρρτοαοσῆ, αγτίυο, Μαῖϊ. 'ϊ.}., 
866 ΤΥ ποί6) 18. ΜΙκ. χὶν. 48. Φολιη {ἰ]. 
8: δου, 2. παρεγενόμην, 0 ὅδ πθαγ, δὲ 

» Ῥγοϑομέ, ἴ. 6. ἕο ἤαῦθ σοη16 οΥ αγτίυεά : 1) 
ἤθηστ, δπὰ 8030]. Φόμη 1]. 28, παρεγί- 
νοντο καὶ ἐβαπτίζοντο. Αοἴθ χὶ. 28. 
χχνυ. 7. ὙΥΪ δὴ δα)υποὶ οἵ ρίδοο υλέξλον; 
[011]. ὉΥ εἰς οὗἨ ρ͵αοο, Μαῖϊ. ἰϊ. 1 . Ὁγ ἐπὶ 
ὙΠ} δος. οὗἁ ρΐδοθ, 111. 18; ὙΠῈῺ δος. οὗ 
ΡΘΙΒ. ἔο Θοπ6 ὩΡΟΉ ΟΥὍἩ ἀρσαΐηϑέ ΔᾺΥ 006, μὰ. 
χχὶϊ. δ2: ὉΥ πρὸς ΣΧ δος. οὗ Ρούβοη, 
νἱ!. 4. ΜΈ δὴ δάὐυποῖ οὗὨ ρ]δοθ τσλόηοε ; 
85 ἀπὸ, Μαί!. ἐἰ]. 18. ἐξ ὁδοῦ, Τχι. χὶ. 6. 
παρά (μον Ἐγιν αϑις ̓  ̓ 5} Φ ΘΟΉΔΘ 
οὐ ἀῇρεαγ' ἰοίψ ; οἵ Φοδη (ἢς Βαρεῖδί, 
Μαῖι. ἢ. 1 : οὗ Ἴνα 7. χὶΐ. δ]. ΞΞ 
ἐο οογιδ δαοῖ, τοξωγη, ἴ,α. χὶν. 2]. 

Ἰαράγω, ἔ. ἄξω, (παρὰ, ἄγω.) ἰο 
ρα αἰ, ΠΘΑΥ͂, ἐρῦν. Ῥαϑί ; ὮΘΠΟΘ, ἣ ἴῃ 
Ν. Τ΄ τὰ. παράγομαι, ἐο ρα88 αἴοπς, }α38 
αἰσαν, 4050]. 1 Ζοἢη ἰὶ, 8, ἡ σκοτία παρ- 
άγεται : Βρ.ΞΞίο ἀϊδαρροαν, ρετίβ, 1 Φοῖῃ 

820 
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Ὺ 17, ὁ κόσμος παράγεται;, 880 ΤΗΥ͂ ποῖδ. 
ἰίγδηβ. παράγω, ἕο »α88 : 

,) Μαῖι. χχ. 80, ἢ φύντες ὅτι Τ ηἶοῦν 
“παράγει. ΜΙ. 11. 14. χν. 2]. Φοβῃ ἰχ. ]. 
ἴῃ (86 βθῆβε οὗ ἐο ραϑ8 οὐ. ζεγίετ, ἐο »α8ς 
αἰσαψ, Μαῖϊι. ἰχ. 9, παράγων ὁ ᾿Ἶησ. 
ἐκεῖθεν. νοῦ. 27. Φονῃ υἱῖϊ. 89: ερ. ὦ 
αἀἰδαρροαν, ρογίϑη, 1 Οογ. νἱὶ. 81], τὸ 
σχῆμα τοῦ κόσμου τ. παράγει. 3366 ΤΩΥ͂ 
ὨοίΘ. 

ἸΠαραδειγματίζω, ἴ. ίσω, (παρά 
δειγμα, ἔτ. παραδείκνυμι.) ἴο περι 
ἐχαπιρία οΥΣ ίο το δἤαπιε, πιὰ 
8.0. Μαῖι, ;. 19, μὴ ϑέλων αὐτὴν παρα- 
δειγματίσαι. Ἠεῦ. νἱ. 6. 

Παράδεισος, ου, ὃ, ρατααΐϑε, 8. ποτὰ 
ὙΠ οἷ ΒΘΘΙΩΒ ἰο δᾶγα μά 118 οτἱρὶη ἴπ [80 
Ιδη νὰ οὗ Ε;. Αβἷ8, οοῖρ. ϑὅδιημβοσι α ϑαζα- 
αδϑ Ῥοχγοὶς Ῥαταάδδα, “ἃ ἰδπὰ οἱονυδιοὰ 
δῃὰ ουϊιἱναιοα :᾽ Αττηθη. ραγάθ8, “ἃ ψχαγάθῃ 

τουηὰ 8 μου :᾿ ἴῃ ἴ86 ΗΘΡΥ. ἔοστα ὉΤῸ 
δηὰ ατ. παράδεισος, ἰΐ ἰδ ΔρρΙϊεὰ ἰο [80 
»ίραϑε ; ἐτὰ γο-σαγάθηδ, δῃὰ ψ} τσ] ἀ 
ΔηΪτΏ818, βυστουηϊηρ ἴῃ6 ΘΟΌΒΓΓΥ Γαδὶ- 
ἀσποοβ οὗ Ῥογδίδῃ ᾿Ὡομϑσοῆδ διὰ ῬΧΊΠΟΕΒ, 
ΝΕ}. ἰϊ. 8, Θοταρ. Εἰ]. 1). ὅ., Χϑη. Ογτ, ἃ. 
8, 14: 109 ϑιερί. ΘΏΡΙΟΥ ἰδ οὗ ἴἢ6 μαγάϑβ 
οὗ Εάδηῃ ; δηὰ ἤθηῆθθ ἰῃ ἰδοῦ δου δὲ ΓΝ 
δηὰ ἴῃ Ν, Τ. ραγαάϊῖϑε ἰΒ Ῥυΐ ἴοΥ [86 8 
οὗ [86 κε θραν κω ἀσῖν, νἱΖ. 1) τι 
ἘΉΤΟΥΊΟΥ 80) ΟΥ ἴδ0 ἴοῃ οὗ 
τ ἀμήν ἰη δάοθ8, [.ὰ. χχὶ. 48. “08. Απϊ. 
ΧΥΪΙ. 1, 8. Β6]]. 11, 8, 11. 1]. 8, 4. Απὰ 
(818, ΟΠ γγβοϑί. βδυ8, γὰ8 [86 ἰάθα δπιογίδιη- 
οἀ οὗ ραγδάϊδο Ὁγ 8}} {π6 οὐ μιοάοχ ὈδΙἑονοῖβ 
οὗ δἷ8 ἄπηθ. 2) (Π|6 οοἰδδέϊαί ματα δα, ΠΟ ΓῸ 

τὴ. οὗ {86 υϑ8( τηδάο νογέεοὶ ἀνε} 
αὐ (σα, 2Οον. χίϊ. 4,Ξὸ τρίτος οὐρανὸς, 
νας. ὃ. ον. ἰ!. 7, ὁ παράδ. τοῦ Θεοῦ. 

Παραδέχομαι, ἔ. ξομαι, ἄδροη. τηΐά. 
(δέχομαι.) ἐο ἑαζὸ ὭδαΥ ΟΥ ἴο οπε᾽ 5 ϑοῖῇ 
ἷ, ὁ. ὅο γϑοεῖυθ ἐο 0068 8617. Ῥτορ. ἔτοηι 
Βαηβ οὗὨ ΔΩΥ ΟἿΘ ; ἴῃ Ν. Τ΄ γ΄. ἐο τϑοεῖοε, 
αὐτπιΐ, ἀρργουδ, λυ ἃος. ; οὗἨΤηρΒ, ΜΚ. 
ἵν. 20, τὸν λόγον. Αςἰβ χνὶ. 21, ἔθη. χχίϊ, 
18. } Τίπ. ν. 19. δορί. δἀπὰ (Ο]588. : οἵ 

ΤΒΟη8, Ὁ ΗΘΌΓΣ. ἕο αοἰϊρλξ ἐπ, Ἡδοῦ. χίϊ, 
, υἱὸν ὃν παραδέχεται. 
ΠΕ β ΗΑ τὰ ἤς, ἧ, (παρὰ, δια- 

τριβὴ.) ηιδοοηηρίογηιοηΐί, ΞΞ οὐτὰ 
ἑΐοη, 1 Τί. νἱ. δ, ἰοχί. τος. αἱ. ΕΜά4. ΡῈ 
παρ. ὅ8360 ΤῊΥ ποίο. 
Παραδίδωμι, ἔ. -δώσω, Ἰἰξ. ἐο σῆοϑ 

ΠΟΥ͂, ἱ. 6. σίυδ ΤῸ ΔΏΥ ΟΠ6, ἐο σίθε ΟΌΕΤ, 
αοἰζυοῦ ΟΥΕΥ ΟἹ τῦρ, ἴηῖο 8 ἴοῃ 
ΟΥ ΡΟΥΤΘΓ, ἴσϑῃβ. ; βαϊὰ 1) οὗἁ ογβοηβ ἀδ}}- 
γογοὰ οὐδσ, ὙΠ οὐ ἰηϊθηΐ, ἰηΐο ἔδὸ 
ΡΟΥΟΡ ΟΥ ΔΙΓΒΟΥΙΟΥ οὗὨ οΟἰοΓΒ; ἴο τωδρίθ- 
ἰγϑίοϑ ἴογ ἰγἴ8], οοηἀοϑιηπδίίοη, τὴ δος. ἃ 
ἄδι. Μείϊ, ν. 25, ΜΚ. χυ. 1, παρέδ. αὐτὸν 
τῷ Πιλ. Τμι. χχ. 20: σὰ ἀκδὶ. ἱτρὶ. 
Δοῖβ 1], 18; ἴο Ἰιοΐογβ, οὐ βοϊἀΐϑγβ, ἴος 
Ρυμ δ πιθτΐ ΟΥ ἐπα ρτίϑοιτηθηΐ, Μαιῖ, ν, 25. 
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εἰς ἔπ}, [,.υ. χχὶν. 90 

ν ἵνα, Μαῖξ. Χχν. 26, δὰ Ο]888. 

Κ, χ. 88. ἴμι. χχὶϊ, 26: 860. β' ΩΡ ]Υ, 
Μαῖϊ. χ. 4. Τ1ιι. χχὶδ, 2] - ρᾳ88. Μαίι. ἱν. 
12. ΑΡοογ. δῃηὰ ΟἾ888. : ἱπβίβαὰδ οἵ ἀαΐ. 
011. ἢ 

ΔΩ͂ 0Π6, Μαῖΐί, χυὶ!. 22, Αοἰἴθ χχὶ. 11]: 
ὙΠῈᾺ εἰς ἔμπα], Μαῖι. χχίν. 9, χχνὶ, 2. 
ΜΝ. χίν, 12. Αοἰβ νἱῖϊ. 8. Βοπι. ἐν. 25. 

ψιοϊά τ|ρ, οὐδόν, Ὁ δός. Αοίθ χν, 26, 
ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς 
αὑτῶν, “)θοραγάοά ἐλδὲγ ἰέυ68.." 1 δος, ἄς 
ἵνα, 1 Οον. ΧΙ. 8, ἀπὰ Ο]8488θ. 830. οὗ ρεῖ- 
ΒΟΠΒ σίθεμ ΟΌΘΡ ἴο [0]]ον {ποὶγ ρββίοῃβ, 
ἄο. ἹΓ δος. δηὰ ἀαί, οὗὨἯ ἰμίπηρ, ἑαντοὺς 
παρέδ. τῇ ἀσελγείᾳ, ἘΡἢι. ἰν. 19 - δι. 
αὐ Ἰπῆπ. Αοἰβ υἱῖ, 42. δοὺ. δπὰ εἴς τι, 
πο ΔᾺΥ {πΐπρ,, ᾿. 6. ἰηῖο ἘΠ 6 ῬΟΥΤΘΥ ΟΥ ργϑο- 
τίο6 οὗ ἰΐ, οι. 1. 24, 26, 8) οἔὗὨ ροῖ- 
8018 δηα {Π]ῃρ5 ἀ6] νοτθὰ οὐ ἴο ἐδ οἦαν. 
ΟΥ ΘαγΘ Οὗ ΔΩΥ ΟἿΘ, ἰπ {Π6 8686 0 
τπζο, οογιηιΐξ, δηΐγϑί, ΠΘΉΘΥ. τ ἰ [ἢ δος. πὰ 
ἄαϊ. Μαῖίϊ. χί. 27, πάντα μοι παρεδόθη 
ὑπὸ τοῦ Πατρός μου. χχγν.]4. 1,. ἱν. 6. 
Αςίϑ Χχν!. 1, παρεδίδουν τὸν Παῦλον 
ἑκατοντάρχῃ. 1 Ῥοῖ, ᾿, 28, δῃὰ ΟἸαδ8. 
80 παραδ. τινὰ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ, " ἴο 
ΘΟΙΏΙΩΣζ ΟΥ̓ ΘΟΙΩΠΊΘηἀ (0 [86 ἔλνουΣ οὗ Οοᾶ,᾽ 
Ασςίϑ χῖν. 26, χυ, 40; παραὸ. τὸ πνεῦμα, 
801}. τῷ Θεῷ, ἐο σίνα ὰρ ἐΐδ φἤοβέ, Ζοδη 
χῖχ. δῦ. ΑἾδβο, ἐὸ σίυε δαοῖ,, αἀοἰζυο» “, 
γερο} Ὡρ, Ἶ ον. χυ. 24, ὅταν παραδῷ 
τὴν βασ. τῷ Θ. Χοη. Ηΐδι. ἡἱ, 8, 7. 4) 
οὗ {81,8 ἀθ] νογθὰ οὔ] Υ οσ ὉΥ πυϊτἰησ, ἕο 
ἀδοίαγθ, ἵηιραγέ, ἐραοῖ, ἴτληβ. ΜΚ. υἱῖ. 13 
1. 1. 2. Δοίδ Υἱ. 14, τὰ ἔθη ἃ παρέδω- 
κεν ἡμῖν Μ. χνὶ. 4, 4].: ρε88. Βοχῃ, νἱ. 
17, εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς, 
δηὰ (7888. 6) ἱπίτδηβ. οὐ 11} ἑαυτὸν, Ὀγ 
ἴτω]. ἐο ἀοἰζυθν' τ ὁη6᾽8 807) ἐο γίοϊ οποῖ 8 
86{7. Φο8Ἀ. χὶ. 19, Α]6χ. 6. ρτ. 88 ἴῆο μαγνεϑὶ 
ταβοηΐϑ ἰἴ86}} [ῸὉΓ [86 βἰςκ]θ, ΜΙ. ἱν. 29, 

ὅταν παραδῷ ὁ καρπὸς, ΜΈΘΓΘ566 ΤΩΥ ποίθ. 

Παράδοξος, ου, ὁ, ἡ, 4]. (ἔπ. 1[Ἀλ6 ρβγαβο 
παρὰ δόξαν, ργαίεν θχροσίαἰζοπεηι, Ὁ6- 
γοπα 8}} οχρεοϊδιοπ,) ἴῃ Ν, Τ΄. ὃὉγ ᾿τωρὶ. 
ξβίγαησε, τυοπάϑγγμὶ, μὰ. γ. 26, δηὰ (]688. 

Παράδοσις, εἐως, ἡ, (πα αδίδωμι,) 
ῬΤΌΡ. ἰοἰΐοονν, ἷ. 6. “186 δεῖ οὗ ἀο᾽ νουίης 
ΟΥ̓ΟΙἢ 8Υ [Πΐπρ' ΤΌΤ ὁΠ6 ἴο δηοίμογ, Τῆυς. 
ῖ,9: ἰῃ ἶ, ΤΙ “δὴν {πὶηρ' ΟΥΆΪῪ ἀο]ϊνοτοά,᾽ 

, ΟΥαΐπαποε, ἐπείγμοίίοπ : 1) οἵ ογαὶ 
Ῥγοσορίβ ἀο] γογοὰ ἄονσῃ ἔγομλ ἀρ ἴο ἃρθ, 
ἐγααίίίοη, ἐγααίοπαί ἴαιυ, Μαῖς. χν. 2, 

821 
ΧΥ!. 84. χχ, 19, τοῖς ἔθνεσιν, ἰἴ.6, 86 Εο- 
ΤΆ8Ὲ ΒΟ] ἀἶθσβ, Αοίϑ χίΐ. 4: [0]]. ὈΥ δοο, ἢ 

παρ. αὐτὸν εἰς κρίμα 
ϑανάτον, ἷ. 6. “ἴο Β6 Ῥυῃ βῃθα τι τ ἀθαὶ ἢ 

ἔθῃοσ. ἴο {Ππ0 ῬΟΎΘΥ ἃπἃ ρΡ]ΘαΒΈ ΓΟ ΟΥὨ Οη6᾽8 
Θπουηΐθϑ, ὙΠ Ὼ 86. δπὰ ἀαὶ, Μαίί. χχυὶ, 1. 
Μ 

εἰς συνέδρια, ἱπίο, ἷ. 6. Ὀδῖοχο 
ΘΟΏΠΟΪ5, χ, 17. 1,ὰ. χχὶ, 12 : [0]1. ὉῪ εἰς 
χεῖράς τινος, ἑπίο ἐδ6 δαπάϑ, οὐ ρογγδσ, οὗ 

1 σον. ν. ὅ. 64]. 11. 20, 9) οὗὨ 
ῬΟΥΒΟΩΒ ΟΥ̓ ΤΠ ῊρΒ 6] νεγοὰ οὐον ἴο ἀο οὐ 
ΒΩ Εν ΔῸΥ (Ὠϊηρ, ἰπ [πιὸ Β6Ώ80 ἐο σέυθ ΟΣ 

[0]]. 

ΠΑΡ 
“παραβαίνουσι τὴν παράδ. τῶν “ρεσβ. 
ΥΟΥ. ὃ, δ, ε 2408. Απὶ, χίϊ,. Ὁ Ῥο]. 
ΧΙ. . ΠΟΙ, φγϑοορέ, αοοίγἧμθ 
] ὅοτ. χὶ. 2, καθὼς παρέδωκα ὑμῖν, τὰς 
παραὸδ. κατέχετε. 2 ΤΉ. ἱ,. 1δ. 1ἢ,, 6. 1δξ. 
ΟἸΔ88. δῃὰ 308. 

Παραζηλόω, ἴ, ὦσω, ηλόω,) Ῥτορ. παῖ ἃ κε8, ΤῊΝ " ᾿ 
δηιείαΐίοη ; ἢρ. ΒΡΟΚΘΏ ΟΥ̓ ἴδτβθὶ, Ὑβοῖὰ 
αοά ψου]ὰ πρβκα 7θαίουβ οὗ ἐμοῖν οἴχῃ μἰσῇ ΡΥΙνΊ]ορθδ, ἱ. 6. σᾶσδο ἐἤθιὰ ἴο βδ τὶγῆι ΥΔ]06 ὉροῚ {ἢ 6π), Ὀγ Βεβίονίησ Π{κθ ΡΓν]- 
Ἰερθϑ ὁπ οἵ μὺ πδίζοῃβ, ἐγ. ἕστο. Σ. 19, παραζ. ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει. χὶ. 11. 14: ΑἾδο ἐο ργουοΐδ Οοὰ ἴο λδαἴοιϑῃ ΟΥ ἀΉΘΟΥ, 
ἷ, 6. Ὁ τϑηδουίηρ ἰο ἰᾷοΐ5 1η6 ἤθτω “τις [0 ᾿ΐπὰ 8]οπθ, 1 Οοσ, χ. 92. βερί. 1 Κίπαϑ Χίν. 22, Ῥε, χχχυῖ, 1. ἘποΪυβ. χχχ, 8, 
1 αραθαλάσσιος, α, ον, αἀϊ. (παρὰ, 

ϑάλασσα,) 5ἰδμαίοα πραγ ἐλ 866, τηιαγῖ- ἐΐηια, Ματί, ἷν. 18, εἰς Καπ. τὴν “παρα- 
θαλασσίαν, 5ε]}. πόλιν. 830 Ἡδοί, νἹ]. 
109, πόλεις τὰς παρ. νἱϊ, 28, κώμας 
παρ. Τδυο. νἱ. 62, πόλισμα “αραθα- 
λασσίδιον. 
Παραθεωρέω, ἔ. ήσω, ἰο ἴοοῖξ αὐ ἀπᾷ 

θααηυῖη ἃ [ϊησ, ψ.116 ρίασίηρ ὦ ἐν ἐδδ οἰκο 
ΟΥ̓ ΔηΟΙὮ 6 Γ, ἱ. 6. ἕο γὸ, Χοη. Μοι. ἱν. 
8, 7; ἰῃ Ν. Τ΄. ἐο ἴοο ΒΥ͂ ΟΥ αϑία6 ὕγοηι 
ΔΗΥ͂ ἰἱην, ΞΞ ἐο οὐυθηϊοοῖς, πορίδεί, δἰ δ, 
Ρᾶ88, Αοίβ νἱ, ἴ, ὅτε παρεθ,. αἱ χῆραι 
αὐτῶν. Ἡϊοὰ. Κ'ἴο. χ, 18δ: (86 ΘΆΣΙΟΙ 
8 ΡΌΓΟΙ πΤΙϊοτΒ υ86 παροράω. 
Παραθήκη, ης, ἡ, (παρατίθημι,) α 

αἀδροοῖξ, ἐγωθέ, ὁ Βοταϑι ΐηρ οοχηχαϊθὰ (ο 
ΟὨΘ᾽Β σθδγσο,᾽ 1 Τίμα, νἱ, 20, 2 Τίτω. ἱ, 12. 
δορί. δηά ἰαί. (688. 
ΠΠαραινέω, ἔξ, ἔσω, “παρὰ, αἰνέω,) 

ΡΓΟΡ. ἐο ϑρεαΐ ἕο, 88 ἴῃ Πξβοὶ, Αγ. 98, 146] : 
ΟΥ̓ ἕο ἐβμα αἰ, ἷ,. 6. ἕο ΒΥ ΟΠ6-: ὮΘΏΓΘ ἕο ΠΩ 
ΔΏΥ ὑπίηρ' ΟἹ ΔΏΥ ΟὨΘ, ἕο θαδογί, ααπιοηϊϑῆ, 

δγ ἱηῆη. υἱτἢ δοα. οὗ ρογβ. Αοἰβ χχνὶϊ, 
22, παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν : ἀ05ο]. νο;.9, 

Παραιτέομαι, ἔ, ἥσομαι, ἄξροῃ. 
τἱά. ἙΡΡΗ αἰτέω.) ἴῃ ΟἸ488, ἐο αεῷ τον 
ΒΗΥ͂ ΟΏ6,]. 6. αὐ Ηἷδ Ὠδηά8, 4180 ἰο οδίαίπ Ὁ 
ΔΒΚΙηρ, 848 ἴῃ Ρίηά, δηὰ Ηάοί. ; ἰῃ Ν, Τί, 
ἕο αϑίς αϑἰαδ ΟΥ αἰσαψ, ἰο ; [π᾿ 
ἕο ὃορ ο" οπι: 1) Ῥγορ: δηὰ ΘΟ, ἴο 
ἐπέγθαέ ὑμαὶ Βοτηθὶ ἈΪΏρ' τηΔῪ ποῦ ἰδῖκθ ρ]δςο, 
0]]. Ὁγ ἴπῇ, Αοἰβ χχν. 1], οὐ παραιτ. τὸ 
ἀποθανεῖν, 7 ἀο ποί ἀοαίλ, “ ἀο 
ποΐ Τοίμθθ ἰο ἀἷθ:Ἶ βο 208. Υγ. 8 29 
ϑανεῖν οὐ παραιτοῦμαι: 80, [0]]1. Ὁ μὴ 
νὴ ἰπΐ, ΗΘὉ. χὶ!. 19. 2) ἐο οχοιβο Θ᾽ 8 
8617 ἴτοτα δπι ἱπυ ϑεΐοη, 4080]. [μι. χίν. 18, ἤρξαντο παραιτεῖσθαι. ΡΊαΐ. 7. ὅδε. 68, 
“παραιτούμενος, " Θχουδβίῃρ, Ὠΐπι86}} : μοτῇ 
Ραγῖ, 88 ρ888. [λ1. χὶν. 18, ἔχε με παρητη- 
μένον. 8) ὉΥ ἵτηρ]. ποί ἕο γεροῖθα, ἱ, 6. 
ἴο γεῖιδο, γελθοί, στ δος, ἨΘΌ, χ, 25, μὴ 
παρ. τὸν ἐδλοῦντε " Τίτα. ἵν. 7. ν. Π 

9 



δἰ. Οἴ888 

ΠΑΡ 
Δληὰᾷ οὔ ἰη αἱ. ΟΔ88. δηὰ 7085. Α180 ἕο 
αυοΐά, εἴμ, 2 Τίμα. 11. 28. Τίς, 1... 10. 

Παρακαθίζω, ἔ. ίσω, ἰο εἰξ ἀοιυη 
, ἈΘΑΥ͂, ἰο δθαΐ οη6᾽5 δ} πϑαν΄', ἴ0}}. Ὁ παρὰ 
ὙΠ} δοο. ἴα. χ. 89. δορί. δηὰ Ο]888. 

Παρακαλέω., ἴ. ἐσω, ἐο οαἰΐ, οΥ ἴο 
οαἷὶ τ, 'σαῦβ. 1} ἴο ἰηνίϊο ἴο οοταθ, Αοίβ 
χχνιϊ. 20, διὰ τ. τὴν αἰτίαν παρεκ. 
ὑμᾶς, δηὰ Ο]488. 2) ἐο οαἰΐ ΚῸΥ οὐ ροπ 
ΔΗΩΥ͂ ΟΠ6, 48 ἴον αἰά, ἐο ἑπυοῖδ, δῃὰ οἷ. ἴῃ 

: Ἰξωρο ἴῃ Ἰαἴ6Γ ἀβᾶσὸ ἀπὰ ᾿Ν Τ. 
ΘΓ. ἕο ὀηΐγεαί, “ἰτῃ δος. Μαῖῖ. 

ΔΗ, 82. Αοἰϑ χυὶ. 89. ὙΠ 186 806.. 
ΟΧΡΓ. ΟΥ̓ ἷΠΏ}].. 810 8180 Ρυῖ οἴου δά πη ποίβ, 
88 ρογί. λέγων οὐ [86 Ιἷκο, Μαῖϊ. νἱῖ]. ὅ, 
8]. Αεοίβ χχυ. 2. Α]βο ψἱἢ ἱπῆ, δου, ΝΙΚ. 
γυ.17. Αοἱβ υἱῖϊ. 81. ἰχ. 88, 41. ΜΝ. ν. 18. 
ὅπως, Μαῖι. νῇλϊ. 84, 8) ἐο οαἷΐ τροπ εἰν 
ΟἿΘ ἴο0 ἀο Δγ ἰδΐηρ, ἱ. 6. ἐο θαλογίέ, 

ἰὁἦ, τ] ἢ 866. οὗ ροῖβ. Αοἰβ χυ. 82. 
2 Οον. χ. 1. Ηοῦ. 11. 18, ΑἸδο ψ|0}} 86α. 
αηά (ὈΣΙΠΟΙ δα]ιποῖβ, 6. τ. [06 ΟΧΡΓΘΒΒ 
ὉΟΓά8, Αοἰϑ χὶ. 28. 1 Οοσ. ἱν. 16ι 1 Ροῖ. 
ὶϊ. 11, ν, 1. ΑἾΒ0]. σῖϊὰ δοο. οὗ ροῖβ. 
ἴων]. Τὺκο 11, 18. Βοτα. χὶϊ. 8, ὁ παρα- 
εὐχῶν; Ηδοῦ. χ. 25: βεο ταῦτα λάλει καὶ 
παρακάλει, Τίϊ. 11, 16. Τίμα. νἱ. 2. 4) 
ὉΥῪ τωρ]. ἐο ὀχσδοτέ, ἴῃ [ἢ 6 ΨΥ οὗἁ δο0η80]8- 
το, Θησουγαροιηθηῖ, ὅζο. ΞΞ ἐο οοηϑοῖθ, 
δον ον, ὶιὰ δοο. οὗὨ ρεῦβ. Μαῖιί, 11. 18. ν. 
4, ὁ ον. ἱ. 4, ὁ παρ. ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ 
ϑλίψει. νοτ. 6. ΕΡΆΉ. νἱ. 22. Οὐ]. ἱ. ᾿ 
πη 1Π0 βθῆ86 οὗ ἕο ἡπαΐδ οἰαά, Ρᾶ88. ἰὸ ὅδ 
σίαά, το)οῖοο, 1,ὰ. χυὶ. 25. Ας(8 χσχ, 12, 

Παρακαλύπτω, ἔ Ψω, ἴο οοὐεϑῦ' ΟΌΘΥ, 
λΐάδ, Ῥτορ. ὈΥ ρυϊπρ ΔΥ ἰδΐηρ δδϑί δ ΟΥἉ 
δοίογε δὴ οὐ͵θοῖ ; ἰὰ Ν, Τ', ἔχ. [.ὰ. ἰχ, 45, 
τὸ ῥῆμα ἦν παρακεκαλνμμένον ἀπ᾽ αὐ- 
τῶν, διὰ ΟἾαδ8. 
Παρακαταθήκη, ης, ἡ, (παρακατα- 

τίθημι.) α “, ἐγμϑέ, ϑοτη οί ἱηρ οοτὰ- 
ταϊτοἀ ἴο οπο᾽Β οἴδῦρο, 1 ΤΊμπ. νἱ, 20, δηὰ 
2 Τί. ἱ. 14, ψίοτο τϑοθηὶ θά, ἢανο [6 
Ἰαΐον ἔοσια παραθήκη. : 
Παράκειμαι, ἴ. σομαι, ἐο ἴΐδ πθαγ, δ6 

αὐἀλιοοηέ ἴο ; ἴῃ Ν. Τ.. ᾳ. ἐο δὲ αὐ λαπά, δε 
»γεϑοπί, ργοπιρί, Βοτα. υἱὶ. 18, τὸ ϑέλειν 
παράκειταί μοι, ν6γ. 21]. “18 ῥτοταρί δπὰ 
τεδὰγ.᾽ Οοιηρ. 2 Οον, νὴ. 19, ἡ προθυ- 
μία “πρόκειται. 
Παράκλησις, εως, ἦ, (παρακαλέω,) 

ΠΡ α οαἰϊη πθὰῦ 0 οπϑ, ἑπυϊέαξίοη, 
᾿ς. ἦν. 6]. ΘΒρθο. ἔου οἷά ; ἰὴ Ν, Τι 1} 

ἐμέγοαΐψ, μοίϊἑοπ, 2 ΟοΥ. νυἱϊΐ. 4, μετὰ 
πολλῆς παρακλ. δεόμενοι ἡμῶν. νοεῖ. 17. 

ὀχλογίαξδιοη, αὐἀπιοπίδίοῃ, Βοτα. χὶϊ. 8, 
εἶτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρ. 1 Οογ. 
Χίν. 8; ἴῃ [Π6 βθηβο οὗ ἐηπδέγωοξοη, ἐδαοῖ- 
ὑπ, τηθδηἷηρ Πογίδίουυ, Αοίβ Χἰ. δ. χν. 
3]. 8)) οοπϑοίαξίοπ, οονζογί, Βοτω. χν. 4, 
ἵνα διὰ τῆς παρ. τῶν γραφῶν τὴν 
ἐλπίδα ἔχωμεν, "ἴ.6 σοπεοϊδιίοη αἰοτάοα 
ὌΥ [09 Κβευγιρίατοβ.᾽ 2. Οὐσ. ἱ. 4.--. ὁ Θεὸς 

822 ΠΑΡ 

τῆς παρ. Ἄλοτα. χν. ὅ, “ Βρίτῖξιι4] αἰ." “ οἱά 
δη οοπεοϊδίοη.Ἶ Απαὰ βὸ Αοἰβ ἶν. 86, υἱὸς 
“παρακλήσεως, ΜὮΕΙΘ 860 ΤΥ ποῖθΘ. Αοῖκξ 
ἶχ. 81, ἡ π. τοῦ ἁγίου Τῖν. : τηοΐοῃ. ἴοΣ 
9 ΑὐΓΒΠΟΥ οἵ βρὶ γἱ 8] δἱά δη ἃ ΘΟ} 50]8- 
τἴοπ,᾽ [πο Μορββίδῃ, ἴα. ἃ. 25, ἥο λύ- 
τρωσις ἴον λυτρωτὴς, ἴα. ᾿. 88, 8.εὁ 
ΤΩΟΙῸ ἴῃ ΣΩΥ ποῖθ. ΒΥ τωρ]. ἰῃ [Π6 9686 
οὔου, σἰαάπε85, [.ὰ. νἱ. 24. 
Παράκλητον, ον, ὁ, ἧ, ῬΤῸΡ. νοτδαὶ 

κα]. (παρακαλέω,) ὡροῆ, ἷ. 6. ἴοῦ 
Βοὶρ ; Β6Ώ66 88 βυῦϑέ, 1) [,δῖ, αὐσοοσαξεξε, 
απ ααυοοσαΐα, ἐπέθγ 6590 0, ὮΟ Ρ]6δὰβ (80 
οᾶυδα Οὗ ΔΩΥ ΟἿΘ Ὀδίοτο 8 )υάφο, δε. 
ϑαϊὰ οὗ ΟΗΕΙΒΊ, το βιδηάϊηρ αἱ ἴδ τίσῃς 
μιδηᾷ οὗ αοἱ, ἱπίοτοδάθβ ἔοσ τοδὴ ἢ Οοά, 
88 [6 Θδἴδθσῃαὶ ΗἸρΡἢ- Ργοδὲ, ΗΘ. νἱὶ. 25. 
ἷχ. 84. } Φοβὴ 1, 1, ἐάν τις ἁμάρτῃ, 
παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν Πατέρα. 
Απά βὸ ἰῃ Ῥμηΐο γὸ αν ἢ 8 ἴοστω δηὰ 
παρακαλεῖν υϑβοὰ οἵ [π0 ὠδεισίδλ ΕΠ οἢ- 
Ῥγιοξί. ὙΟΡΊΟΣ, ἴοο, Αηᾳ. ἱν. 8, 8, ἀρ- 
ΡΙοΒ 10 ἴο ,Μ|ηο868: ἧττον τοῦ Θεοῦ προ- 
νοησομένου, διὰ τὸ Μωυσῆν εἶναι τὸν 
παρακαλοῦντα, σΟγΟ {πὸ Ὁ}} δθῆβθ ἰδ, 
88 1 αοἀ πουϊά [{Π6}}}] ἰδκ6 1688 οῶσο οὗ 
ἴἤθτη,, ἱπαβιηυ ἢ 848 Νοβοϑ μδὰ Ὀδδα ἐδοὶγ 
δἀνοσαῖο, ΟΥἨ ᾿ηΟΓΟΘβ8οσ, [Π} Οαοα]. ἴῃ 
ΟἸα585. αὐὕσ. δἷ8δὸ {πὸ ψογὰ 18 οὔεῃ υδοὰ πῃ 
[Π6 Βοῆ8θ αὐυοοαίθ. Τιιο 8]]υβῖοη, δον" 
ΟΥΘΙ, ἴῃ [806 ΔΌΟΥ͂Θ ρϑββαρὸ οὗ [86 Ν. Τὶ 8 
ποῖ ἴο ϑυοἷι λΐγεα αὐνοσαΐδβ, ΟΥ ὈΔΥΓΙΒΊΟΙΕ, 

70 ἴἰο ἡγίοηάϑ, οΔ]1.ὰ παράκλητοι, ἩὮΟθα 
Οϑῆσο 1 γγὰϑ ἴο ἰπίεγοθάθ ἴου (δθ δοουβοά 
μὴ [80 Ἰυάχο, 860 Βρ. Ῥδδσβοι οἱ [86 
Οτοϑά, Ασί, νὴϊ. μοί ὅ. 2) 88 βαϊὰ οἵ [86 
Ἡοῖν δρίγί, Φοιη χὶν. 16, ἄλλον παρ. 
δώσει ὑμῖν. χν. 26, ὅταν δὲ ἐλθῇ ὁ 1|. 
τ: (ς Π. Αὐῷυδκοορτα ἴῃ 109 πού 
ὙΠΟ. ῬΑΒΒΑρΡΘΒ ΠΟΎΘΥΟΥ [Π9 ἴΘΣΤΩ 18, ΒιἹΟΕῪ 
δ καδα , ΒρΡΙ]Ιοὰ (ο ὀοίᾷ ΟἸχῖδὶ δηὰ [δὸ 

οΟἷγ ϑϑρίτιῦ ; δηὰ, ὀοηβοαυπῖγ, πδοά 
ὙΠ} δὴ ΘΒρθοἶ8] ΤΘίοσοηοθ ἴ0 Βοχὴθ ἐψενι 
ΘΟ ο ἴο δοίῃ!. ὙΤλδῖ, Γ δρρυθμοη, 
͵8 ἑηζοεγοοβδίοῃ, ΜΜ ΪΟὮ ῬοΓίδηβ ἴοὸ (ἼΒτϊδὶ δ 
Ὑ76}1 88 {860 ον ϑρῖσιῦ : Τῃουρῇ (Ὠ0 ομῆοο 
Βοιῃθνεὶ αἰ ΠΟΥΒ ἸῺ ΘΔ ἢ : πον ἴδσ, δῃὰ ἴῃ 
ὙΠδΓ τοβρθοῖ, 1 δ ν9 Βῃονσῃ ἴῃ ΤΩΥ͂ ΠοῖΘ οἢ 
Βοιλ. υἱιϊ, 26, Ιῃ (86 οἶδοῦ ἴῆχθθ μδι- 
ΒΆΟ6Β ἴΐ ἸΩΔῪ Ὀοδύ 06 τοπάογεὰ ἔλθ αγα» 
οἷδίδ ; ἴου Ὧο β[ηρ1]6 ἴϑσιῃ Ὑ111 δχσρσεβθ ἰδ 
[.}] ὀχιθῃϊ οὗ βἰρτιϊξ, ἴῃ ἃ ἔθστα 580 ἢ 
ὙΠ} τασδηΐησ " ἱΠΘΒΙῸΟΝ 88 ἰδ ἱποϊυεθ 
[Π0 ΒοΏ868 Ζηξογοθβθοῦ δὰ οΐρον, Οὐπν- 
7 ονίον δὐὰ Μορεξον, συλάθ ΟΥ ἱπβίγαοίος.. 

Παρακοὴ, ἣς, ἡ, (παρακούω,) Ῥτορ. 
ὁ ὮΟΑΥΙΏρ᾽ ΘΓ. 188.,᾽ ΟΥ ψγαηΐ οὗἁἨ δι ϑηξίοῃ ἴὸ 
σαὶ 6 Ὠοατά : ἴῃ Ν. Τί α ἴο δα, 
{ ὉΌΟΥ, οαυΐν. τὸ οἰ υρρραιρν Σ μρμαι ν. 

, διὰ τῆς παρ. τοῦ ἑνὸς ρώπου. 
2 Οον. Χ. 6. Ηθῦ, 2. 
᾿ τγα ΟΠ ὴς ἐδεθα. ἔ,. ήσω, (παρὰ, 
κολουθέω.) ῬτῸΡ. ἐο αοοομραηῳ ΔΩΥ ΟἿ 

ὴὴ5 ἣν ϑμμα ἤλλιοιο οἰόλαῖψ, αν οἷν ἴα Οἴμω. 



ΠΑΡ’ 

Ὁ Ν.Τ. κεἱὰ ἢ. 1) οὔ ΐημα, ο ἀοοοηιραην, 
ἷ, 6. “θ6 ἀσπὸ γ᾽ ΔΩΥ ἀποὺ ἢ δι ΜῈ 
χνὶ. 17, σημεῖα τοῖς πιστεύσασι ταῦτα 
παρακολουθήσει, ἃ Ῥαου]αΓ ΟΧΡΓΘΒΔΙΟΩ, 
δεβί ὌἽχρ αἱποὰ Ὀγ Κυρκο 88 ριυιῦ [ῸΓ " ταΐγα- 
οὐ]6 Βῶο ραίγσαθυυς ογοάδηϊοβ.᾽ ὅ᾽0 [ιοίδη 
ἀ6 Οομποοῦῖῦ. Ηἶδι. 8 6, το γὸ 18. χη 0 
τηδᾶο οὗἁἩ [86 ἔδυ]ϊ8, ὁπόσαι τοῖς φαύλοις 
σνγγράφουσι παρακολουθοῦσιν. 
ΧΥἸ. ὅπ. οὐκ ὀκνήσομεν διασαφεῖν τὰ 
παρακολουθοῦντα ταῖς ἐξουσίαις αὐτῶν 
ἀπρεπῆ. Τλοβοογ. Ῥτοί. ἴο 1. νἱ. τὰ 
«παρακολουθοῦντα σημεῖα ἕκαστῳ τῶν 
αρμάκων. Τὰ που]ὰ βθοῖῃ, ΠΟΥΘΥΘΣ, 

ἐμαὶ (ἢ6 ἱπίθηϊ οὗἩ [80 τοτάβ ἴῃ [86 δῦουθ 

ας παρακολονθοῦντα τῷ προσώπῳ. 3) 
ἕο γοϊζοιο τ οἱοϑεῖν ἴὰ ταὶπὰ, ἐο ἐγαοδ οἕξ, 

27, παρ. τῇ ἐμῇ προαιρέσει. 
Παρακούω, ἴ, σω, (παρὰ, ἀκούω,) 

ἐο ἤδαν απιῖθθ, ἸτΩρΡ ΓΘ ΟΌΥ, ΟΓ ἱπαίοπ γο]γ. 

ακούσῃ 

ΤΠ αρακύπτω, ἴ. ψω, ἰο δίο0} ἀοινπ 
Μ ΘΟ ὃψ 8Ὲγ ἰδΐηρ, ἐο δομά γογισατά Ἠθαγ, 
ἧ, 6. πῃ ΟΥΔΟΥ ἰο Ἰοοὶς αἱ ΔΩΥ [Ὠΐπρ' ΠλοῸΓῸ 
6] ΘΟ] Υ. β'ερὶ. δηὰ ΟἿδββ. ῬΓῸΡ. δπὰ 
εῦ50]. [. χχὶν. 12, παρακύψας βλέπει 
τὰ ὀθόνια : αἰ εἰς, Φοθπ χχ. 1], παρ- 
έκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον. Απὰ ρο ΤΊΘοΟΥ. 
14. ιἱϊ. 7, κατ᾽ ἄντρον παρ. 2)) ταοίδρῇ. 
ἐο ἴοοῖ ἱπίο, ἴῃ οτὰον ἴο βπά ουἱΐ οὐ Κπον;, 
“τὰ εἰς, 96. ἱ. 26. 1 Ῥοῖ. 1, 12, εἰς ἃ 
ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι, ἸΙϊ. 
“10 ̓ Αϑ 8. 51 το ρ80 οὗ 1ϊ.᾿ 80 [μιοΐϊδη, Ῥίθα. 
88, ἐπειδὴ παρέκυψα τὰ ὑμέτερα, " ὙὮΘη 
Ι μαᾶ ἰΔκθη 8 Ῥ6ῸΡ ἱπῦο γοὺΓ τη χίπ8.ἦ 

Παραλαμβάνω, ἴ. λήψομαι, ἰο ἐαΐδ 
πόαν, το, ἰο οὨδ᾽Β 86]: ἃπὰ 4180 δβδοιωὶ- 

. ἕο τεοεῖυο τοὐδἤ ΟΥ ἐο οὐ Θ᾽ βοϊὅ: ἴ. 10 
ἑαΐζε ἐο οπθ᾽Β 56], 6. σΥ. ἃ ΟΥ̓ ΟΥ τ υθΊοαι, 
ἷ. 6. ἴο ἰδκθ ἰῃ Ῥοββϑββίοῃ, βεΐζθ: ἴῃ Ν, Τ' 
ΟὨΪΥ οὗἁ ᾿εγβοηδ, ἴο ἑαΐδ μηΐο οὐ ευἱδά Ομ ε᾽ 8 
ϑεί, ἷ. 6. 88. 8) δββοοίαίθ, σοπῃρϑηίομ, ἡ} 
δος. Μαῖϊ. ἐ. 20, μὴ φοβηθῇς παραλα- 
εν Μ. τὴν γυναῖκά σου. νογ. 24. χνὶϊΐ. 
, παραλαμβάνει ὁ Ἶ. τὸν Πέτρον. χκ. 
17, δῃὰ οὗ. ΑἾ5ο Ὑἱἢ εἰς οὗ ρίαος, Μαῖι. 
ἦν. ὅ, 8, ].: μετὰ ἀῃὰ ρθη. οὗ ρογβ. χὶϊ. 
45. χΥ]!. 16; πρὸς δῃὰ 806. οὗὨ ῬΕγ8. Φοδη 
χίν. ὃ. βερί. δηὰ Ο]δββ. Ῥαγί. παραλα- 
βὼν ὧδ Βοτηοίΐπηεβ υδοὰ, ὈῪ Ῥασίϊδὶ ρ]θο- 

828 

Ῥο]. 1 ν}}1 ἑαΐα 

ὝἼΟΡΟΒ ἔγοπη δθοαίδ. 

ΠΑΡ 

Πδ8Ώ), ὈοοΌτΘ ΟἿΟΣ νοσῦβ, ἴ0 ΟΧΡΓΘΕΒ [00 
Ἰάθα τῇοσο δΪΥ δηὰ σταρμίοα ΠΥ, Αοίβ χνὶ. 
838, παραλαβὼν αὐτοὺς ἔλουσεν ἀπὸ 
τῶν πληγῶν. Χχὶ, 24, 4].: 580 8]80 1Π6 
ψΟΓῸ [561 τὴ καὶ Ὀθέοτο δηοίθοσ υϑυὺ 
Μαῖϊ, ἃ, 18, παράλαβε τὸ παιδίον, καὶ 
φεῦγε. Φοδη χιχ. θ, 4]. ϑορί. 1 ἤδη. 
χν]!. 31, δ7. ἘΠ. οὗἩ [ᾷοβὸ ποι ΟἾγῖδὲ 

᾿ ευὐξδ ᾿ἴτα, οὐ τοοοῖνο ἰπΐο ἔδλυουσ, 
δ ᾿ἷβ ΟΡ ΠΩ, Ρ888. Μαίί. χχίν. 40, ὁ εἷς 
παραλαμβάνεται, καὶ ὁ εἷς ἀφίεται. 
1μυ. χνὶ!. 4ᾳ- : 8180 οὗ ἃ ἰθδοδϑγ, Ξξ ἕω 
γοσδίῦε, » ἴο ΘΙ ΌΤΔΟΘ δηὰ Τ0]]ΟῪ 
εἶδ ἱπβίσυσίίοηθ, Φοβηὶ. 1].--.}1. ἐὸ γεοδίθε 
εὐὐξὴ οΥ ἰο ομο᾽Β βοὶῇ, ἱ. 6. υἱιδῖ 18 ψίθη ΟΣ 
ἀο]ἱγοτοὰ οὐϑσ, :- ἴο ἰδκο ἔγοσῃη δῃοίδον 
ἰπίο ομϑἶΒ οὐπι μδηάδ: ἰῃ Ν, Τ΄ 1) ΟΡ. ἕο 
φψϑοοίθθ ἴῃ , 88 Δ ΟΠΟΟ, ἀρ ΠΥ, δια» 
κονίαν, (ο]. ἰν. 17. βασιλείαν, Ηδθ8. χὶΐ. 
28. βορί. δηὰ ΟἿδββ. 2) τηθίδρῃ. {0 γὸ- 
οδῖυθ ἰπῖο {πΠ6 τοὐπὰ, -Ξ ἐὸ δὲ ἑαμσλΐ, ἰο 
ἴδαγη, πὶ δος. οὗἉ ἐπίηρ, ΜΚ. νἱ:. 4, ἃ 
πάριλαριν κρατεῖν. 1 ον. χν. 1. 66]. 
ϊ, 8. ΡὮὨ]. ἱν. 9, ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ 
παρελάβετε. (β᾽πι}}. Βογρίοσ ἂρ. Βουίῃ. 
Ἐταρτη. Ῥαίσ. ἱ. 464, τὴν πίστιν, ἣν ἐξ 
ἀρχῆς παρελάβομεν.) (Ὁ. ἰϊ. 6 : [01]. Ὁ 
δος. ἢ} ἀπό τινος, ᾿ἱ ΟοΥ. χὶ. 28: νἱι 
παρά τινος, Οαϊ. ἱ, 1. 1 ΤᾺ. ἢ(. 18. 
Παραλέγω, ἴ. ἕω, ἰο ἰαν πϑαγ, ἀπὰ 

τηΐά, ἐο ἰὲδ ὭδαΥ ΟΥ ΔΏΥ ΟΩ6: ἴῃ Ν, Τ, 
ΟὨΪΥ τὰ. παραλέγομαι, 88. ἃ πδιι οι] 
[ΟΣ Ίὰ, ἐο ἴαν ο.6᾽8 ΟΟΏ786 ἩΘΑΥ͂, ἷἱ. 6. ο 8αϊ 
66", ἐν, 8 ῬΪδοθ ΟΣ οοδϑί, ΘΑ. [0 
παραπλέω, “10 δος. ἀοροπάϊησ οἡ παρὰ 
πῃ οοτηροβὶϊ, Αοἰδ χχνῖ. 18, παρελέγοντο 

ἣν Κρήτην. 8.0 Ὠοά. ϑ]ο. χΙ!. 8, παρ. 
τὴν ᾿Ιταλίαν. ἴπ Αεἰδ. χχνὶ!. 8, παρα- 
λεγόμενοι αὐτὴν, (ὨΔΙΊΟΙΎ, [Π 6 ΡΓΟΙΠΟΏΓΟΙΥ 
οὗ Ἰρρδο, ἴξ τλθδὴβ ἀοιῤίίησ. ΤῊ ἴοττω 
παραλέγεσθαι ταϑ υϑοὰ ἰῃ Ὀγοίοσθηοθ ἴῸ 
παραπλεῖν, Μ᾿ ΔΙ] υδίοῃ ἴο [16 ουϑίομλ 
οὗ [Π0 ἀποίθηϊδ ἱῃ ἀοι] Ὡρ ῬΓΟΙΩΟὨΙΟΥΪΘ5, 
ΟΓ ΟΟΔδΙ Πρ ΟΪ050 ἴῃ ΒΏοΓο, ΟΥ ἱῃ ἀδηρογοιδ 
πᾶν γαίίοη, οὗ Βαυηρ (ἢ6 Βῃϊρ ἰονοὰ ὈγῪ 

δὸο ΤΆυσ. ἱν. 25, 
παραπλεόντων ἀπὸ κάλω, πὮΟΙΘ 866 
ΤΑΥ͂ Ὠοΐθ. 

Παράλιος, ον, ὁ, ἡ, δὰ). (παρὰ, ἃλ-.) 
ΠΘΩΥ ΟΥ ὃν 86α, τιαγίξηιο, ἴα. νἱ. 17), 
τῆς παραλίου (χώρας) Τύρον, 1. 6. ἴῃ Ὁ 
δ68-“οαδϑὶ οὗ Τγγο. ϑ'ορι. δηὰ (888. 

Παραλλαγὴ, ἤς, ἡ, (παραλλάσσω.) 
οδαησο, αἰξογαΐίοη, οἱοίβοιιιάο, 18, 1. 17, 
παρ᾽ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγή. 8. Ρ]οιίη. 
Ἑπη. τυἱ. 6, ὃ, ἡμερῶν πρὸς νύκτας τῇ 
παραλλαγή. ῬΊ]αϊ. νυἱῖϊ. 214, μείζονας 
παραλλαγὰς αἱ ἡλικίαι περὶ ἕκαστον 
ΤῊΝ ποιοῦσιν, ἣ κοινῇ περὶ τὰς πό- 

εις. 

Παραλογίζομαι, ἴ. ίσομαι ΠΝ 
γϑοβοη ; ἴῃ Ν ῬΤΟΡ. ἐο ἀδοοίοθ 7 αἴθε 
γεαϑοηπίησ, δηὰ βιρῖξοι ἤϑηοσ, ἴο ὩΣ 

ἩΜΙ͂Ν 
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εἱγοωτηυεηί, αἸᾺ δος. οὗἨ Ρογβ. Οὐ], ἴ. 4, [πη Ν. Τὶ , ἕο ζεἱ ατοαν ἴτου. ἴῃ6 ναί οὗ 
46. 1. 22. ὄρρι. διὰ ΟἾδΔβα. ἀυΐγ, ας [πὸ διε, ἐο αροϑΞίαξἶβδ, δ Ό80]. 
Παραλντικὸς, ἡ, ὁν, 54]. (παρα- 

ἀνίαν »αγαϊγεϊο, γραϊϑίοα, Μαῖϊ. ἵν. 24. 
νι. 6. 
Παραλύω, ἔ. ὕύσω, ἴο ἴοοξοη αὐ οΤ 

ουι ἰδό εἰσ, 1. ὁ. ᾿υΐηρ8 Ἰοϊποὰ δἱἀθ ὉῪ 
δἷά6, ἐο αἰ)γοΐη; ἴὰ Ν, Τὶ. ἐο αἰβϑοῖυα, 1. 6. 
ἐο γεΐαχ, θη γδοδίθ, ΟὨΥ Ῥογέ. ραγῖ. 888. 
παραλελυμένος, Τ' , θη γδρδίοι, γε οδἶδ. 
1) ργορ. Ηοϑ. χὶϊ, 12, παραλελυμένα 
ὄνατα, 866 ταῦ ποία ἴΠ6γθ. ϑερῖ. δηὰ Ἰαῖ, 
ΠΡ 2) ἴῃ ἴΠ6 Β6Ώ86 οὗἉ ;αγ᾽ ἐγ, αἷν. 
[0 παραλυτικὸς, ἴω. γ. 18. Αοίϑ νἱ}, 7, 
πολλοὶ παραλελυμένοι καὶ χωλοί. ἰχ. 
38. } Μδοο, ἰχ. δδ, δῃὰ 1αἱ. (]488. 
᾿ Παραμένω, ἔ. ενῶ, ἰο τοηιαΐπ ἨΘΑΥ͂, 
ὄψ, ιοὰδ ΔῸΥ οπθ, [0]1. ὈῚ πρός τινα, 
1 Οον, χνὶ. 6, πρὸς ὑμᾶς τυχὸν παρα- 
μενῶ : αὖ80}]. Ηοῦ. γτἱῖὶ. 28, κωλύεσθαι 
παραμένειν, ἱ. 6. ΤΏΘΓΘΌΥ, Ἐμογοΐῃ,, 861]. ἴῺ 
186 ρτγοδι᾿β οδῆοθ; δπά ἴῃ ΟἾδββ. ἔρ. ἐὸ 
οοηξίημθ ἕπ ΔῸΥ Ὠΐης, ἕο ἱλογοῖῃ. 
5. Ἀ]ἱοά. ϑ1ο. 11. 29, παρ. ᾿ τῷ μαθήματι. 
Αὔ80]. 424. 1, 25. 

Κιπάϊγ, βοουίηρν, 
ΗἩοχαβίθτῃ. οἱ ᾿ς 
ἴῃ Ν. Τ΄ 1) 
800. οὗὨ Ρ618. ΟΧΡΓ. ΟΥ ἴτορ]. 1 
παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθού- 
μενοι. γ. 14. Χοη. Ηἴδβί. ἱν. 8, 28. 2) 
ἐο οοηϑοῖδ, οοπζοτέ, στὰ δοο. οὗἁὨἁ Ρ618. ΦόΒῃ 
χὶ, 19, ἵνα παρ. αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελ- 
φοῦ αὐτῶν. νον. 8]. 708. ἀπά ΟἾΔ88. 
Παραμυθία, ας, ἡ, (παραμυθέομαι.) 

ἷπ ΟἸ888. σεῆθγ. δαῤογίαξίοη, ἀρ ηε ς α 
πιοηὲ; ἴῃ Ν,, Τ᾿ οοπϑοίαξίοπ, σοπιΐοτέ, 1 ΟοΥ. 
χίῖν, ὃ. ιβά. χὶχ. 12. 208. δὲ ἰαΐ. Ο]688. 

Παραμύθιον, ου, τὸ, (παραμνθέο- 
μαι.) σοπϑβοϊαζίοη, οοπιΐογέ, βοίαοο, ῬᾺ]], 
᾿ϊ. 1. . 
Παρανομέω, ἔ. ήσω, (παράνομος,) 

ΤΌΡ. ἐο αοὲ αοἰἀ6 ἤγοπι ἴαιυ, 1. 6. ἐο υἱοίαξα 
τῦ, ἐγαη 0 Υ 688, ΔΌ80]. Αοἰδ ΧΧΊΪ,, 8. 
Παρανομία, ας, ἡ, (παρανομέω.) 

υἱοϊαξίοη ο7 ἰαιῦ, ἐγαπδργοβϑίοη, 2 Ῥοί. 1ϊ. 16. 

Παραπικραίνω, ἴ. ανῶ, ἃ. ]. παρ- 
«πίκρανα, ἴουπά ΟἿ]Υ ἴῃ ΠΡ δον Ν, ἦν 
βίγιοΌ]γ ἐο τιαΐό δίξέον,, οὐ ὅ6 ὀέξέον, ἐοιυσαγαβ 
ΔΏΥ ΟἿ6, ἔγοαξ ευἱδῆ δύ γ688; ταοτο ἀδὰ- 
81} ἐο οηιδίζέοεν, ργουοῖθ, Ἀθποα 8080]. ἔοὸ 
φπουοῖο, ϊ. 6. αοἂ, Η 6. ἢ]. 16, 1 Εβάτ. ν. 1. 
Παραπικρασμὸς, οὔ, ὁ, (παραπι- 

κραίνω.) απ ἐπιδὲίξογίης, : 
᾿ Αοὰ Ὁγ ἀϊδοθεάΐοηςο, ΗΘὉ. 111. 8, 1ὅ, δορί. 

Ῥϑ. χου. 8 : ποῖ ἴῃ ΟἾ488. 
| Ἰαραπίππτω, ἃ. 2. παρέπεσον, ἰο 
᾿ 7 αἰΐ πόαν ὃν ΔᾺΥ οπθ, ἀπά ἤθηοθ ἕο γαϊὶ ἐπ 

εὐἱξά, πιθοί, 4180 ἐο ζαϊΐ αδἰ46 ὕγονη, ἴο 
ϑισεγυε οΥ ἀουϊαία ΖΦ γΟηι ΔῸΥ τὨΐησ : ἤδοΘ 

| 

Ηοῦ. νἱ. 
χὶϊ. 7. Ὁ, τῆς ἀληθείας. 

ἨΘΑΥ͂ 

φγουοοαξίοῃ, οἵ 

6, ,εά. υἱ, 9, κηὰ ΟἾδδα. 88 ΡοΪ. 

Παραπλέω, ἔ. εύὐσομαι, ἴο 5αἴξ πδατ, 

ὅγ, ραϑὲ ἃ νἷαοο, Αοἴϑ χχ. 10, δπὰ Ο]Δε8. 

Παραπλήσιον, αἂἀν.(παραπλήσ 
ὅν ηϊρῇ ἴο, ἱ. 6. ἴδε, βἰηιέαγῖῳ, ΓεΝ 

ὉΥ ἀεὶ. ῬΆὨΪ]. 11. 27, ἠσθένησε παραπλή- 
σιον ϑανάτῳ. 
Παραπλησίως, δεν. (παραπλή- 

σιος,) ῬΙῸΡ. πεαν ἕο, πίρὰ ἐγ πα τα ζέζο, 
ὧι ἔλ6 ἴδ πιαπηπον, ἨΘΌὉ. 11. 14. αηὰ (Ἰ888. 
Παραπορεύομαι, ἴ. εύσομαι, ἕο 

πθαῦ οὐ ὃψ {δ ΩΝ πὰς ως. 
ΘΟΤΩΡΔΗΥ͂ ; ἴῃ Ν. Τ' ἐο ρα88 ὄν, 2α88 
ὧν, ἰπίταηβ. Μ]ς. χὶ. 20, παραπορευόμενοι 
εἶδον τὴν συκῆν : ρατί. οἱ παραπορευόμε- 
νοι, ἐΐ6 , Χγ, 29 : ζ0]]. ΌΥ δεὰ τῖτῖ 
ἤθη. οὗἨ ρίδοο ἐῤλγομσῆ πίοι, 11. 28, δεὰ τῶν 
σπορίμων. ἴχ. 80. δορί. ἀπὰ αἴ. ΟἸΔ58. 
Παράπτωμα, ατος, τὸ, (παραπίκ- 

τω,}) ΡΓῸΡ. α “ἶϊ, οοσαδὶοηδα ΥΥ͂ Ἡλμεν ον τα 
εὐαβων ΟΥ̓ΠΡΟΙ 8ΠΥ [πἰηρ, Ηαοῖ. νἹἱῖἱ. δ7, 

οα Χἱ σοποτ., ἰη Ν᾿ Τ᾿ ἤν. α ,αἰέης αϑἰάδ 
ΕἼ ῸΓ αἴσαν, 8.1}. ἔτοτα τὶρῃῖ, συ, ἀυΐγ, α 

» 6ὙΟΥ͂, γαμέ, υἷὰ. 1) Ῥχορ. 88 οοιε- 
τοϊ θα τ π ΠΏ Δ}]γ, ἔγοτα ἸρτοσΆΠ09 οὗ 
ἰἸηδανογίθῃοο, Μαίϊς, νἱ. 14, ἐὰν ἀφῆτε 
τοῖς ἀνθρ. τὰ παρ. αὐτῶν : 80 Βοχη. Χὶ, 
τ τ ΤΣ πν Ρ. ἜΣ. 18. Ῥοϊ. ἱκ. 

: Υ Ηοῦτ. ζθῃοσ. [Ὁ ἐγασιβογ ἐβοῖοι, 
δίῃ, Βοιῃ. ἱν. 2δ, ὃς παρεδόθη διὰ τὰ 
παρ. ἡμῶν. ν. 1δ. οἷ. : οὗ ΑἀδηλΒ ἤτθὶ 
ὑχδηβρτθβδίοῃ οὐ [4]], ν, 16, 17, 18, δὲ βορί. 

88 ἃ (ἰοῦ; ἰὴ Ν. Τ΄ ὁποθ οὗ ΡΟυβοΏΒ, Ερ. δ 
σίϊάο αδἰάο ὕγοηι, ἰο ϑισογῦο οὐ ἀδυΐαξα 
ΔΩΥ͂ ἐπίηρ, 88 ἴδ ὑσυτῃ, ἰανν, ργθοθρίβ, ἄτα. 
8030]. Ἠ 6.11.1. δεῖ ἡμᾶς προσέχειν τοῖς 
ἀκουσθεῖσι, μήποτε παραῤῥνυῶμεν, "Ἰεὶ 
ψὸ ρἰἸὰ6 δοϊἀθ ἔγοτα τμϑῖὰ,᾽ ἱ. 6. 1εδὲ νῈ 
ΚΥΔΏΒΩΤΟΒ8 ΤΠ 6. ; ρ818}}6] Ὑ1Ὲ παράβασις 
δΔηὰ παρακοὴ, νΕΥ. ὦ. 866 ΤΩΥ ποῖθ. 
Παράσημον, ου, ὃ, ἡ, δὰ]. (σῇ ' 

ὄψο-πανἶοά, ἥ 6. Βανίηρ 8 ἐρὶ τα ἐς κὸν 
ΟΥ̓ βἴψῃ ἴο ἀϊβεϊπρτι8ῃ [6 ἔτομι οἴμογβ, Ηθηοθ 
ἃ8 πουί. τὸ παράσημον, 88 Βιιυβὲ. δὲ 
ἡπαγἶ,, Ὁ]. ἐπδιρηΐα, 5011, ὃν Ὑ ΪΟἢ 8. Υ {π]ηρ 
15 ἀἰβσυ δη6α ἔγομι ΟἾΘΓΒ; 6ΒΡ66. ΒρΟΚΘΏ 
οὗ ἐδ6 8ἰρη οὗ ἃ ΒῃϊΡ, 8 ραΐ ΠΟ Πρ ΟΥ ἱτηδρο ἰῃ 
ὉΔ8- ΓΟ. 16 ὁπ ἴμ6 ῥοῦ, δηὰ αἰδιϊηρτι πο 
ἴτοτα [86 ἐμοῖα, οὐ Ἄσυγε οὗ [88 ἐαοίαν. ποὰ 
οὗἩ [Π6 88:0 ὑροὴῦ [86 βίθσῃ, ᾿ΠΟΌρΡὮ βοῖηο- 
ἄπηεβ [ῃὴ6 ρμαγαϑβοπιον διὰ ἐωζεία Ἴχετο ἰμῸ 
Β816: 8ἃ8 ἴῃ Αοἷβ ΧΧΥΪ. 1], ἐν πλοίῳ 
παρασήμῳ Διοσκούροις, "ἷπ ἃ δΒὲρ σὰ 
(86 δηθῖστι Ὠ)᾽οβουτ. 
Παρασκενάζω, ἔ. άσω, 111. ἐο πιαλε 
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ΡΟΝ, ΜῊΣ προ ποὺς ΟΥ̓ ΔΗΩΥ͂ ΟὯ6. ἕο 

πλδ τρὶς οαιι86 ἰο δὲ ΝΣ ἐῤι δ οοῦ, 
ΔΌΒβο], Αοίβ χ. 10, ἐγένετο πρόσπεινον, 
παρασκεναζόντων ἐκείνων, διά 
Σοϊὰ. ΟΣ . ἕο ργέραγδ ομδ᾽8 85) δὲ 
γεαάψ, 2 (οτ. ἰχ. 2, παρεσκεύασται ἀπὸ 
πέρυσι, τα ργεραγοὰ οὐ τοδγ.᾽ 1 Ὅου. 
χῖν. 8, τίς παρασκευάσεται ε. π΄. : “ὙὮΟ 
Ὑ1}} ῬΓΟρΡΑΓΘ ιἰπ)86 1, χοὶ τοδὰγυ Ῥ᾽ 5'ορί. 
Ψο:. 1. 42, 208. Απὶ. ᾿ ὅ, δι ΟἸ488. 
ἸΠαρασκευὴ, ἣς, ἡ, (σκενὴ,) α πιαλῖησ 

γσοαάν, γαξίοπ ; ἴῃ Ν, 1. ἩΣΙ δνιῖο}θ 
ἡ, ἴῃ ἴὴ0 Φον βῃ δοηβο, ἐΐδ γαΐζϊοη, 
ἷ. 6. ἴ060 ἀδὺ οὐ βου Ὀοΐοτο [86 Βα ὈΌΔΙΠ, 
ΟΥ ΟἾὮΘΓ ἔδβιϊναὶ, 6 ῬγΘρΑγαοἢ. 88 
Ταϑΐο [οὸΥ 106 οοἸΘγδοη, ἐδ ουὲ οὗἉ [86 
δ δίῃ, ἄζο. Ζοἢη χίχ. 14, 81], 42, 4]. : ἴἰ 
͵8. 8160 ο8]1.ἐὰ προσάββατον, Μῖὶκ. χν. 42. 
πῦσι ΥἹ. 6, δπὰ προεόρτιον, Ῥ,ιἾ]ο, 

ΠΠαρατείνω, ἴ, ενῶ, ἰο εἰγοίοἢ οἱμξ 
πΕΑΥ͂, ὃν, οΥ ἴο, ἰο οχίεηα πραν; ἴῃ Ν. Τ. 

: , »Ἀτοΐίοησ, οοηείπμθ, ἰῃ τἶτηθ, 
Ὦγδηβ. Αοίδ χχ. 7, παρέτεινε τὸν λόγον 
μέχρι μεσονυκτίον, διὰ ΟἾ488. 
Παρατηρέω, ἔ. ήσω, Ἰΐϊ. “ἴο Κ 

ΟὨΘ᾽Β ΘΥ͂Θ Ποδτ, 0 οὔβογυά πατγτοιοῖῃ, 
οἰοϑοῖψ : 1} ΡΙῸΡ. 88 [86 δοίϊοῃβ οὗ ΔῃῪ Οῃ6 
ΠῚ} δ᾽ πἰδίοσ ἱπίθηΐ, ἔγδηβ. ΜΙ... 1. 2, πταρ- 
ετήρουν αὐτὸν, εἶ τοῖς σάββασι ϑερα- 
σπεύσει αὐτόν. ἷλι. χῖν. 1. χχ, 20 : δο τὰς 
πύλας, Λοίδβ ἰχ. 24. 2) ἢ. οἵὗἉ {ἴπλ68, ἐρ 
οὔϑογῦθ οαγεγιμί, ἤδο} ϑιρρογεἰ οιεῖν, 68]. 
ἦν. 10: βο ὅο8. Απὶ. ἰϊϊ, ὅ, ὅ, παρ. τὰς 
ἑβδομάδας. 
ἸΠαρατήρησις, εως, ἡ, (παρατηρέω,) 

ΐσ, αοοώγαΐξε οὐδογυαζίοη, ἵλι. 
χυὶ!. 20, οὐκ ἔρχεται ἡ βασ. τοῦ Θ. μετὰ 
παρατηρήσεως, ποΐέ ευἱξῇ, οὐϑογυαζίοη, Ἰ. 6. 
ποῖ 80 δαὶ 18 ὈΥΟΡΤΘΒΒ ΤΏΔΥ ὃθ νγαϊοῃοὰ 
ψἰΓ 116 ΟΥΘ8. ΟΥ ὙΠ Ὴ Ὑδὲ αἰἰγαοίβ οὐ- 
ϑογυδίίΐοι, 8611, 80 88 ἴο οδίοἢ οὐβεγυδαίίοῃ 
ΒΥ 118 ΟΧΊΘΓΠΔΙ Ἀρρβάγδῃοθ. 
Παρατίθημι, ἴ. ϑήσω, ἰο ρῬεξ οΥ 

ΠΘΟῚ ΔΕΥ͂ ΟΠΘ, ἴΥ8η8. 1} ῥΤῸΡ. οὗ 004, ἔο 
8δέ ΟΥ ἰαγν δοίογο ΔᾺΥ ομθ, Ὑ{ῈῺ δοο. οὗ 
«πίη δηὰ ἀδῖ. οὗὁἨ Ρεσβ. Ἔχρῦ. οὐ τωρ]. ΜΙ. 
νἱ. 41, ἵνα παραθῶσιν αὐτοῖς. νἱῖϊ. 7. 1.0. 
χὶ. 6. Αοίδ χνΐ. 84, τράπεζαν. 1 Ὅον. Χ. 
27. ϑορί. διὰ Ο]δ88. 2) ζ. 88 8 ἴθβδοῦοσ, 
ἔο 9εΐ οὐ ἰαν τε, ΞΞ ἐο γργοροιμπα, ἀοἰέθογ, 
ὙΓΓῸῚ δου. δηὰ ἀδι. Μαιι. χῖ, 24, ἄλλην 
παραβ. παρέθηκεν αὐτοῖς : ταϊά. σὰ 
ὅτι, Δοῖδβ χυϊ!. ὃ, ϑερὶ. δηὰ Ο]488. 3) 
τηϊά. παρατίθεμαι, (8. 2. παρεθέμην, ἃ. 
2, ἱροῦ. παράθου,.) ῥτορ. ἐο ρίαοο ευἱξῇ 
ἈΠΥ͂ ΟὯ6 ΟἿ ΟΠΘ᾽ 5 ΟΥ̓ 8ΟσοΊΠηΐ, τ ἰ0 σένα 
ἕη οδατσο, οοηιπιῖξ, δηἐτιδί, τ δοο. ἀπά 
ἀαϊ. [ὰ. χί!, 48, ᾧ παρέθεντο πολύ. 
1 Τίμη. 1. 18. 2 Τίμ. 11. 2. 1 Ῥοῖ. ἶν. 19: 
4120 [,. ΧΧΙΪ. 40, εἰς χεῖράς σον παρα- 
θήσομαι τὸ πνεῦμά μου. ϑερῖ. δηὰ ΟἸδε8. |.),0οὐβὴ, ασέ  οοίωλίψ, 
Τῃ {86 8686 οὗ ἐο σοηιποπα, σις δος. δηά 
ἀαι. Αςἴβ χίν. 28, παρέθεντο αὐτοὺς τῷ 

82ὅ 

ΟἸ 6855. [ ἐο ζωὶϊ 
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Κυρίῳ. χχ. 82. 830 708. Απί, ἰν. 8, 2, π, 
ὑμᾶς νόμῳ σωφροσύνης. 
Παρατνγ χάνω, δ8ογ. 2. παρέτυχον 
Κ δὰ οὐδ ΔΩ ὁ, ἰ6 λαρβοιν ὅδ δά 

ἨΘαΥ͂, . οἱ παρατυγχάνοντες, Αοῖδ 
χυὶϊ. 117, τοὺς π΄. “ ἴῇοβο ὑπαὶ μαρρϑῃθὰ ἴο 
Ὅθ {ποτο.᾽ Απὰ 80 οἷν. ἴῃ 6888. 

Παραντίκα, εἂν, (παρὰ, αὐτίκα.) 
Ρΐορ. αὐ ἐλ ὑοῦ ἱπδίαηδ, ἱπδίαπεϊν, ἴοτ 
παρ᾽ αὐτὰ τὰ πράγματα. ἴῃ Ν, Τ΄ οἤσο, 
τἧτι ατί. τὸ παραύτικα, 88 δ(]. ἐπδέαηΐ, 
ἷ. 6. ΤχοΙΘὨἴΔΥΥ, ἰγαπδίθηϊ, 2 Οον. ἷν. 17, 
τὸ σίλλαφρον, πιοτηδηΐαγῳ, ἰἰσῆέ. ἘΕὙοΑ. 
ἴῃ : 

Παραφέρω, κοΓ. 2. παρήνεγκον. 
ΤῊ νοῦῦ, Κὸ οἵδ ν ον. οὗ παρὰ, ᾿ι85 
ὙΟΙῪ αἰ δγθηϊ ταθδηΐηρθ, δοοογάϊηρ [0 [86 
8686 δϑδίψτεά ἴο {πὸ ταρά. Ἠΐδποῦ βοιηθ- 
ὨϊΩ 6811 δἰ τὶ ἐο ὄγίησίο οὐ ἐοισαγαβ ΔᾺΥ ΟΠ; 
δ οἴδοσβ, ἐο ἔων αἰσαν,, 88 1[Ὲ}6 ΟγΥ68. ἔγοῃλ 
Δ ΟὈ͵θοῖ, ΟΥ αϑί(6. 88 ἃ ΘΔΡΟΙ ]ον6]]6 ἃ δὲ 
ΔΏΥ ΟἿΘ ; 8180, ἕο λων αἰσαν, 88 ἃ βίτϑδπι 
ἄἀοθ8 ὑοβθ γ0 δἰΐθιωρί ἴο οὔοββδ ἰΐ, ΟΥ 88 ἃ 
ἰοτηροδίπουβ τἱ]ηὰ ΠυΣτὶθ8 ἃ δῃρ ουἱ οὗ ἰ(8 
ΟΟΥΒθ. ἘΎΟΤῚ (Π6 {ὖπόὸ Δ8ὲ ΒΘΏΒΟΒ ὮδΥΘ 
βργυηρ ἴΠπ086 ὕττο ἴῃ Ὑ1ΟὮ [ἢ0 ττοτὰ σου 
ἴῃ Ν, Τ'., παι ὶγ, 1) δοῖ, δπὰ ἢρ. ἐο οαμι88 
ἕο ρα88 ὄν, 88 βαϊὰ οὗἁ ουἱ], ΜΙ. χῖν. 86, 
παρένεγκε τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦτο. 
μι. χχίϊ. 42, ΠΟσΟ Π6ΓῸ β6θιῺ8 (0 ὃΘ 85 
8] υβίοῃ ἴο 8 ποδί Β σδυβίηρ ἃ ΟΡ οὗ σψῖπθ 
ἴο 06 σατγτὶϑὰ οη6 οὗ ἴπο ψυοδίβ, 2) 

. ῬΙΓΟΡ. ἐο δδ δογηθδ αἴοης, οαγτίδα αἰσαν 
ἐν, πο 12. ἴῃ Ἰαίον οἀά. νεφέλαι ἄννδροι 
ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι. Βυΐ (δ6 
ἰοχῖ, τοὺ. σεριφερ. σἱοϊάε ὃγ ἂν ἴῃ0 ὈοίοΣ 
8686 ; ἴπ οΘοῃῖοχῇ γϑαυϊτίηρ ἐμαὶ οἵ οἱ γομῆι- 
ἀφωπέων, οὐ οἱγομηι  δγμπέγ. ΟἹ [86 ὁοῃ- 
ἴγατγ, ἰπ ΗθΌ. χΐ, 9, διδαχαῖς ποικί- 
λαις μὴ παραφέρεσθε, 88 ἴῃ ἰαἴοτν οἀά, 
ἴογ ἰοχῖ. τθο. περιφ.. ψἘΙΟὮ γἱ6 148, ἱπάθϑά, 
8 ροορά Β5Β6η86, (ἃπά δο Ἐξ, ἷν. Ἶ4, ἦν 18 
βαϊὰ, μηκέτι κλυδωνιζόμενοι παντὶ ἄνε- 
μῳ τῆς διδ.} Ὀυϊ ποῖ 80 ροοὰ ἃ ΟὯΘ 89 
“παρ. αὐνὶρίο. ϑϑιταὶ τὶν ῬΊυι. Τίταοὶ, 6, 
ψὸ αν αἱ κρίσεις σείονται καὶ παρα- 
ἔρονται ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν τυχόντων 

παίνων καὶ ψόγων, 8 ταρίδρῃονῦ ἰδκοη 
ἔγουι ἃ βῃρ Βυττίοὰ ουἱ οὗἁ 118 Θοῦτο0 Ὁ 
νἱοϊθηὶ πῤήοα Ελως Αταῖ. 12, ΤῊ " 
ΒΘΏ86, ἴῃθῃ, πῃ [86 δῦονθ 8. “ἴο 
ΟΔΙΤΙο ἃ δὰ [(ἔτοῖὰ {ἢ9 παν .Ἶ δὸ ἴῃ 
Ῥ]αίο, ν᾿. 206, ἰξ 8 βΒαϊά, ἀλήθους τινὸς 
ἐφαπτόμενοι, τάχα δ᾽ ἂν καὶ ἄλλοσε 
παραφερόμενοι, δῃηὰ 898, πα Ἔφιρο. 
μενος. 21, ππαρενέχθημεν, οἱ αἱ]. 4180 ἰῃ 
ΡΙυῦ, νἱ. δ8, καταδέοντες τὴν κρίσιν (Ἰυὰρ- 
τηθη) ὅπως μὴ καταφέρηται τῷ τέρ- 
ποντι πρὸς τὸ βλάπτον. 
Παραφρονέω, ἔ. ήσω, ἐο ὅδ αϑἰάε 

"οι α τίρἠλέ πιπα, ὍΘ δβὶ4θ οπιββοὶ, ἐο δδ 
8080], 2 Οοτ, χὶ. 23, 

παραφρονῶν λαλῶ. ϑορῖ. ἀπά Ο]888. 
Παραφρονία, ας, ἡ, (παραφρονέω,) 

« 



ΠΑΡ 

Φτορ. 8 δοΐηρ Ὀοδίάθ οπϑβοὶῦ, τραάπδδε, 
ἸΟΙν, 2 Ῥοι, ἵν γι ᾿ 

Παραχειμάζω, ἴ, άσω, ἰο ευἱηΐεν 
ἘΠ ΤΟΥΣ 5 ΒΊΟΣ, ΟἹ ΜῈΝ α βετεοτι ἴῃ παπαν 
Αοίϑ χχυϊ!. 12. χχυ, 11. 1 Οον. χνυὶ. 6, 
δηά Ο]488. 

Παραχειμασία, ας, ἡ, (παραχει- 
μάζω,) α ευυἱηξογίησ ἨΘΑΥ͂ ΟΥ αἱ ἃ Ὁ͵Ϊ866, 
Αοἱβ χχυϊ, 12, δῃᾷὰ ΟἸ88. 
Παραχρῆμα, ἄν... Ῥζορ. ἴογΣ παρὰ 

στὸ χρῆμα, 11ἴ. " ψἰτ [86 εὐ 861 δὲ 
1:9 ὙΘΥΥ͂ ταοιηθῃΐξ, οἡ ἴδ6 Ββροΐ, ΞΞ 70 γἐἦ- 
εοἰξλ, ἐπιπιοαϊαξοῖῳ, αι. χχὶ, 19, ἐξηράνθη 
παραχρῆμα ἡ συκῆ, ἷ. 6. ἰτητηθαΐαίο } Υ 
δον δοίηρ ουγεοᾶ, νοῦ. 20. 1ωυ, :. 64. ἵν. 
89, ἃ οι, ϑορί. δηὰ Ο]688. 
Πάρδαλις, εως, ἡ, (πάρδος,) α 

ἐλον, ἰδοραγὰ, Βλον. χὶϊ!. 2. ϑορί. ὰ Οἶδε. 
Παρεδρεύω, 8ε0 Προσεδῥεύω. 
Πάρειμι, ἴ. ἐσομαι, (παρὰ, εἰμὶ.) ο 

δο ἨδαΥ ὃγ, δὲ ργοϑοηξ, 080}. Φοδῃ υἱΐ. 6, ὁ 
καιρὸς ὁ ἐμὸς οὕπω πάρεστιν. Χὶ. 28, ὁ 
διδάσκαλος πάρεστι. Αοἰβ χ, 2]. χνὶϊ, 
6: μὸ 2 οί. 1. 12, ἐν τῇ παρούσῃ ἀλη- 
δεῖς Ι. δ ΥῈ ἀμ ̓) πα γ0 αν σὸ- 
οοἰνο4.᾽ Ῥαγί, τὸ παρὸν, ἐδ ργοϑομέ ἔτηθ, 
Ηοῦὺ. χὶϊ. 11, πρὸς τὸ παρόν. ϑαϊὰ ο 
πίη, 1011, ΌὉΥ ἀαίδνο οἵ ρμϑύβοῃ, ἴο ὅδ 
ἡθα φτμ ΟΥ̓ ἔο ἃ Ῥϑύβοῃ, 4. ἀ. “16 ρβϑβοη 

16 {πΐηρ,᾽ 2 Ῥοῖ, ἱ, 9, ᾧ μὴ πάρεστι 
ταῦτα, ἾἸ. 6. " ἮὮΘ Ἧ1ο [88 ποὺ ἴδι680 [πΐῃρβ.᾽ 
80 ὙΥ ἰδ. χι!, 1. οἷς παρῆν Θεοῦ ἀγνω- 
σία. χὶ. 21], ὅς ΟἸΔε8. ποθ τὰ παρόντα, 
ἐδε ἐξέησο ιυλιοῦ, ὁπ6 ἦαϑ, ἱ. 6. Ῥτοροτίγ, 
ἔοσίαπο, οοπάϊοη, Ηδῦ. χὶ, ὅ, ἀρκού- 
μενοι τοῖς παροῦσιν. ΟἾ888. 6. ὅτ. Χεη. 
Οουν. ἱν. 42, οἷς τὰ παρόντα ἀρκεῖ, 
ἥκιστα τῶν ἀλλοτρίων ὀρέγονται. 
ῬΈΒΟΟΥΪ. 4. 
Παρεισάγω, ἴ. ἕξω, (παρὰ, εἰσάγω, 

ὅο ἰραὰ ἐπ βοίήκνυ δῳ νι μαι ας τὴμη κὰν 
ἐο ἐπίγοάμοοε αἰοησ ευἱξῥ, οἴἶΘΙΒ: ἴῃ Ν, Τὶ. 
ἕο ἰραά οὐ ὑγίηρ ἴπ ὃν εἰφραϊίδ, ἴταῃθ, αἱρέ- 
σεις, 2 Ῥεῖ. ἢ. 1. οὶ, ἱ, 18, 8, οἱ 8]. 
ΡΙαῖ, Ῥγεγὴ. 29. Ὁ]οὰ, 5:16. χὶϊ, 4]. 
Παρείσακτος, ον, ὁ, ἧ, τα]. (παρ- 

εισάγω,) δγοιυσῆξ ἴμ ὃν δἰοαϊῆ, 614]. 11. 4. διὰ 
τοὺς “. Ψευδαδέλφους ἴον ἀλλοτρίους. 
Παρεισδύω, ἴ. ύσω, (παρὰ, εἰσδύω.,) 

ἕο φῸ ΟΥ' ΘΟΠ16 ἴῃ ἧ, ἰο οΥ660} ἵπ ὠη- 
ατσαγόϑ, δ ἂς 4. «08. δηὰ ΟἾ288. 
Παρεισέρχομαι, 80γΣ. 2. παρεισῆλ- 

θον, (παρὰ, εἰσέρχομαι.) ἱπίταῃϑ. 1) 20 
90 οΥ 00,16 ἵ ἨΘΑΥ͂ ἴο δην ταῖπρ, ἕο θπμέθν' ἴῃ 
μηΐο οὐ τυΐἐδ, ΔῺγ τίη, οι. ν. 20, νόμος 
δὲ παρεισῆλθεν 80. εἰς τὸν κόσμον, “" Ὀυἱ 
[86 ἰὰνν οπἰογοὰ ἰῃ ἐποσουηΐο,᾽ νἱΖ. τρΐο ΟΥ 
ὍΡροα ἰδ6 παράπτωμα, νεῖ. 18, (οοτΡ. 
νοῦ, 12, ἡ ἁμαρτία εἰσῆλθε,) 1. 6. “186 
αν βιρετνθοθὰ προ [Π6 δβίδίθ οὗὨ ὑγ8π8- 
στοδβδίοι ἔγοτη Αάδιη ἴο Μοβεβ.᾽ ὅ'ο Τϑεί. 
Χιι, Ῥδίσ, ἡ. 608, γένεται μέθη. καὶ παρ- 
εἰσέρχεται ἀναισχυντία. ἘΒυϊ παρὰ 

9526 

ξ͵ ναν ἀλλοτρίων. Βον. χχ. 
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ΩΔΥ͂ ΤΩ08ῃ ὀγ-ἰλο-ὄψο, ἐπα γον, κ᾽ ἸΘΏΕγ. 
369 ΤῊΥ ποῖ. 2) ἴο 90 οἵ οοτηδ ὧπι ὃν 
ἕο οπίδὺ ὠπαιυαγβ, ἰμῖγαηβ. Ο18]. 11. 4, οἵ- 
τινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι, δοὰ 

(παρὰ, ἐμλῴώμ ἕο ὅϑαν υὴἹ ἐλαο δεν 

αἰοπρ εὐ, 

ἸΠαρεκτὸς, κἂν. (παρὰ, ἐκτὸς, , 
πραῦ ὃν υυἱδδοιξ, οπ ἰδα ομϑίαε ; Β ὝΕΣ 
δορὰ τὴ ἀῦί. τὰ παρεκτὸς, ὅε ἑλέποε 
δεδίαθθ, ΟΥΘΥ δῃηὰ δὔονο, 2 Ὅοσ. χί. 28, 
χωρὶς τῶν παρεκτός : ὙΠ σΘῃ. ἴῃ ἴδὸ 
86ὴ80 οὗ ὀχοορί, Μαῖϊ. ν. 82, παρεκτὸς 
λόγου πορνείας. Αοἰδ Χχνὶ. 29, ἀηὰ Δι. 
Οτ. υτίίοσ. 
Παρεμβολὴ, ἢς, ἡ, (ταρεμβάλλω, 

ᾶ βρη αν ϑοηιοίμέπς δοξιυθθΉ ὀρήντλᾳ 8180, : 
8 ΤῊ ΪΠ ΔΓ ποτὰ, α ἡμα-αΥταν, ἃ εοοτιδΐῃ 
ταοιποὰ οὗ ἀγανίηρ ὉΡ ἴγοορβ, Ρο]. χὶ, 82, 
6: Βοηοθ ἴῃ Ν, Τὶ, ὙΠ ἼΘεση: αΥ̓Ταν, ἴοι 
αγεν, ᾿οβδί, ἷ. 6. ἃ8 ἄγασῃ ἂρ ἴῃ ὈΔ(6- 
ΔΙΤΑΥ, Ηοὖ. χί. 84, παρεμ, 

. δορί. διὰ 
Ῥο]. 11. 78, 8. 281]. Υ. Η. χὶν. 46. 2) ἐν- 
οαπιρηιοπέ, ἷ. 6. ῬχοΡ. ᾿υχίδ- υγδηροσηδης 
ἶπ ἃ σδηρ, ΒΘΠῸΘ βόποῖ, ὦ οαπρ, Ῥο], νἱ. 
κῳ ], εἶτ Απί. τε 4,1. Ῥ]υῖ. Οα8. 45, 
8]. ; βαϊὰ οὗ ἃ βἰδῃάδηρ σαν, σαϑέγα 8έαξέσα, 
ΟΥ̓ δανγαοῖο, οὗ 189 Ἀπρβὴ 80] 118 δ 96- 
ΓΌΒΔ]Θμτα ἰῃ [Π0 ζοχίχοββ οὐ Απίοηΐα, ΑςὰΣ 
Χχὶ. 84: 4180 οἵ 1:6 Θμοδιηρη θη β οὗἁὨ {8 
16γ86}1065 ἴῃ {π6 ἀοβεσγί, ΗΘ Ὁ. ΧΙ. 1] - διὰ 
ἴῃ [Π0 ΒΆΣ)Θ ΘΟΠΠΘΣΊΟΗ, Ηρ. νοῦ. 18. 

Παρενοχλέω, ἔ, ήσω, (παρὰ, 
λίω) ἰὸ σόυλίο δυοίάον, τοὶ]. ὉΥ ἀμέῖτο Εἴ 
ῬΘΙ8. Αςἰβ χυ. 19, κρίνω μὴ παρενοχλεῖν 
τοῖς κατὶλ. “ἴο ρὶνθ πὸ ἔπσίμον στηο]ϑδὶδ- 
[οη.᾽ ϑορί. δῃά ]δἱ. Ο]488.. 88 ῬῸο]., Τ᾽ 1οὰ, 
10. δηὰ Αττίδη. 
Παρεπίδημος, ου, ὃ, ἧ, δα). (παρὰ, 

ἐπίδημος,) α ὃν- , ὦ 8Ο)ΟὨΓΉΘΥ. ἱ, α. 
ΔΙΏΟΠ ἃ ρθορίθ ποί ομϑἶῖβ οσψῇ, Ηοῦ. χὶ 
18.1 Ῥεῖ, 1,1. ἢ. 11, βορί. αἴθ, χχιῆ, 
4, 81, Ῥο]. δῃηὰ οἵιοσ ἰαΐθ Ὑσίίοσβ. 

Παρέρχομαι, (παρὰ, ἔρχομαι.) ἢ 
παρελεύσομαι, 80Υ. δ. παρῆλθον, Ἰηΐτδηκ. 
Ἰ. ἐοὸ ΟΟΜῈ πϑαῦ ἕο ΔΠῪ Ῥϑιβου ΟΣ τῆϊηρ, ὦ 
ἄγναιο πεαν, ἴλι. χὶϊ. ὁ7, παρελθὼν δια- 
κονήσει αὐτοῖς. χνὶϊ. 7. Ἐδοὶυκ. χχῖχ, 9: 
οθοΣ, ΜΕ. νἱ. 48, ἤθελε παρελθεῖν αὐ- 
τούς. 281]. Υ. Ἡ. 11. 85, ἐπεὶ δέ τις αὑτὸν 
παρῆλθε : ἴῃ ἃ ΠοΒ[116 Τηηηοσ, Αοἰδ χχὶν. 
4: 208. Β6]}. ᾿]. 8, 2. Χο. Οοιν. ἱ, 7...» 

. ἴο 60 οΥὗ ἨΘΑΥ͂, ἴο ὃ 
1) ῥγορ. ἐμρὲ ἀγαθὴ 1μ. βΕ τη 87, ὅ γδ 
᾽Ἴ[Ἴησ. παρέρχεται : ἴ0]]. Ὁ δος. Αςίε χτὶ. 
8, παρελθόντες τὴν Μ.: Ὁγ διὰ τῆς 
ὁδοῦ, Μαῖίι. Υἱῖϊ. 28. Ξβορί. διὰ ἔνω.- βεϊὰ 
οὗ (ἴτη6, ἐο »α88 ὃν, δδ »Ῥαδέ, 4050]. χὶν. 1, 



ΠΑΡ 
ἡ ὥρα ἤδη “παρῆλθεν. Αςεἰδ χχνὶΐ. 9. 
1 Ῥεῖ. ἷν. 8, ὁ παρεληλυθὼς χρόνος. 
2) βκᾳ. ἐὸ }αϑε ατσαν, »εγίβἧ,, ΔὉ80]. δηὰ 
ὅδῃογ, Μαῖίϊ. υ. 18, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ 
οὐρ. καὶ ἡ γὴῆ, οι. ϑερί. Ῥο. χχχνυ]!. 86, 
διὰ ΟἸδε8.. δὲ ἼΒοοοσ. ἴὰ, χχνὶϊ, 8, σε 
παρέρχεται, ὡς ὄναρ, ἥβη. Οὗ νοτάϑ, 
ἀδοϊασδίίοηβ, ὅσο. ἐο »αϑεὲ αἰοαν σἰϊμουΐ 
4] δ] τηθηΐ, δ ἐπ υαἷη, Μαίῖ. ν. 18. χχίν, 
85, οἱ οι μον οὐ μὴ παρέλθωσι. 8) 
Βα. οὗ ον 8, ἕο ραβὲ αἰσαν ὕγΟΠ. ΒΏΥ ΟὨΘ, 
ἔο δὲ τειιουεά, αὐεγίοα, ἴο]]. ὍὉΥ ἀπὸ οὗ 
Ἤν Μαῖι, χχυΐ. 89, παρελθέτω ἀπ᾽ 

Ὁ τὸ ποτήριον τ. ΜΙ. χὶν. 8δ. ϑερί. 
ὄκηι. ':, 4. 28). Υ. Η. χίϊ. 88. 4) ἐκ. 
ἐο Ῥαδε ὃν οἵ οὐδεν, ϑημίν. ἰο περίδοὶ, ἱγαη8- 
ϑγδῖβ, Ὑιὶ ἢ 860. ἴμα, χί. 42, τὴν κρίσιν. 
χυ. 29, ἐντολήν. βερί. ἀηὰ ΟἾδ88. 
Πάρεσι", ἑεως, ἡ, (παρίημι,) ργαίον- 

φαὐβεῖο, ἱ. 6. α ἰρέξ ΟΥ γεηιξδδίον, ἴῃ 
189 ΒΘη80 οὗ ογϑιϊοοκίη, ποῖ ρυῃἱβιϊηρ, 
Βοτλ. ἱ. 2δὅ: ἷξε ἀϊβεσβ ἴτοω ἄφεσις, 
ὙΠ ΟΒ ἐπ }]}168 οὔ, ἔογχίνϑησβα. Ὠΐοη. 
ΗΔ]. Απὶ. υἱΐ. 57. 
παρέχω, ἴ. ἕξω, (παρα; ἔχω.) ῬΤῸΡ. ἕο 

λοϊά πϑαν ἴο ΔΏγ δ: ἴῃ Ν. Τ. ἴο ΟἹ 
ΝΟΟΥ͂ ΟΥ ἐοιυαγαβ ΔΗΥ͂ ΟἿΘ, Ξ--- ἰο φγοϑθηΐ, 
οϑδν, ἄς. 1) Ῥσὸρ. σὴ δος. [.ὰ. νἱ. 29. 
πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην 5ο. σιαγόνα, ἀπὰ 
80 οἷϊ, ἴῃ Ο]488. 2) βῳ. “ἴο ὃ6 186 οδ0δ6, 
ΒΟΌΤΟΘ, οὐσδϑίοῃ οὗ δὴγ ἰδίηρ ἴ0 ἃ ῬΟΙΒΟΏ,᾽ 
'. 6. ἐο τηαῖΐδοῖ ἄο, ἰο σίοα οὐ δοβίοισ, ἴο 
ὁλουῦ, ἐο οοοαδίοῃ, 86. ἴῃ ὁπ 68 θ6 ἢ 41, τ 1} 
806. δηὰ ἀδῖ., ΟΧΡΥ. ΟΣ ἱπ|ρ]. ; κόπον ΟΥ 
κόπους παρέχειν τινὶ, ἰο σίῦδ Οη6 ἐ : 
ΞΞ ἕο . Ὅόα, (860 Κόπος,) [ἴλι. χὶ, 7. 
ΧΥΪ. ὅ; ἐργασίαν παρέχειν τινὶ, ἴο 
“παΐδ οὐ ὅγιπρ φαΐ ἴο ΔΏΥ οηο6, Αοἰδ χγὶ. 
16. χνὶ!. 81, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν, 
ὁ σδιδίηρ, θ6] οἴ ἴῃ 411.᾽ 1. 6. “ ῥχγουϊῃβ, οοη- 
ξθμο: ̓  ἴο δι τς δι Ὁ Αςῷδ χχίϊ. 

παρέσχον ἡσυχίαν, ὍΔ αἰΐοηοο. 
χχυῆὶ. 2, π. διλώθρώ τι "1 Τία,. 1. 4. 
Υἱ. 17. ΟἸδββ. Μιὰ, παρέχομαι, ἰο ἀο οτ 
«λοῖῦ 707 ο"δ᾽ 8 δεἰ7., ἴοσ ουιθ᾽β ουγῃ ραγὶ, ἴμι, 
Υἱί. 4, ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξει τοῦτο, " ἴοτ 
σόα ἴπου δῃου]άδι ὁπ (ΠΥ ρΡατὲ ἀο ἐπ ϊ8.᾿ 
Αςείδ χίχ. 24, ΟἹ]. ἱν. 1, τὸ δίκαιον τοῖς 
δούλοις παρέχεσθε : σἰϊὰ ἀοι]9 δοσυ. 
Τίς, 1, 7, σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον 
καλῶν ἔργων, δηὰ 50 ἴη 
Παρηγορία, ας, ἡ, παι μμιναε εἶ 

παρὰ, ἀγορεύω, ΟΠ, 
δοίμοθ, Οο. ἵν. 11. ΡΊυἱ, ἀδ ΕΧΠ, 1. 
Παρθενία, ας, ἡ, (παρθένος,) οἱἷγ- 

φύτίέῳ, υἱγσία ἀφο, ἕνα. Ἰ. 86, ζήσασα ἔτη 
μετὰ ἀνδρὸς ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθ. αὑτῆς, 
1.6. “ὙΠῺῈ [80 Βυδῦαηα Ὑδοτὴ δῆο μιδὰ Σηὰγ- 
τἱοᾶ 82 ἃ νἱγρίη.᾽ ϑερῖί. απὰ Ο]δδα. 
Παρθένος, ου. ὁ, ἡ, τ]. υἱγσίῃ, ὧ5 οἷι. 

ἴη ΟἸδέδ. ΦΪΝ.Τ. 1. μεῖς. μη νά γγ δέοι 
85 διυῦει. α σἱγσίη, τιαϊάεπ: 1} οῃθ Ὑ80 
ἴδ8 ποῖ Κηοῦσι τῆδη, ἴλι, ἷ, 27, πρὸς 
παρθένον μεμνηστευμένην --- Μαριάμ. 
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σΟΡ. νοῦ. 84. ϑορί. δηὰ (228. Μαίϊ. 
ἷ, γε ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει : α180 
γοῦν} βρουθο: ἢ. 2 Οογ. χι. 2. 2) 
θην... οὗ ἃ τρδυτΪδρο Δ Ὁ]6 τοδίάθη, Μαῖί. 
χχν, 1. Αοἰδ χχὶ. 9. 1 Οὐσ. υἱὶ. 84, μεμέ- 
ρισται ἡ γννὴ καὶ ἡ παρθ. οηυΐϊν. ἰο ἡ 
ἄγαμος. νον. 87, τὴν ἑαντοῦ παρθ. οαυΐν. 
ἴο Ηἷβ νἱγρίη- ἀδυρθίον, τοδυτίαμεδ 9 δὶ 
πητηδττίοα, ϑ'δρί. δηὰ Ο]885.---1. ΜΑαϑο. 
ον. χἷν. 4, οὗτοί εἰσιν οὗ μετὰ γνναι- 
κῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, παρθένοι γάρ εἰ- 
σιν, ἷ. 6. ἔθ, Ῥέγο, Ὧ0 ἢαγο Ὠοΐ ΚΠΟΤΏ 
ὙΟΙΏΘΏ. 

Παρίημι, ἔ. παρήσω, (παρᾶ, ἵἴημι.) 
Ῥογῖ. μαθθ. παρεῖμαι, ἰο ἰδέ ᾽" ὃν οὗ 
αἴοηρ, Ηὰοί. 11, 72, ἐο ἰδὲ σοὸ , τείας, 
88 ΤΟΡΕδ ; Β6Ώ66 ἴῃ Ν, Τ. ἢχ, μδβ8, παρ- 
ἔεμαι, ἰο δδ τοϊα;εά, δεζοοδιοο Ἰὲτ. ὡκσέγωησ, 
ΟὨΪΥ ἴῃ ρογί. ρατῖ, χεῖρες παρειμέναι, 
λαπαβ οηγεοδίεοα, δβαπβῖηβ ἄονστι ἔσο) ψνεῦ- 
τίηθδβ δηὰ ἀδδροηάθηογ, Ηοῦ. χίΐ 12. 
βερί, Ζορἢ. 111. 17. Ἐρεΐτο, ἢ, 18, χχν. 
28. 706. Αηϊ. χἰϊ!. 12, δ, αὐτοῖς αἱ χεῖρες 
παρείθησαν. Ἐλιγ. ΑἸε, 208, παρειμένη 
δὲ χειρὸς ἄθλιον βάρος. 

Παρίστημι διὰ Παριστάνω (παρὰ, 
ἵστημι.) ἴ. παραστήσω, ἃ. 23. παρέστην, 
[588. 0 σαθ86 ἰο ΝΘΑΥ͂, ἸΏ ΓΆΠΒ. ἴο 
“ίαπα πεαν, 8ὁο0 Ἵστημι. ἷ. ΤΆΑΝΒ, ἴῃ [ἢ9 
ΡΓαδ. ἱταρεγί, ἔαϊ. δηὰ ἃ. 1. οὗὨ {ἰπ6 δοῖ. ἐο 
οαἴι86 ἐο δίαμα παν, ἰο »ίαοο πδαν' ὃψ; ἈΘΏΟΘ 
ἴῃ Ν. Τ᾿ ἐὸ ΟΥ δϑέ δέΟγθ ΔῊΥ ΟῊΘ, ἴο 

πὲ, ἐαλὲδίδ: 1) χϑῃοῦ, ὙΪΠῸ δοο. δηὰ 
ἀδῖ, ΟΧΡΓ. ΟΥ ἰωρ]. Αοίβ χχὶϊὶ. 88, πὰ 
ἔστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. ἴμι. ἰ, 
22, τῷ Κυρίῳ. 2 Ὅον. ἰν. 14, παραστήσει 
ἡμᾶς) σὺν ὑμῖν, 8.11, τῷ βήματι τοῦ 
ρ. ὅτο. : 80 τπὐτὰ ἀουθ]6 αοο. οἵ οὈ͵οσὶ 

δηὰ ρῥγοάϊοδίθ, τινά τι, Αοἰδὶ. 8, ἰχ. 4]. 
Βοιι. νἱ. 18, 16, ὦ παριστάνετε ἑαυτοὺς 
δούλον-. χὶϊ. 1, οἧ. ϑβορι. δηὰ 1δἱ. ΟἾδεν, 
2) ΞΞ ἰο ρίαοε αἱ δαμά, ἑλὴ͵ Μαῖί. χχνὶ. 
δϑ, παραστήσει μοι πλείους. Αοίε χχίϊϊ, 
24, κτήνη. ῬοΙ. χχχ. 9, 8. Ιλυιοΐδη Ὁ. 
Νοτῖί. νἱ. 2, 8) ἴῃ (9 φῃϑθ οὗ ο ὁοϑην- 
πιομά, 1 Οοτ. Υἱι. 8, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρ- 
ίστησι τῷ Θεῷ. 405. Αηϊ. χν. 7, 8. Αττ. 
Ἐρίει, 1. 16, αὑτὰ ἐπαινέσαι ἣ παραστῆ- 
σαι. 4) τηοίαρἢ, ἐο ϑεέ Χυγίδ ὮΥ ἘΜΠΙΒΩΝ, 
ἷ, 6. ἐο εἤοιυν, , Ἀοῖδ χχίν, 18, οὔτε 
παραστῆσαι δύνανται περὶ ὧν κιτιλ, δὶ 
ον. ἱπ Ο.56.----11, ΙΝΤΆΑΝΒ. ἰὼ 1Ππ6 ρον. 
ΡΙαρ. δπὰ δοσ. 2. οἵ 16 δεῖ. δπὰ ἴῃ {Π6 
τηϊά, ἰο δίαμα πδαΥ οΥ ὃψ : 1]) φϑῃοῦ, ἕο δὲ 
Ῥγέθεπί, ὅς. στὰ ἀαΐ, ΟΧΡΓ, οὗ ᾿ρ]. Αοἰθ 
1, 10. ἰχ. 89, παρέστησαν αὑτῷ πᾶσαι 
αἱ χῆραι. χχνῖ!, 238, ΜΚ. χν. 89, ὁ παρ- 
ἐστηκὼς ἐξ ἐναντίας, " ὙὮο βἰοοὰ ὉΥ ΟΥ̓́ΔΣ 
δραϊηεί τα :᾽ 8ὸ ρασί, οἱ παρεστηκότες, 
οοηίτ, οἱ παρεστῶτεν, ἰδ ἡ ἀηκονοῤῃ 
Μίκ. χίν. 47. Αεἰφ χχί. 2; πίῃ ἐνώπιόν 
τινον, ἵν. 10, βερί. 208. δηὰ Ο(]ωϑε, ΕἾ 
ἴῃ ἃ ἔποπα ]ν φεηβο, ἰο σία ὗν, ἰο αἰ, νἡι 
ἀδι. Βοιι. χνὶ, 2, ἵνα παραστῆτε αὐτῆ. 
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Ὁ Τίπι. ἰν. 17. δπὰ Ἃ]αββ. : ἱπ ἃ Ββοβίῖ]θ] ἥσομαι, μετ. παρῴχημαι; ἕο δ ΟΝ 

᾿ ἐ- Ὶ 0 δ ᾿αἴοπσ, ἩΡΩ . ἦν. ΟἿ. ἴῃ κὺ 
δθη86, ὉΥ ἱτηρὶ. δὐβοὶ. Αοίβ ἷν. 26, παρέ- 

στησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς. ΕΟ. Ἰΐ,  οὐΪγ οὗ ἄμπηθ, ἕο }α88 αἰσαν, 1ηΐγϑηβ. Αοίϑ 

ἃ. ϑαϊὰ οὗὨ Επιθ, 8 βοδβοῃ, ὅζο. ἐο δδ »γ6- ͵ χῖν. 16, ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς, 
Χο. Αἢ. Χὶ. 4,1. ϑοπέ, ἰο λαυνα οοπιο, ΜΙ. ἵν. 29, παρέστη- 
Παρομοιάζω, ἴ. άσω, (παρὰ, ὁμοι- κεν ὁ ᾿Ἂ ισμός. Τθδι; ἐτὉ: 25. 2) ἴο 

ὍΥΘ ΔΏΥ ΟΠ6, ἷἰπ ἷ8β ὈΓΘΒΘΠΟΘ, κα ᾿ ἕο ὃ πραγῖῃ ἰἐζε, ἰ. 6. . ἕο 

Πα 01) δι απο ἴα δοτομέῖς δοῦϑο, ἧς Ἀϊλῶ ἐὸ τεροπεδί, σῆτικ ἄει. Μαῖς, χαϊῃ, 
δοῖοτο ἃ Ἰυάψο, Αςοἰβ χχυΐ, 24, Καίσαρί ) 27, 8,0 παρομοιοῦσθαι, Χοηῃ. ἘΡΆ. 

παρόμοιος, ου, ὃ, ἡἧ, 584). (παρὰ, σε δεῖ παραστῆναι. Άοπι. χίν. 10. Βιαϊά 

οὗ αἰϊοπάβηϊβ ψἘο τσαΐξ ἴῃ [86 Ῥτεβθῆοθ οὗ ὅμοιος,) Ῥτορ. πϑαγί δέξο, '. 6. ἤθπιον. ἔξ, 

δἰηκίΐαν, νἱϊ. 8, 18, απὰ ΟἸ488. 8 Βυροείοσ, [μὰ. ἱ. 19, ἐγώ εἰμι ΤῬαβρ. ὁ 

ΤΙ αροξῦ'νω, ἴ. υνῶ, (παρὰ, ὀξύνω, ἵτ. ΤΑριστηπος ἐρτον τὸν Θ. ππεν ΧΙΧ. 

: ἴ, 8 488. 48 [ιοΐαη, 1). 1607, ᾿ ᾿ ᾿ 

χχὶν. ᾿ δεῖ---παρεστάναι τῷ Διΐ. ὀξὺς,) ἐο ἐλαηρθπ ὃῳ ΟΥ ΟἹ 8ΗΥ ἰμΐπρ, (ἷ. 6. 

᾿ ᾿ ξ ἘῪ τυ δοίην.) ἕο τοὐσέ 88. ἃ πίξδ, ταϑίβρβι. 

Πάροδος, ου, ἡ, 111. α τραν ὃν, ἰὸ εδαγροη [6 ταἰὶπά, ἰθαραῦ, σοΌΓαρο οὗ 

τον, οὗ οἶδοο, Το. Πὶ, 2]: ἴῃ Ν. Τ᾿ οὗ] δὴγ οῃβ, ἐο ἑποίξδ, ἐηυροῖ, Χεουι. Νέϑι. 111, ὃ, 
18: βοῆοθ ἴῃ Ν. Τ΄ τηϑίβρη. ἕο Ἁ δοΐοῃ, α »αβδέπηρ ὄψ, 1 Οοτγ. Χυϊ. 7, ἐν 

παρόδῳ. ἐν τὸ ὥσαγ, ἴῃ Ῥδβδίηρ, ΟἾΔ88. 85 ] γονιό, ἷ. 6. ἴο ΒΏΟΓ, ἱπά!ρηϑιοηι., ΟὨΪ]Υ ΒΆ38. 

Τασο. ἱ. 126, ΟΓ τωϊά. Αοἰβ χνὶϊ. 16, παρωξύνετο τὸ 

Παροικέω, ἴ. ήσω, (παρὰ, οἰκέω,) } πνεῦμα αὐτοῦ. 1 ον. χἹϊ. ὅ. δορί. δὲ (]686. 

ἐο ἀιοοῖ! πϑαν, δ6 πεὶρήδοιν; ἴῃ ΝΟ. Τ. 10] Παροξνσμὸς, οὔ, ὁ, (παροξύνων 

δὲ α ὑψ-αἀιοοῖίον, ἰο ϑογοινη. ἄν }} 88. 8 | ρσορ. α βδλαηρεπίηρ, 180 ἢρ. 1) ἐποὶ 

βίσδηροι, ὙΠ ἐν, Γκι. Χχῖν. 18, σὺ μόνος 

παροικεῖς ἐν Ἵερ.:; [0]1. Ὁ εἰς, Ἠοῦ. χὶ. 

9, παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν, “ἢ οδῆλθ δη4 

βοὐουτποά.᾽ ϑορί. δῃὰ ΟἾδ888. 

παροικία, ας, ἡ,(παροικέω,) α ἀιυοῖϊ- 

ἕηρ ποαῦ; ἵὰ Ν. Τ, α Ἰοιιγρΐησ, τοϑι άθηοθ 

ἐπ 8 ἑογοΐψτι Ἰαπὰ σήϊμουϊ [86 τῆρμβ οὗ εἷα- 

Ζοηβῃΐρ, Αοίβ χἰ ἡ. 17, ἐν τῇ παρ. ἐν γῇ 

Αἰγ. ϑορί. δπὰ 184. χίχ. 10. Μοίδρῃ. 
οὗ Βυχηδῃ 116, 1 Ροΐ, ἱ. 17. δορί, ῬΒ. 

ΟΣΙΣ. δά. 

Πάροικος, ον, ὃ, ἡ, 88]. (παρὰ, οἵ- 

κος, αἰνραϊϊέης ΠΘΑΥ͂, ποιρἠδοιτίηφ ; ἴῃ Ν. Τ. 

ὁ πάροικος, ϑαϊδῖ. ὦ δγ-αιυοϊδγ, ἃ Β0)ΟὩΡΉΘΥ, 

801. σἱτβουΐ [80 ΠΕΣ 8 ΘΡΒΒΕΉΕΙ α 

γοίσπον, Αοἰδ υἱὶ. θ, 29, πάροικοι! ἐν ῇ 

ΝΥ ΕἸρ᾽ οὗ Βυτηδα [6,1 Ῥεῖ. “1.11; ΧΕ 
ἴῃ τοβρϑοὶ το [μ6 Ομυτοῖ δηὰ κίηράοπι οὗ 

Οοά, ἘρἈ. ᾿1, 19. 
Παροιμία, ας, ἡ, (πάροιμος, ἔτ. 

παρὰ, οἶμος,) ῬΙῸΡ. “ βοιπδιἰης υἱἱογοά Ν 

[6 ΜΔΥ ; Β6ποθ α ὄγ-ισογά, ὃψ- οὗ ς 1. 

Ῥτορ. α ργουογῶ, αἄαρε, 2 Ῥει. 1]. 22, τὸ τῆς 

ἀληθοῦς παροιμίας, ὅς οἷϊ. ἰῃ Ο]489.---. 

Τὴ 8:. δ. πη Οοβροὶ βᾶτιο 88 παραβολή: 

1) φοποσ. βρωυταίίυο ἀϊϑοοίγϑε, ἀαγίς ϑαγίησ, 

ἱ 6. οὔβοῦτο δηὰ {1}} οἵ μἰἀάθῃ τηθδηΐηρ, 

ΖόΒη χυΐ. 25, ἐν πάροιοις λαλεῖν, ΥΟΓ. 

99, (οὐ Ρ. παραβολὴ 8.) Ῥτον. 1. 1. χχνυ. 

Ἰ. Ἐκοΐυβ. νἱ. 85. 2) α ραταὐϊο, ἴῃ [}6 

υϑυα] βθηβ6, Φο μη χ. 6, οοταΡ. παραβολὴ 2. 

Πάροινος, ου, ὃ, ἧ, 84). (παρὰ, οἶνος.) 

1. ὃν οΥ αὐ τοΐπθ, ἷ. 6. Βροῖκεῃ οὗ αὐ [Δ|κ08 

Οἶδοθ ὃψ οὐ ονδῖ Ψ7ΠΘ, ΤΟΥΘΙΤΥ͂, ἃ8 τὰ πάρ- 

οινα, 561}. μέλη, ἀτϊπκίπρ Βοπρδ, Βοξδοκλ. 

Ῥιπά. Ἐτ. Ρ. δδδ:; ἷπ Ν. Τ. οἵ ΡΘΊβοηΒ, 

οαυΐν. (ο σίσεπ ἐο τοῖπα, ῬτῸρΡ. ἐ β Ππρ' Ἰοησ 

ὉΥ νήπο,᾽ (ὁοοπιΡ. Ῥτον. Χχὶδ. 80.) 1 Τα. Παῤῥησία, ας, ἡ, (πᾶς, ῥῆσις,) ὈτῸρ. 

τὰ, 8. Τίς. 1. 7, δπὰ οὔϊ. ἴῃ ΟἸ688. ἐἰὯ6 βρθαϊκίπσ 811 ὁπ (λίπ, ϑαυΐν. ἴο 

Παροίχομαι, (παρὰ, οἴχομαι.) ἔ. 1,3, θ:8ροκοηπο88, ἈΘΏΟΘ ταθίου. δῃαὰ βΈΠΕΙ. 

ὲ 
1.6. [0 βοϊΐοῃ οὐ ἔδοϊϊηρ, Η6Ὁ. χ. 24. 2 
8δα»» οοπέθηξίοη, ΑοἰΒ χυ. 89. ϑ'ορί. δὴ 
ΟἸ689. 
ΠΡΡΟΡΥ ΣΝ τ. σῶν ες ιῶ, ἐο πιαΐδ 

α βοὴ δοὶ οὐ (δίηρ, ἐο φγοῦοϊσ 
ἀπ ον, ὅτε. “ἰΓἢ δος. ἘΡΆ. ΥἹ. 4, μὴ παρ- 
ΦΟΥ, τὰ πέκνα ὑμ. Βοιῃ. χ. 19. ϑορί. 

18. 111. 16. ἦν. 2. 
Παροργισμὸς, οὔ, ὁ, (παροργίζω, 

ἴοπ; ἴῃ Ν, Τ΄. σἩΟΘΟΥ͂ παροργίζας 
αἰσπαίίοη, τυγαΐδ, Ἐν. ἰν. 26. 
Παροτρῦ'νω, ἴ. υνῶ,(παρὰ, ὀτρύνω,) 

ἰο ὠγρα οἡ ὃν βοτηθι ἴῃς, ἐο 87 τῶρ, ἑποῖίδ 
ἐλογοῦν, αὐτὰ δος. Αςἰδ χιΐ. δ0. 1Δῖ, ΟἾΆ88, 
δηά .008. 
Παρονσία, ας, ἡ,(πάρειμι,} ῬτοΡ. ἐδε 

δοίπρ οὐ δοσοηιῖῃς Ῥγοδοηξ : ἴῃ ΝΡ ΤῊ γεν: 
8οηθο, 2 Οὐοτ. χ. 10, ἡ παρ. τοῦ σώματος 
ἀσθενής. ῬΆ]]. 11. 12, 8. Ο]488. 2) α οοπεῖ 
αὐἀυοπέ, σΘΏΘΓ. 1 ΟοἹ. χνΐ. 17. ῬΆ)]. 1. 20, 
παρουσία πάλιν πρὸς ὑμᾶς, α οοπεῖνᾳ 

αἵπ, τοίμγη. ϑαὶὰ οὗ ἴθ ὅπ] δἀγοπί 
οἵ ΟἸιγῖδὶ ἰο Ἰυάρταθηΐ, Μαίι. χχῖν. ὅὃ. 
1 Οον. χυ. 33. ἡ παρ. τοῦ Ὑἱοῦ τοῦ ἀνθ. 
Μαῖι. χχὶν. 27. τοῦ Κυρίου, 1 ΤΉ. 1. 18: 
ἴπ 8 |{ἶκθ βθῆβϑ, 2 Ῥεῖ. 1ΐ:. 12, ἡ παρ. τῆς 
τοῦ Θ. ἡμέρας. ΑἸΒβο οὗἁἨ [89 οοπείπο, Ἰ. ὁ. 
πιαπὶγδείαίίοη οἵ [6 τηδῃ οὗ βἷη, 2 ΤᾺ, 1.9. 

Παροψὶς, ίδος, ἡ, (ὄψον.,) ῬτῸΡ. δοὰ 
1. ἃ Τα τὴ '. 6. α δ κανν ἐαὶ ἐὸν πλ αι οἵ 
ἘΠΕ βοί " ἣν ἀνὰ 88 8 ΡΣ αες τον 

6η. Ογτν. 1. ὃ. 4; ἴῃ ἰδίου ὑδᾶρὲ δῃά Ν.:, 
α 58ϊ(0-»ίαί6, 1. 6. α »ίαΐε, “πλκεεῦ; ὲ 
Ῥτορ. ἰπ βίο βόαθ ἀδιη [168 ἃΤῸ βεγυεὰ 
Ὁν, Μαῖι. χχὶΐ. 25, τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτη- 
ἰου καὶ τῆς παροψίδος, νεῖ, 26. Ατῇ. 
οἷοι, 1. 20. ΡΙαΐ, νἱ. 197. 



ΠΑΡ̓ 829 ΠΑΣ 
͵)ακζπκοεε, δοίάμαδδ, 88 οἵ βρϑϑοῖ, ἀδηγθδη- [ἱ. 66, 71. Αοἰδ 11. 44...-ἰτ. αὐἴδν' α ϑφιδϑί. 
ΘΌΣ, δοϊΐοη, ὅσο. ])} ργορ. δῃὰ ρθῃθ. Αςίδ 
ἶν. 8, Μεωροῦντες τὴν τοῦ Πέτρου παῤ- 
ῥησίαν. 2 Οοτν. ἰϊ. 12. 50 ἴῃ δὐἀνοτδῖαὶ 
Ῥἤγαβδοθ, παῤῥησίᾳ, 3οοῖν, δοίαΐν, Φομῃ 
νἱ]. 18; οὗ ορεηίψ, ρίαϊπίν, πἰμουΐ οοη- 
οοδἰσηθπί Οὐ Δι} ὈΙσΌΣΥ, χ. 24. χὶ. 14: 180 
οὗ δοὔοπβ, ορεπέίψ, υϑὺ. δ4. χυἱἹ. 20 : ἐν 
παῤῥησίᾳ, Ἰῃ οὐ ιυἱδὦ, δοίάπέδ5, Θηυὶν. ἴο 
ΤΩΝ ,. δοίαϊγ, ἘρἈ. νἱ. 19; αἷδο οροηπῖῳ, 
»ερδίδοῖψ, ορρ. ἴο ἐν κρυπτώ, Φοδη νἱῖ. 4. 
Οὐἱ]. 11. 1δ. μετὰ παῤῥησίας, ευἱδἔ, δοϊα- 
5688. ἷ. 6. “γεεἶψ, δοίαϊψ, Αὐοἰδ 11. 29. ἶν. 29. 
3) ΌΥῪ ἴτὴρ]. ἔοθηοο, α ἥψ, 1 Τίτα. 11]. 
18, πολλὴν παῤῥ. ἐν πίστει. ῬΒΊ]ΘΙΩ. 8. 
2ο8. Απί. ἰν. δ, 12. χν. 6, 7. Ζοβ. ἰϊ1. 7. 
8) 88 ᾿πρὶ γἱηρ ἔγαης σο]ίδησθ, σομβάϊηρ 
ΒΟρΘ, οὐπ , αϑϑώγαποο, ἨΘΌὉ. 11, 6. ἰν. 
16. χ, 19, 85, ἃ]. 

Παῤῥησιάζομαι, ἔ. ἄσομαι, ἀθροῃ. 
χοΐὰ, {πα ἰῥησία, 0 ὅδ ὕρεδιδροίδῆ, ἰο 

“) είν, , δοίαϊψ, ἱ. ᾳ. ἐο δ6 ὕγοε, 
οί, ἴῃ ἐρκοάς ΟΓ ἀοίϊίοι, ἄο.;: οϊηθὰ 8}} 51 

Ὑἰτὰ νουβ οὗ βρϑδικίηρ, Αοίβ χὶϊὶ, 4, παῤ- 
ῥησιασάμενοι εἶπον, χΙχ. 8: ζΈΠΘΓ. ἀπά 
011. Ὁγ ἐν οὗἨ ρ͵δοο, ἐν τῇ συναγογι 
ΧΥΪ. 6. οὗ ὑπ, οὈἠθοῦ, ἱ. 4. “ ἴῃ μδ}} 
οὗ; ἐν αὐτῷ, Ἐρὰ. νἱ. 20: οἵ ρετβοῃ, ἐν 
Θεώ, ἱ. 6. “ἴη (αἰ δὰ ἰγυδὲ ἴῃ Οοά,; 
1 ΤῊ. ἡ. 2. α.ο ἐν τῷ ὀνόματί τινος, "ἴῃ 
ΟΠΘ ΒΒ Πδζη6,᾽ ὈΥ ΟὨΘἶἾΒ ΔῈ ΠΟΥ Υ, Αοἱβ ἰχ, 
27, 28 : [0]]. Ὁγ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, χὶν. 8. 

Πᾶς, πᾶσα, πᾶν, σοποῦ. παντὸς, πά- 
σης. παντὸς, δ]. αἰΐ, [,Δἱ. οπιπέβ, ΥἹΖ. 
88 ἱποϊυάϊηρ [ῃ6 Ἰάθα οὗὁὨἁ οπθη688, ἃ, οἰ Δ ΠΣ τγ, 
αἴ, ΤῊΞ ΜΨΉΟΙΕ, [μΔ1. ἐοίωβ, 1.4. ὅλος : ἴῃ 
18 56η86 ἴπ6 δίησ. 8 ρυΐ ὙΠ ἃ ποι 
δδνίηρ ἰΠ6 τί, ; δηά {μ6 ρίμγαζ 4180 βίδπβ 
«εοἱἱδ' ἴἤ)6 τί. ὮοσΘ ἃ ἀδθβηλίθ ὨΌΣΩΌΟΣ ἰβ ᾿ 25 
᾿αρ] Θὰ, οὐ τυδομξ ἴμ86 τί. μεσ (ῃ6 
ὨΌΠΌΘΙ ἷ8 ἰπά 6 βηϊἴ6.---. 4} 1Ν δινα. 1) 
δεογε α ϑ5μδεί. απ ἴη6 ἃ. Μαίι, νἱ, 29, 
ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὑτοῦ. νυἱϊϊ!. 82, πᾶσα ἡ 
ἀγέλη. 1.α. ἱ. 10, πᾶν τὸ πλῆθος. ἵν. 25, 
ΦοΒη Υἱῖ. 2, πᾶς ὁ λαός : 8ο ὙΠ [Π6 
ὨδΙΏ68 οὗὨ οΟἱἴ168, ὁουπίσίο8, ὅζο. τησθίοῃ, ἴῸΓ 
(06 ἱπμαθιδηῖθ, Μαῖς, ἰἰϊ, ὅ. 1ωζὰ, ἱϊ. 1. 
ὙΠ ῥτοροῦ ἤδτηθ8, βοτηθίζηθθ ἰοῦ 
186 δτί. Μαιι. ἱ, 8. Αοἰβ 1. 86. οι. ΧΙ. 
206. 2) αὐἴεον α δυὖϑέ. ὶτἢ ἀτὶ, Φοἢη ν. 22, 
τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ Υἱῷ. ον. 
χὶϊ!. 12. 8) ΤΑΤΟΙΥ δαένοθοη δα ατί. απὰ 
ϑυδδὶ. ὙΏΕΙΟ πᾶς ἷ5 [Π6Ὼ ΟΙΩΡὨΔιῖο, Αοἰβ 
Χχ, 18, τὸν πάντα χρόνον. καὶ. ν. 1 
1 Τίμι. ἱ. 10.---Β} 1Ν Ρυῦξ. 1. δεοῶγτε α 
διυδοί. οὐ οἴει σογὰ : 1) ϑδωῤεί. σὰ δυῖ. 
ἱπαρ] γἱπρ 8 ἀεβηϊίθ πυτηθογ, Μδιι. ἱ, 17, 
πᾶσαι αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾽Αβρ. ἕως Δ. ἱἷν. 

᾿ 8. ΜΙ. 111. 28. 1μὰ. ἰ. 6. Αοίϑ ν. 20. υἱδ- 
ομξ ατί. πάντες ἄνθρ. αἱΐ πιθΉ, 411 τηδη- 
κὶπάὰ ἱπάοῖ, Αοἰθ χχὶϊ. 1δ, οι. ν, 12, 18. 
Ἠοῦ. ἱ.6; πάντα ἔθνη, ον. χὶν. 8. 2) 
ραγίϊοὶρ. πὶνν τὶ. 88. ϑυβῖ. Μαίί. ἷν. 24, 
“άντας τοὺς κακῶς ἔχοντας. Χὶ. 28. [.υ.Ψ 

ΟΣ ΟΥδοσ ποιὰ: διιδδί. τ δγῖ, 88 
ἀοβηίίο, Μαῖι. ἰχ. 85, τὰς πόλεις πάσας, 
8011], οὗ ἰδδὺ τορίοη, μὰ. χὶ!. 7. Αοἷβ χυΐ. 
26. 2) ραγίϊοιρ. ἰτὰ δῖ. 88 βιιδεῖ, Αοίϑ 
χχ. 82, ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. Ἠοῦ. 
Υ. 9.---ἰ1. δοίξισοοη ἐδδ ατί. απὰ , 88 
πιρμλες, Αοἵβ χίχ. 7. χχὶ. 2].--τν, λοίμοα 
εὐἱϊ ἃ Ῥγοη. ὙΒΘΙΒΕΥ ῬΟΙΒ. ΟΥ̓ ἀδι ΠΘΊΓ. 
ΟἰΈΠΒΟΡ ὈΘίοσθ ΟΥ δέον 11: ἡμεῖς πάντες, 
Φόδη 1. 16. σα. ἡ. Αοἰβ 1ἱ. 82. π. ὑ. Μαῖι. 
ΧΧΙΝΙ. 8. ὑ. σ. [μπ. ἰχ. 48, Αςίϑ 1. 14. ἱν. 88. 
1 Οον. χν. 10.--ν. αδεοῖ, ἢ ὙΠ} τὶ, οἱ 
πάντες, “ἸΏΘΥ 41}, ἱ, 6. 4}1 [ῃο80 ἀοῖ- 
Ὠΐ 6] τηοπίϊοποά, ΜΕ. χὶν. 64, οἱ πάντες 
κατέκριναν. οι. χὶ. 82. ἘΡὮ. ἱν. 18, 
ῬὨ]]. ἃ. 21, Νοαϊ. τὰ πάντα, αἷΐ λέπρα, 
οᾳαΐν, ἰο (1) ἐΐδ ὠπέσογϑο, [6 Ὑ016 6710- 
δίίοη, Βοιη. χὶ. 860, εἰς αὐτὸν τὰ πάντα. 
1 ὅον, νἱῖϊ. 6. ον. 'ν. 11] : Βχ. οὗ 1}9 πον 
Βρί γι] οτγοδιίίοη ἰῃ ΟἾτῖϑι, 2 ον. νυ. 17, 
18 ; τηθίοῃ. ἴὉγ 41} ογϑαϊθά τϑίϊομ δὶ θοΐῃρδ, 

τηθῃ, 618]. 111. 22. Οὐ]. ἱ. 20 ; αἷβο ἴοσ 
811 {π6 [0] Οστοτβ οὐ ΟἸστῖβι, ΕΡΆ. ἱ. 10, 23, 
(2) φοῃον. αἰΐ ἐλέποα Ὀδΐοτθ πιθη!οπθά ΟΣ 
᾿ὰρ]164, ΜῈ. ἱν. 11], 411 [λ6 πϑοθββατῖθβ οὗ 
18, ἄς. Αοἰϑ χυΐ!. 256, Βοτα, νἱ!. 82, (8) 
88 ἃ ᾿γϑαϊοδίθ οὗ ἃ ὑτῸρ. ἤδῖηθ, ὁ Θεὸς τὰ 
πάντα ἐν πᾶσι, αἱ ἱπ αἰΐ, ἱ. 6. ἀθονο 4]1, 
ϑιργθηιθ, 1 Οοτ. χυ. 28, Ὁ]. 1. 1]. 2) 
νη μουΐ τί. πάντες, αἰ, οαυὶν. ἴο πάν- 
τες ἄνθρ. " 41] τηεη,᾽ Μεῖί. χ. 22. ΝΕ. 11. 
12, χ. 44. Τιυ. ἰϊ. 8. ᾿ϊ.1δ. Νουῖϊ. πάντα, 
αἷΐ ἐλέπρο, Μαῖι. υἱῖΐ!, 88, ἀπήγγειλαν 

Ι.] πάντα. Μὶς. ἵν. 84. Αςἰβ χ. 839. 1 Οον. 
χυὶ. 14, πάντα ὑμῶν, ἱ. 6. "4811 γοὺ 80- 
Ποηβ.᾽ Ηοῦ. 1. 8. ὅδ. νυ. 12, Αὔοδυβ. 
πάντα, 88 Δὰν. αϑ 0 οὐ ἴῃ αἷΐ ἰλέπσϑ, ἴῃ 41} 
Τοδρϑοίβ, ἐολοίίν, ἈΑοῖβ χχ. 8δ. 1 Οονσ. ἰχ. 

. ΣΧ, 88. χ). ὦ. 850 κατὰ πάντα, αξ ίο 
αἰὲ ἐδέησε, ἴῃι 811 τοβρϑοίβ, Αοίβ 111, 22 ; εἰς 
πάντα, ἰὰ. 2 Οου. ἱ). 9: ἐν πᾶσιν, ἴῃ 
ἐλύσισϑ, ἴῃ 8}1 τϑβρθοΐβ, χὶ. 6, οὔν..-- -"], βίηφ. 
πᾶς σὴήϊδουΐ [ῃ6 ἀτί. 88 ἱποϊυάΐηρσ [Π6 ἰάθ68, 
οὗ Ρ᾿υσα ἶγ, αἰ, ουοῦν, οααυΐν. ἰο ἕκαστος : 
1) ψῖϊὰ πουηβ, Μαῖι. 1}. 10, πᾶν δένδρον 
μὴ ποιοῦν καρπόν. ἱν. 4. ΜΙ. ἰχ. 49. ἴκι. 
Ἷ, 28, οἷϊ, 2) Ὀοίοτθ ἃ σείαξ. ργοη. ἴὶ ἰβ 
ἰηἰθηδβῖνο, πάς ὅστις, εαυΐν, ἴο ὅστις, 
Μαῖιί. νἱῖ. 24, πᾶς ὅστις ἀκούει, ουδγν 016 
τυὐοθβοθύεν, ΟΝ]. 11]. 17. πᾶς ὃς, 64]. 1. 10. 
πᾶν ὃ, Βοτη. χὶν. 28. 8) Ὀδίοτο ἃ ραγίϊο. 
αἱ 16 τὶ. σοτο [ὴ6 φαγίΐο, ψ 1 δγῖ, 
ΘΧΡΓΘΒβο8 [Π6 ἰάοε ἦδ τοῆο, αῃὰ ὈδοοτηθΒ ἃ 

4, Ἰ βυῦϑι. ΟΧΡΙΘδβίης 8 0458, ὅζο. Μαίί. νυν. 22, 
πᾶς ὁ ὀργιζόμενος, “ΘΥΟΤΥ ΟὯΘ ὙΠῸ ἰδ 
ΔΏΡΤΥ," { ΜΗ 47. ΖοΒη Υ̓. 4δ. Αεἰβ χ. 
48: ευὐὐἱλοιέ ατῖ. τ ὮΘΥΘ [86 Ῥαγιὶοἰ ρα] δθἢ 80 
τῇ θη γϑιγαΐηβ, Μίαις. χῖϊὶ. 19, παντὸς ἀκού- 
οντος, "ΘΥΘΤῪ ΟὯΘ6 δοδιϊηρ,, 2 ΤᾺ, 1, 4. 
4) αδεοῖ. ΜῈκ. ἰχ. 40, πᾶς πυρὶ ἁλισθή- 
σεται. ἨΘοῦ. ᾿. 9, διὰ παντὸς, 50}]. χρό- 
νου, οοπέπιαϊῳ ; 80 ἐν παντὶ, 1 Οον. 1. δ. 
2 ον. ἰν. 8. νἱ. 4, 8].---[1]. αἱ, ἱ. 6. 97 αἱὲ 
ἤἰηάθ, ΟΥ οὐοῦν ἀπά απᾶὰ βοτί, δαυΐν. (0 



ΠΑΣ 
“αντοδαπὸς, παντοῖος. 1) σοπος. Μαίϊ. 
ἷν. 23, ϑεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶ- 
σαν μαλακίαν. Αοίϑ νυἱῖ. 22, πάσῃ σοφίᾳ 
Αἰγυπτίων. οι. 1. 18, 29, Ἢ ἴῃ 186 
θ60η86 οὗἉ αὐΐ ροϑεδιδζο, δηαὶν. ἴο ἐδ : 
«ἰηιοεί, Μαῖι. χχνὶϊ. 18, ἐδόθη μοι πᾶσα 
ἐξουσία ἐν οὐρ. καὶ ἐπὶ γῆς. Αοίϑν. 28. 
χυὶϊ. 11, μετὰ πάσης προθυμίας. χχὶϊὶ. 
1. 2 Οον. χὶὶ. 12. ῬὨ1]. 1 4 
ὙΠ ἃ πορζαΐ, οὐ πᾶς, οὐ πάντες, ποί 
οπὸ, ποὲ αἰϊ, 16 πορ. Ὦθγθ Ὀαοϊοηρίηρ ἰοὸ 
πᾶς, δΔηἀ τ ΓΟ}. ἀδηγίηρ [6 ὑμῖν β, Ἡγ, 
Μαῖι. υἱΐ. 21, οὐ πᾶς ὁ λέγων. χίὶχ, 1]. 
Εοτη. ἰχ. 6. χ. 16: Ὀυϊ πάς---οὐ {το γὸ 
οὐ Ὀδϊοηρδ ἰὸ {86 τϑγὖ) 18 ὉῪῚ Ηοῦγσ. δααυΐν. 
ἴο οὐδεὶς, ποέ ΟἼ6, πὸ οΟἼ6, ποίλίπρ, πΟΉΘ, 
[μκ. ;. 87. Βοια. 1]. 20θ. Βον. χχὶϊ. ὃ. 
Αεἰδ χ. 14, οὐδέποτε ἔφαγον πἂν κοινόν. 
9 Ῥοί. ἱ. 20: αἷδο πᾶς---μὴ, 1 Οὐ, 1. 29. 
Ἐρὶ. ἱν. 29, ον. υἱ]. 1. 

Πάσχα, τὸ, ἱπάδο. ἐδδ »αβϑοῦθν" ; ἃ 
τοι βδουῆσο διὰ ἔδδιϊναὶ οὐ (86 768, 
ὙὮΘη (δ6 ῬΑΒΟΊΔΙ ᾿δὰ ψ8 οἴἶετοα ὑρ. 
8660 Οαἰπιοῖ. [ἢ Ν. Τὶ τὸ πάσχα ἷΒ υβοὰ 
θοί οὗὨ 1π6 υἱσέέηι δηὰ [86 7)ε8ἐραΐ : 1) ἐδδ 

δαὶ ἰαηιδ, ἃ86 1. ρτορ. φαγεῖν τὸ π΄. 
ἴο θδὲ 1Π6 Ὀϑβϑβονϑυ, ΞΞ ἴο Κϑαρ {86 ἔδ8- 

ναὶ, Μαῖι. χχνυί. 17; ἑτοιμάζειν τὸ “π. 
" [0 ΤΏ Κ9 ΓΕΔάγ {Π6 ΟΥ̓ΘΙ,᾽ 1. Θ. ὉΓ δαΐ- 
ἴηρ, ἄζο. νον. 19: ϑύειν τὸ π. “ἴο .Κ(1}} 1ὴ6 
Ῥϑβδβονον [νἱοἰτα),᾽ ΜΚ. χῖν. 12. 2) τηϑίδρῃ. 
οὗ Ομτῖβι, 1 ον. νυ. 7.----"1, ὀααῖν. ἴο ἐλ }α8- 
δαὶ φωρρον, ἰδδ γἰδυαὶ οἵ [8.6 Ῥάββονοσζ, 
ΜΒΙΟΝ 8 αἶβο (Π6 δοταπηθποθιηθηΐ οὗ [86 
ϑούθη ἀδγδ᾽ ἔδαδί οὐ Ὀπ]θαυθπθὰ Ὀτοδά. 
1) ρτορ. οὗ 180 Ἰμάὴα ΒΌΡΡΕΣ αἴοπο, ΝΙς. 
ΧΙΥν, 1, τὸ π. καὶ τὰ ἄζυμα. Μαεῖϊ. χχνὶ. 
18, πρός σε ποιῶ τὸ π. " Κοορ, σα] ΘὈγαίο.᾽ 
Ἡδοῦ. χὶ. 28, πεποίηκε τὸ “. “ Κορῖ, ἰη- 
δε πι64. (Π6 ραβϑϑονοθυ. 2) ἱπ ἃ ὙᾺΘΥ Δ6ΏΒΘ, 
1πο] αϊηρ᾽ 4180 [Π 6 βούϑῃ ἄδγυβ οὗ απ]οαυθηδὰ 
Ὀτγοδά, ἐ )7εεἰϊτυαὶ, Τ,α. 'ϊ. 41, τῇ 
ἑορτῇ τοῦ πάσχα. χχὶϊ. 1, ἡ ἑορτὴ τῶν 
ἀγύμων ἡ λεγομένη πάσχα. Φοδῃ ἰἱ. 18. 
Ἀοίβ χὶϊ. 4, οἷ. 

Πάσχω, ν πείσομαι, 8Δοτ. 2. ἔπαθον, 
Ροσί. πέπονθα.) ἐο δ)δγ, ἴῃ ἴῃ6 τηοβί 
ζθῃογ}] β6η86, ὶ. 6. ΡΙΌΡ. 0 δ6 αὔὲδοίοά ὃν 
8ΩΥ (δίηρ ἴτοτη υἱτμουΐ, ἰο ὍΘ δεϊθα προη, 
ἴο τοοοῖνθ δὴ ἐπι} γοββο ἔγο δΧίθτ δὶ 
Οἰγουτηβίδηςοδ, 0 θρογίθηοθ; αἰτηοβὶ α]- 
Ὑ8Υ8 υδοἃ 'π ἃ δαα β6η86, ΜΠ οὗ νπϊδουΐ 
(16 εὐάϊϊοη οὗἩἨΘἁ κακῶς, ΟΥ κακόν τι, 88 
Μαῖι. χνὶϊ. 1ὅ, κακῶς πάσχει. 1 Ὅον. χὶϊ. 
20, εἴτε πάσχει ἕν μέλος. 1] Ῥοῖ, 11. 20, 
ἷν. , ὁ παθὼν ἐν σαρκί. Ηδεῦ. 11. 18, 4]. 
οἱ Ο]688. Ἰπάροά, οἵ {π6 ποτὰ ἴῃ ἃ σοοά 
Β0η86., ΟΧχοορὶ τἱτὰ {Π6 δἀάϊτίοη οὗ εὖ, ΟΥ̓ 
ΒΌΘὮ [1|κ6, ἴο ΘΧρΡ  αἷπ ᾿ϊ, πὸ ᾿πβίϑβῃοθ οσΟῸ͵Β 
ἷῃ Ν. ΤΊ οὐ δδερί. ΕῸΣ ἐμπουρὴ αἱ 64]. 111. 
4, τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ: ΤῊΔῊΥ τοσοηΐ 
Οὐοτητηθηίδίοῦβ δϑδίστι [Π6 8686, “ ἤδνθ γ6 
ἐχρογίθησδά βυοῖ (Ὠῖπρδ (ἱ. 6. Ὁ] ββὶ 98) ἰῃ 
γ δι ἢ γοῦ ἰδ θτὸ ἐξ 18 ὈΘΙΪΟΣ ἴ0 χοίδίῃ (86 
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0.80}8] ᾿ΠΈΘΓΡΓ. “μανθ γὸ βυβοσοα 80 ἸΏΒΩΥ 
ΟΥ̓Σ]8. ἴῃ σνδὶη Ῥ᾽ 100 διρυπηοηΐ ρῬγοσθοάϊῃρ 
οὔ [86 Ῥυϊηοὶρ]ο, (μὲ τῆθα ἀδ08}}γ ναὶ 
ὉΠ ῺρΒ ἰῃ Ρῥγοροσγθοη ἴὸ ἴῃ 6 ἸΔΌΟΩΣ ΟΥ δαΐ- 
ἜΠΗΚ ὈΠάΟΥΡΟΩΘ ἱπ {πεῖ δοα θ᾽ 05, 
ἘΠ ΠΑ ]γ, οὗ 1ὴ6 σψογὰ ἱπ [π6 δῦονϑ β6ῃδ6, 
ἴς ἰ8 αἰ ΒῆουΣς ἰο ἄπμὰ δΥ ὀχδιρ]θ θυθῃ ἴῃ 
[86 Οὐαδοίοαϊ ππτιϊοσα, (ΣΡ ἴῃ6 ι56---ἃ ἔτο- 

Υ͂. ] ᾳυδηΐ οῃο---οὔ πάσχειν, σἱι εὖ, ἀγαθὸν, 
ΟΥ ΒΒ |κ6, ἷβ ποῖ ἰο {86 ῬΌΣΡΟΘΟ. 
ΤΏ Οομητηθηϊδβίοιβ, ἱπάἀθοά, οἰ μον τ 
οοὔίιβ, 14. χν. 1838, οὔτ᾽ ᾿Αγαμέμνων 
τοῦτ᾽ ἔπαθε, απὰ 209. Απί. ἰ. 15, 1, 
ὑπομνῆσαι ὅσα παθόντες ἐξ αὐτοῦ 
(θεοῦ) καὶ πηλίκων εὐεργεσιῶν μετα- 
λαβόντες, ἄς. Ὑοἱ ἴπ 186 ἸδίοΣ 
[86 Β6η86 ἷβ ΤΏ ΘΓΟΪΥ, ὁ Ώδΐ γα ἢᾶνθ ΟΣΡΘ- 
Υἱθποοῦ αὖ [86 ιδηάβ οὗ αοά :᾽ δηὰ τῆς 
ἴοστοΣ δσϑίωρίοθ, Ὀοϊηρ ἔσο ἃ ροϑέ, 18 {1110 
ἀθοϊδῖνο. 

Πατάσσω, ἔνι. ἀξω, Ῥτορ. ἰῃπίγβηβ. ἐὺ 
. δϑαΐ, 88 ἴΠ60 Βοδτί, ΗουηοΥ : θα ἴῃ 

δίδου Ὑτί ΟΣ δὲ Ν. Τ'. ἰσδη8. ἐο βέγέδο, δβηκέΐδ: 
}) ζοθογ, ΞΞ ἐοέοιοῖ, ἑα;», πὶνῃ δου. Αςἰα χίϊ. 
7, πατ. τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου, διὰ 
ΟἸδθβ. 2) σἱτῃ σὲ , 80 88 ἴο τοοιναὶ, 
ὙΠ δοο. Μαῖὶ, χχνΐ. δ], πατάξας τὸν 
δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως. ἴμι. χχῖ!, 60. 80 
ΡΙ]αῦ, ΤΏθμι. πάταξον, ἄκουσον δέ. ΤΉσο. 
ψἱ]. 92. τ ἱ [ἢ ἐν οὗ ̓ πδίσπιπν. νοσ. 49: ἤδῆςα, 
ὉΥ ἱτηρὶ. δπὰ Ὁγ ΗΟ. ἐο 8ηιΐξε, -- ἐὸ αἰ, 
Αοίϑ νἱῖ, 24, πατάξας τὸν ΑἰΎ. εν. 
χίχ. 1ὅ. Μαῖι. χχυϊ. 81, πατάξω τὸν 
ποιμένα. 8. Ῥ]αῖ, ΑἸοὶθ..Ρ. 205, πατά- 
ἔσντον ἐγχειριδίῳ καὶ διαφθείραντος : 
) ἔργ. δῃὰ ἔτοτῃη [86 ΗθὉ. ἐο 8ηιξζξε, ἱ. 6. “ἰο 

ἰμῆϊοι οΥἹ].᾽ ἴο δϑῇϊοὶ τ ἢ ἀΐδβθαβο, σδ]αγηϊέγ, 
ἄζο., βροΚκ ἢ ΟὨΪΥ οὗ Οαοάἀ οΥ ΐβ ευροῖ; 
Αοἷδ χὶϊ. 28, ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγε 
Κυρίον. Βον. Σὶ. θ, ἀπά ϑορί. 

Πατέω, ἴἔτπϊ, ἥσω, (πάτος,) ἐο ἐγοαὰ 
σὰ (06 ἔδοϊ, ΖΕ βοἢ. Αγ. 981] : 1) ἔγϑδῃδ, 
σἱ τῇ δος. ΞΞ ἐο ἐγοαά ἀοιση, ἐγαπιρία ἀάοῦ 
[οοΐ, ΞξΞ ἴο ῥχοΐδῃο δηὰ 1ΔῪ νδδίθ, Βδν. Σὲ, 
2, τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσι. μι. 
χχὶ. 24. ϑερί. δηὰ (7.88. ἐο ἐγθαὰ οεεξ, ὃ 
ἣν » τὴν ληνὸν, Εδν. χὶν. 20. χίχ, 1ὅ, 

ΑΠΒΟΥ. 1}. ὅ, ἄρσενες πατοῦσι στα- 
φυλήν : κ180 ἴῃ ϑερί. 2) ̓ Ἰῃΐτϑῃβ. ἐο ἐγθωά, 
ἴο βεῖ ἴδθ ἴοοϊ ὑροῃ, ὅς. ἴχυκο χ. 19, 
πατεῖν ἐπάνω ὄφεων, "ἴο ἰγεδὰ ἀροτι,᾽ ἀπὰ 
ΌΥ ἰρ]. ΟΥΘΥΥ οὐδγοοηιθ, Βουρθηΐδ, ἃ. 6. 
ϑΒουὺϊ Πδγτη. 

Πατὴρ, τέρος τρὸς, ὃ, α ζέον; υκοὰ 
εποῦ. οὗ τηϑη, δῃὰ ἴῃ 8 βρεοΐδὶ βθῆβα οἵ 
αοά. 1. ΘΕΝΕΚΒ. 1) ΡΓῸΡ. 7 αἰδον, ομο ὉῪ 
ὙὨοϊ ΟΠ6 ἰδ θεροϊίει. Νέδίι. ἢ. ΡΥ͂ ἀντὶ 
Ἡρώδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. χῖχ. δ, ἵπι. 
11, 48. ΡΊ. οἱ πατέρες, οὨθ᾽5 Ῥαγοηΐξε, ὈΟΙῈ 
ἔλιΒοῚ δηά στηοίμον. Ηοῦ. χὶ. 28. Ἐρῆ. νἱ. 
4, σΟΙΏΡ. Υοσ. 2: 2) οὗ ἃ γϑιῃοῖοσ δῃςεδῖοσ, 
οαυΐν. ἴὸ “υγεζαίλεν, ὼς αοιφων 4180 88 
[Π6 ᾿ιοδᾷ ΟΥ ἔουπάογ οἵ ἃ {γ86 ΟΥ̓ΡΘΟΡΪΟ, 
α ραϊγιατοῖ ; Β'αρ,. Μαιῖ. 11. 9, ἀστέρα 



ΠΑΤ 
ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ. ΜΙ. χί. 10θ. Φοδη 
ἦν. 12. Αεἰϑ8 δεν οι. ἐν. 17: ἢψ. ἰὴ 8 
ΤΩΟΥΆΪ δηῃὰ πρὶ γ[8] δϑῆβθ, οὔ ΑὈγδἤδαι, 
γαῖ. 11, εἰο τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάν- 
τῶν τῶν πιστευόντων. νοῖ. 12, 16: δ0 
οὗ ϑαίδπ, δβ ἴῃς “δον οὗ τἱοϊκοά τηθῃ, 
Φόμη νἱῖϊ. 838, 41, 44. ῬΊ. οἱ πατέρες, 
,)ονεζαξδονε, ἀροεδίοτα, Μαῖι, χχῆν. 80, ἐν 
«σαῖς ἡμέραις τῶν “π-. ἡμ. νοῦ. 82. 1.ὰ. Υἱ. 

26. Αεἰδ ᾿ϊ. 18, Ηοαι. ἰχ. δ: 8) 88 δ 
6 ΟΥ τεϑρεσέ ἀπ ὰ τονογθῃοσ, οἰ 6. ΠΟΒΟΥ- 

. ὉΓ ἴονγεγάβ ὁη6 ἯὖΟ 18 τορατάϑα ἴῃ [80 
Τρ οὗ ἃ ἔδεμον , ἴῃ ἃ ἀΐγεοῖ δά ἄγοβϑ, [ἃ. 
χνὶ. 24, πάτερ ᾿Αβραάμ. νογ. 27; δο0 οὗ 
α . 88 ΟΧΟΓΟΙδΙρ ΡαΙΘΙΠΔΙ ΟΔΓῸ δηά 
Φυίποσγ. Μαΐὶ, χχῆ. 9, πατέρα μὴ 
καλέσητε ὑμῶν. 1 Ὅοτ. ἱν. 1δ, οοτΡ. 
ῬῺΣ. 11. 22. Ρ]. οἱ πατέρες, Ὠοῃ. ἴοΥ 
τος, ,ιλεγθ, 88 δὴ ΒΟΠΟΣΆΤΥ [{{16 οὗ δά- 
ἄγοδϑ : υϑοὰ ἰονγαγὰβ Θ᾽ ἀθ ρουΒΟβ, 1 Φοθη 
1). 18, 14 : αθοὸ τουγαγὰβ τηδρίβίσαῖθβ, ΤΊ ΘΤ- 
θόῖβ οὗ ἰὴ; βδηποάγίη), ἅζο. Αοἰδβ υἱὶ. 2. 
χχὶϊ. 1. 4) τηϑίδρῃ., [01]. ὉγΥ φεῃ. οὗἉ ἐέηρ, 
ἐᾳυΐν. ἰο ἐδ αἰόλον, 8ΟΏΟΘ, ἥ 0 
ΔῺΥ (μίηρ, θαι. ἱν. 12, πατὴρ περιτο- 
μῆς, ἰ. 6. ΑὈτΑΒατι. Φοδη Υἱὶ!. 44, ψεύσ- 
τῆς ἐστὶ, καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, κς}}. τοῦ 
ψεύδου-.---11. οὗ ΟΟ᾽, ᾳοΠΘΥ. 88 [86 Οτο- 
δίοσ, ῬτΌδΟσΥΟσ, δηἀ ΟὌνΟΥΠΟΣ οὗ 41} τηθ 
δηρὰ ἰμΐηρθ, ΟΥ̓Σ ὙΒοΙΩ δῸ ταίοοθ ὙΠῈ 
Ραίδσηδὶ ἴονο δῃά Ἵοᾶσὸ : 1) δ5 Ἐδίθοῦ οὗ 
ἔδιο ὧἱδισθ, Φοβὴ υἱὴῖῇ. 41, ἕνα πατέρα ἔχ. 
τὸν Θ. νον. 42, 2 ΟὍον. νἱ. 18: οὐ οὗ ἐ 
ἴγυο Ολν δία" - ὙΠΟ 81Ὸ αἷδὸ οαὐ])οὰ τέκνα 
Θεοῦ, 7οδη 1, 12. στα, νἱϊϊ. 16. 830 ἐξ ἰθ 
κοἰά, Μείϊ. νἱ. 4, ὁ Πατήρ σου ὁ βλέπων 
ἐν τῷ κρυπτῷ. γνετ. 8, ὁ Π΄. ὑμῶν. χ. 20, 
29. χὶϊ!. 48. Κομι. ἱ. 7. 1 σον. ἱ. 8. 64]. 1. 
4, ἘρΏ. 1. 2. ΡΆᾺ]]. 1. 2 
δά)υποῖ, ὁ Π. ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρ. Μαῖι. 
ν. 16, 4δ, 48, ὁ οὐράνιος, Υἱ. 260 
ὁ ἐπουράνιος, χυὶϊ!, 85. ὁ ἐξ οὐρανοῦ, 1,α. 
χὶ. 18. ὕεεα 4150 δὖῦ80]. ἴῃ [ἢ6 581 Β6ΏΒΘ, 
Ἐρυι. υἱ. 1δ, ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, 
ἐν ᾧ κράζομεν, ᾿Αββᾶ, ὁ Πατήρ. ἘφΏἘ. 
ϊ. Οὐ]. 1, 12: μο Ἠοῦ. χὶϊ, 9, τῷ 
Πατρὶ τῶν πνευμάτων, ἴῃ δη {ἢ 6 818 
ψἰ8 τοὺς τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας, 
ἷ. 6. “ἴ!ο ἘΆΓΒΟΡ οὗ ΟὟΥ ϑ8ρίγὲζδ,᾽ ΟΥ̓ βρὶ- 
τἰτυλ] Εδίμοσ : 8) δρϑο. αοὰ 18 οδ]]οὰ ἐδ6 
αΐδον οἵ οὧοὐ 1ιοτὰ 9 6808 ΟἸ τδί, ἴῃ ταὸ- 

Ὁ ἴο {παι δ᾽ τοϊδοη ἴῃ Ὡς ἢ 
᾿γίδε ἰδ ἐλδ οὗ αοἀ. 80 σῇ οτο ἐδα 

Ταΐδον νὰ ϑοῃ δ.ΓῸ ΘΧΡΎΘΒΘΙῪ ἀἰϊδιϊησυϊδηϑά, 
Μεῖι. χὶ. 27, οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν 
Υἱὸν, εἰ μὴ ὁ Πατήρ. Μῖκ. χἸ]!. 82. ΖοΒη 
11. 85, ὁ Πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν Υἱόν. 1 Οοτ. 
τὴ]. 6, εἶο Θ. ὁ Πατὴρ---καὶ εἷς Κύριος, 
Ἶ. Χρ. Ηοῦ. ἱ. δ. 1 Ῥεῖ. '. 2. ΑἾἸβο, ἴῃ 
10 8860 86ηβ0, Ναί. χὶ. 27, πάντα μοι 
παρεδόθη ὑπὸ τοῦ Πατρός μον. χνὶ. 27. 
Μ|κ. υἱῖδ. 88, Φοδπ χ. 18. Βονυ. ᾿). 27: 

. ΜῈ ἰἢ6 ἐΌΣΓΠΟΣ 

διὰ 80 ὁ Πατήρ μου ὁ ἐν οἵ: Μαῖιι. νἱῖ. 
2]. χ, 82. ὁ οὐράνιος, χγΥ. 18 : 080]. ἰῃ 
ἘΠ) δβδἴηθ δ6ηδθ, χχίν, 80, οὐδεὶς οἶδεν»--- 
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εἰ μὴ ὁ ἸΤατὴρ μόνος. ΜΙ. χίν. 86, διορί88. 
8. Οοὰ ἰδ οδΠϑὰ ὁ Πατὴρ τοῦ ΤΉΝ 
ἡμῶν Ἴ. Χρ. οτῃ. χν. 6. 2 Ὅὸον. :. 8, 

«2 δΌΒΟ]. 1 ον. χνυ. 24, ὅταν παραδῷ 
τὴν βασ. τῷ Θεῷ καὶ Πατρί. 6Ομ.. 1. 1, 
οἷ, : 4) τηοίδρἢ., ἢ σοη. οἵἉὨ τπΐηρ, 48. 
ἱ. 17, ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, “τ 
ἘΔΊΔΟΥ οὗ Ἰἰρ 8, τηϑδηΐηρ, ἴῃ ἃ ἀου}}]9 
8686, {86 Οτεαῖοσ οὗὨ τὴ Ἴπ άγετν Ἰυνηΐ- 
ὨδΙΐθθ, δὰ [06 ΑἸΤΠΟΣ δὰ βΒΟΌΣΟΘ οὗ δρὶ- 
ΤΡ ᾿ς, ὅδο Ῥβ. Ἴοσχχυ. 7. 1 Τίῃ. 
γἱ. 16. 

Πατραλιῴας, ου, ὃ, Αἴ, πατραλοίας, 
(πατὴρ, ἀλοιάω.) α 8πιξί6᾽ οΥ᾽ δτ 7 ογ, 
α Ῥαῤγιοιάα, 1 Τίτα. 1, 9, δηὰ 8, 

Πατριὰ, ἄς, ἧ, (πατὴρ.) ραίεγπαΐ 46- 
8βοοηξ, Ηάοί. 1ἰϊ. 78. ΐ 127 "ἢ ͵ανιῖζν, ταοῦ, 
Ηάοι. ἱ. 202 : ἴῃ Ν. Τ΄ ψιπιίζν, οὐ [86 δυὉ- 
αἰνϊϑίοη οὗ ἃ ψϑυίβα ἰσῖδθ.: 1) Ῥγορ. [ὰ. 
᾿. 4, ἐξ οἴκον καὶ πατριᾶς Δανὶδ, ψΏΟΤΘ 
8060 ΤΥ ποίῖθ: δηὰ βὸ ϑερί. δῃὰ 208. ; Ηρ. 
ἘρΒ. δ, 1δ: 2) ἰῃ 8 ὙἹᾶθυ βθῆβο, ἐγίδδ, 

ἵκοὸ φυλὴ, Αοἰβ 11}. 25. 
πάσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. ϑερί. 
ΟἼ τοι. χνὶ. 28, οἱ 8]. 
Πατριάρχης, ου, ὁ, (πατριὰ, ἀρχὴ.) 

ᾶ πον έ γεὶ [ὴ0 ἔδίμου δπὰ δ ἀσὶ οἱ 8 
ἔΆΤΩΣΙΥ οΥ {τε ; ΑὈταδδιη, Ηδοῦ. νἱϊ. 4: 
[6 δβοῃ8 οὗ Ψδοοῦ, 88 μεδάβ οὗ [6 ἔψοῖνθ 
τδοθ, Αεἰδ υἱὶ. 8, 9: βο οὗ Πανὶ, 85. [}9 
Βεοδά οὗἉ 6 ἴδῃ), Αοἰς 11. 29, σοτορ. ἴμυ. 
ἴ, 4, δῃά βε0ὸ πατριά. ϑορί. οἷ. 
Πατρικὸς, ἡ, ὁν, ταὶ. {πάτὴρ,} Κὺρ 

αίανιαῖ, ἷς Θ. ΡοΥδΙ ΠΣ ἴο Ομ Θ᾽ Β [δ 61, ΟΥ 
κὸ 8 ἔδῖ βου; ἴῃ Ν. Τ᾿ γεοοϊυοά 7γοπι ΟΠ 6᾽8 
7 αίλοτα, δυάοὰ ἀονγῃ ἔγοτῃ δῃσοβίοσγβ, Β6- 
γτϑάϊίατγ, Ὁ. πατροπαράδοτος" παραδό- 
σεις, 64]. ἱ. 14, 85. Τδυς. ἱ. 18, π. βασι- 

89. λεῖας. Ὠ οά. δὶς. ἱ. 188, π. ἱερωσύναι. 

Πατρὶς, ίδος, ἡ, (ρτορ. ροσίϊο ἔοι. οὗ 
πάτριος.) οπθ᾽5 παίΐοο οουπέγῳ, Ἰἰϊ, " (ΔΒ οΥ- 
Ιδπά .᾽ ἴῃ Ν. Τ΄ ομοϑ παίϊθα ΟἿ ΟΤ : 
ἄοηια; οἵ Ναζδγοῖῃ 88 186 Οἱ Υ οὗἁὨ «εδθυϑ8, 
δασαῦδο 6 ψ8 Ὀτουρς ὉΡ ἴδοτο, Μαῖί. 
ΧΙ, δ4, δ7. δηὰ οὔ. ἴῃ «1008. δῃὰ δοτῃηθίϊπιο8 
ἴῃ ῬοΪϊ. δὰ Ηάἀΐδη. δπὰ οἴδὸσ 1δἱ, τὶ [618 : 
βχ. οὗἩἨ 6 ἸδΑνΘΩΪΥ Βοσιθ, Ηοῦ. χὶ. 14, 
ΘΟΙΏΡ. Υ̓ΟΓ. 106 δῃἀ ΤΥ ποίθ. 

Πατροπαράδοτος, ον, ὃ, ἡ, πὰ]. 
(πατὴρ, παραδίδωμι, Ἰογο ἀοῖον 
οια ομοῖϑ ιίλονβ, πδηἀθὰ ἄονσι ἔτομι 
Δηροδίουβ, Βογθάϊ τυ, 1 Ῥοῖ. ἱ. 18, ἀνα- 
στροφὴ πατροπ. 1. 6. ἃ ΜΕΥ οὗἉ 116 ἀθ- 
τος ἴτοϊῃ οὔθ᾿ β δῃφθβδίοσβ, δῃὰ 80 οἷν. ἴῃ 

8. 

Πατρῷος, α, ον, 5] (πατὴρ,) »α- 
ἑεγπαΐ, μοτιαϊπίπρ ἴο οὐ οἾΒ ἔβί πο, οὐ »αΐτγἐ- 
τιοηΐαϊ, ἰγαιιβιαϊ ἰοἀ ἔγοτα ἐδ ΠΥ ἴο 80ῃ ; ἴῃ 
Ν. Τ'΄ γεοοϊυοά ΚΞ πι οπδ᾽ 7ζαίδογδ, μαπάοὰ 
ἀονγῃ ἔγομι δησθβίοσθ, Βογθα συ, νόμοϊ, 
Αοἰβ χχὶϊ. 8. ἔθος, χχνὶ: 17. χχὶν, 14, 
λατρεύω τῷ πατρῴῳ Θεῷ, ἷ. δ. ὁ ΟὟΥ 

ὃ 



ΠΑΥ͂ 

φδίοστιαὶ Οοα," ἴ[Δὸ αοὰ σἤιοτα ΟἿΣ βίο 

Ὁ σβἰρροὰ δηά τηϑὰθ Κποῦσι ἴο 8, 08. 

Ααὶ. ἢ. 18,1. ἰχ. 12, ὃ. 

αηὰ ὠπὸ, 1 Ῥεῖ. 1.10, παυσα 

γλῶσσαν αὑτοῦ ἀπὸ κακοῦ. ΤὮθ υδ08] 

οοπῃδίσυοίίοη ἐπ ϑορί. δπὰ Ο]288. 18. δ|οῦβ. 

οὗ ροζβ. δῃὰ ψϑη. οὗ {μϊηρ σἰτπουῖ ΩΝ 

βουγῇ βοιηθίϊμηθβ οὐδ, 88. ϑορὶ. Ἰϑοΐ, 

987, παῦσον ἐκ κακῶν ἐμέ. 2) ΜΙΡ. 

ΣΝΤΈΆΑΝΒ. ἶρα γοζγαὶ " 5. Ὁ Ῥύνμι ἐδ τό οΥ., το  γαΐη, Ρ 

ἱ, 6. 7,οπει ΔᾺῪ ἰμϊηρ ὈΥ σοηϊενθ, 88 ἴῃ 

1 Ῥοί. ἰν. 1, πέπανται ἁμαρτίας, " μαι ἢ 

εοαβοὰ ἔγοπι βίῃ, δῃὰ 80 (488. ; ὉῪ Ῥαυγίϊ - 

εἷρ. ἱπείοδά οἵ ἰηβη, ἴχα. ν. 4, ὡς ἐπαύ- 

σᾶτο λαλῶν. Αείβ ν. 42, οὐκ ἐπαύοντο 

διδάσκοντες, " ἸΏΘΥ οεαϑοά ποῖ ἰθδοβίηρ. 

χίν. 10. χχ. 31, αἱ: : στὰ ρατί. πὰρ]. [μὰ. 

χὶ. 1, δπὰ βορί. ; 4080]. ἐο ὁθαϑ6, ἴο ΟΟΜΙΦ 

ἰο αη οηά, 1. Υἱϊϊ. 24. Αοἰϑ ΧΧ. 1. 1 σον. 

χὶ . 8, εἴτε γλῶσσαι, παύσονται. 

Παχῦννω, ἔ. ννῶ, (παχὺς,) ἴο πιαΐὸ 

Ῥ888. ἐο ὀδοοπιθ γα απὰ ἐλτοῖ ; ἰὰ Ν. Τ. 

τηΘίδρ ἢ. ΟὨΪΥ Ρ888. ὧο δοοοπιθ 9788, ἀυϊὶ, 

88 ἴδ ἔτοια δι, (παχὺς δηὰ 118 40- 

χἰνδῆνοβθ θοίηρ οὔἵδθη υβεὰ οἱ σἰμρίϊ ; 

ἤτοια ἃ ποὔϊοῃ δοσατηοη ἴὸ 8}1} αρθ8, {πδΐ 

[δι ἰδημὰβ ἰο τηϑηίδὶ ἀυ]η655,) Ναίι. χίϊ!. 

1ὅ, ἐπαχύνθη ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτον, 

80 ΡἈΣ]οδβίσ, π. γοῦν. 

Πέδη, η-ς, ἧ, (πέζα,) α 
ἴον ἴμ6 ἔδοϊ, 0]. πέδαι, 
δηᾷ ΟἸαβ8. 
Πεδινὸς, ἡ, ὃν, 84]. (πεδίον,) ρίαΐη, 

ἰδυεῖ, ορΡ. ἰο ΒΠΠγ, ἴμα. νἱ, 17, ἔστη ἐπ 

τόπου πεδινοῦ, “Ὧ6 βίοοά ροη 8 6γ6] 

Ροἰδοο,᾽ 1. 6. ρου [86 ρ]αῖῃ, ὑοῖηρ, Ὑ6 τὴ 

ΒΌΡΡΟΒΟ, ἃ βοτὲ οὗ ἑαῤίο-ἰαπά ; ὈΥ ΜΏϊο 

(80 ἀοϑετίρεϊοι, ἸΘΤΘ δῃὰ αἱ δι, Νίδιμ ον, 
ΤΑΔῪ ΜΟΥ Ἧ6]1 Ὁ6 τεοοηοἶ] θὰ, 

Πεζεύω, ἴ. εὐσω, (πέζα,) ῥτορ. ἐο ἔτα- 

οοἶ οη 7οοί, αἰθο ἴο τᾶν] ὈΥ ἰδηᾶ, ἱμίγϑῃβ, 
Αοίϑ χχ. 18, δπὰ Ο]888. 

Πεζῇ, εἂν. (πεζὸς,) οπ γ0οΐ, Μαῖί, ΧΙν. 

18. ΜΆ. νἱ. 88; οὗ χαῖδιον ὃν ἰαπά, ἃ8 ορρ. 

10 ἐν πλοίῳ ; ἃ βἰιϊξ, ποί ἀπῖγθα. ἴῃ ΟἾ458., 

Θβρθο. [86 Αἴὸ ττὶΐοσβ, 885 Τῆσο, ὙΠΘΓΘ 

866 ΤΩΥ̓ ποία8, 8|50 ἰπ οι. Οἀ. 11, 824. 

Πειθαρχέω, ἢ. ήσω, ὑπεναῦ ος. ἔτ. 

“πείθομαι, ἀρχὴ.) ῬΓΟΡ. ο οὔϑψ α γΆΜΘΥ, 9116 

ἴῃ δυΐ ΒΟΥ Υ ; ΠΒΘΏΘ6 ΚΈΠ6Γ. ἕο οὗν, σι 

ἀαι. ἀρχαῖς, Τίι. 1.1. Θεῷ, Αοἴϑ ν. 29, 

82, δῃα (1488... 866 ΤῊΥ͂ ΠΟΐ68 ; α]. 580 ἔο οὖδν 

οΥ δοηογπι ἕο ααυΐοδ, ὐλὰ ἀαῖ, οὗἨ Ρ6ΓΒ. 

χχυὶϊ. 21], δπὰ 6]888. 

Πειθὸς, ἡ, ὁν, δὰ). (πείθω,) ἃ ἔοττη 6Ἶ86- 

ψὮθτο ἀπκπόση, -ΞΞ πειθανὸς οΥ πιθανὸς, 
ρεγεμαβῖυε, υυἱππίπρ, 1 Οὐν. 1! 4. 

Πείθω, (. πείσω, γῇ. 2. πέποιθα, γί. 

Ρ8538. πέπεισμαι, 8ογ. ἰ. ΡΆ88. ἐπείσθην, 

ἔο ρονφυαίθ, ῬτῸΡ. ἴο ἑηοἰἑπθ ΔᾺΥ (δἰ ουΐ 

οἰΐον, ἐβασκῖε, 
Κκ ν. 4. ϑβορί. 
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7] ἰὸ 86 δε ἰοῦ ἀπὰ τοοορεῖοα οὗ (86 
ἰε 1 

ν} δορί. 
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οὗ ἴδο ρογρϑηάϊουϊαν, δὰ ἔμπα, ἱπ 8 τοοταὶ 
Β6ῃ86, “ἰ0 Ὀοηὰ ΟΥ ΒΥ, Βιβᾶθο, ρεδῖ- 

βυδάεο. 1. ΑΟῈ. ἕο  ζϑῃοσ. 
τυ 

ἦβ 5086 υδοὰ τοδί] ἐο οοπυΐποθ, πὰ 
ἢ οἵ ϑηάθδνουγ, ΡΓῸΡ. σ10} δου. οὗ Ροσβ. Αοἰδ 

χυὶὶ. 4, ἔπειθε ᾿Ιουδαίους, “ ᾿6 Βουρβί ἴο 

πβηρτνὰ δηὰ οοηνίποθ ἔμοτα.᾿ Φ ΟΥΟΥ. Υ. 

1: αἷδο σὴ ἀουθ]ο δος. οὗὁἨ μεσβ. δηά 

τπίηρ, Αςἰθ9 χχυῆ!. 28, πείθων αὐτοὺς τὰ 

περὶ τοῦ Ἴ. : 5ο. [89 δοουϑ. οὗἉ ΡΘΙΒ. "εὺν 

ἰπιρὶ., χίχ. 8, πείθων (αὐτοὺς) τὰ πε 
κατὶλ. ἘΠῚ]. ὉΥ δοο. οὗ ρεγβ. ὑἱἢ ΗΝ Ἀᾳ 

υἱποοά, 
ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. 
Αεἰ8 χυὶ!. 4, τὰ 
ἴ08. 7 απὶ ; : 

ἰπῆῃ. δά δὺο. ἴμι. χχ. 6, δ].: Ὑ1Ὲ δος. 

τὰ, Ηοδ. νἱ. 9, σι οτο, Βόνσονοσ, [86 ὕδστα 

18 ποῖ ἰο δ6 υπἀοτεϊοοά οὗἉ γε μογβυβείοῃ. 
ϑδο ἕο ὅδ ,. ἱπάυσοὰ ἰο ἀο 8}Υ͂ 

ἱ 1 (αίηρ, δθβοὶ. δας πὴ ἱπῆπ. ἱπιρ]. Αοἷδ ΧΧΙ, 
14, μὴ πειθομένου αὐτοῦ 50. μη ἀναβαξ- 

νειν. 2) ἰο 
ἀαῖ. οὗὨἨ Ρ618. Αοἴϑ νυ. 
ὁ ἐκ. τῷ κυβερνήτῃ ἐπείθετο. ἔοτη. ἵ, 

8. 64]. ν. 7, ὃν οὔϊ. ἴῃ Ο1458.---ἼΠ|. ρμοτῇ, 2. 

πέποιθα, ἱπίγαῃβ. το δδ ρεγδιαάεα, ἰο ἐγεμέ. 
1) ἐο δ6 σοπβάδοηξ, αϑϑωγοά, 01}. ὈΥ δοο. 
«1Ὰ ἱπῆ, Εοια. ἰϊ. 19, πέποιθας σεαυτὸν 
ὁδηγὸν εἶναι : πἰῖΒ ὅτι, ΗΘΌ. χιϊ, 18, 
τοῦτο ὅτι, ῬᾺ].1, 6, 25 ; [0]1. ὉῪ ἐπέ τινα 
ὅτι, ἐπ γοϑρδσὲ ἴο ΒᾺΥ οτι, 2 (ὐοσν. ἴϊ. ὃ: 
εἴς τινα ὅτι, Ἰὰ. 64]. ν. 10. 2) ἐο τυ μὼς 
ἐῃ, γοῖψ οπ, νὰν ἀαι, ῬΏΠ. 1. 14. ῬΆΣΙοι. 
9]. πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου. 2 Οὐγ. Σ. 
Ἴ, ἑαντῷ : νἡϊὰ ἐν, ἐο ἐγειδέ οὐ βαῦδ 
ἄδηοῦ ἵπ 8ῈᾺῪ ταΐηρ, ῬὨ]]. 11. ὃ, ἐν σαρκί: 
αὐτῇ ἐπί τινι, ἰά. ΜΚ. χ. 24. ἴμα. ΣΧ). 

: πεῖνα τ ἔ, ἄσω, δογΣ. τ ἐπείνασα, ἐο 
ΜΉΘΟΥ, ἩΠΟΥΎ, ἸΏ ΓΔΏΒ. τοῦ. Μϑαῖΐζι. 

ἵν, Ὁ, ΧΙ, Ι ἜρΩ. ΣΊΪ, οὐ) τα οὗ. ἴῃ 
ΟἸα88. 2) τιδΐοη. ΟΥ̓ ὈΥ͂ Βγπιθοάοοβθ, ἐὸ δέ 
)ανιϑηθα, δὲ εὐἱἱδοιέ Ἂ ΞΞ ἔο δὲ ῬἬΟΟΥ, 
προορᾶν, μὰ. 1. δ8, πεινῶντας ἐνέπλησεν 

ἀγαθῶν, 5866 τὴῦ ποῖδ. Υἱ. 25. ῬΆ]Ι. ἵν. 12. 
πὰ Εκοεΐυὰβ. ἱν. 2. 8) πηεῖαρ, δ 

λμηρον ΑΘΓ ΔῸῪ υΐπρ, ἐᾳ ἴοπσ 70Γ, δ 11 

4 οΐίοιυ, σι 

86, 87, 40. χαν. 1), 
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δια. τὴν δικαιοσύνην, Μαεῖί. ν΄. 6: 50 208. 
6]. ἱ. 20, διψήσῃς τοὐμὸν αἷμα. ἴῃ 
[]Δε6. [01]. ΒΥ φοιῃϊξ. ΟὨΪΥ: δὖβο], οὗ Ἰοηρ- 
ἱπρ δ᾽ δρί τι] που Βσωθηΐϊ ὃΥῪ [δ] Ὡς 
ἃ δρὶ γἰ τυ] πυδηῖ, Φόδη Υἱ. 8. 

Πεῖρα, ας, ἡ, ὑπειράω) ἐγίαϊ, αἰέεηι 
ἴο ἄο ΔΠΥ͂ ἰμίηρ; ἱπ Ν, Τ᾿ ΟΕΪΥ ἰπ ἴδο 
ῬὮῶγαβδο πεῖραν λαμβάνειν τινὸς, ῬΤῸΡ. ἴο 
ἔαξε ἐγίαϊ οὗ ΔᾺΥ ἰπίηρ, οατῖν. ἴο πειράζω. 
1) ἐο πιαζο ἐγίαϊ οΥ᾽ ἰο αἰξεπιρέ, τῆς θαλώσ- 
σης, Ηοῦ. χί, 29, ἀπὰ ϑορι. δαὶ. χχυῖ. 
δθ, δῃὰ 80 βοπλθιϊῃθβ π᾿ 488. 2) ἐὸ ρος 
ἐγίαϊ οἵ, ἰο ὁχρεγίοποο, ἐμπαιγμῶν, ἨδρΌ. 
χ᾽ 86, 906. Απί, 1,. ὅ, 1. Χοη, Δη. νυ. 8, 

Πειράζω, ἢ. άσω, (πεῖρα,) ῬΙῸΡ. ἴο 
ᾶ“αἷὸ ἡ κήρν ἕο ἐγγ, τα. Οἀ. 1. 28]  κείὰ 
1. οὗ τη ρ8, 45 δοίΐομβ, ΞΞ ἐο αἰξοηιρί, 0]. Ὁ 
ἰπῆη. Αοἴϑ χνἱ. 7, ἐπείρα γον εἰς τὴν Βιθ, 
πορεύεσθαι. χχῖὶν. θ..--1]. οὗἁ ΡΘΙΒΟΙΒ, ΞΞ 
ἴο ἑοπερέ, ἰ. ὁ. ἰο ἐο ἐλ ἐδεὶ, [01]. 
Ὀγ8οο. 1) ζΌΠΟΣ, δῃηὰ 1ὴ ἃ σοοα Β6Ώ860, ἴῃ 
ΟΓΘΙ ἴο δϑοοσίαϊπ (ἢ ομαγδοῖου οὐ ἀΐβρο- 
εἰἴοη οὗ δῇ οὔθ, Μαῖϊ, χχίὶϊ. 85, 866 τὴν | ἀραὰ 
ποίο. ΦόΒη τυἱ. θ, τοῦτο ἔλεγε πειράζων 
αὐτόν. 2 Οὐονγ. ΧΙ. ὅ, ἑαυτοὺς πει ἀνε τε 
Ἐν. ἱἰϊ. 2, ὮΘΓΘ 866 ΤῊΥ ποῖθ. δρί. 
οι. 708. Β. ἰ.. 10,4. ΡΙυῖ, ΟἸ]οπι. 7. 2) ἴῃ 
8 δα βοη86, τὶ ἢ 11] Ἰηϊοαῖ, Μδιῖ. χνὶ. 1, 
ἘΠΡΈΤΟΡΤΙ ἐπηρώτησαν αὐτόν. χχὶϊ. 
18. Μῖι. νῇϊ. 11. Φοδα νἱὶ}. 6, 41. Ἡδποα 
ἕο ἰγν οὐδ ἶΒ Υἱγίιθ, ἐο ἐθηιρέ, ὁ ἴο Βο]]1οἷΐ ἰὸ 
δὶπ.,᾽ μοποῦ. 64]. υἱ. 1, μὴ καὶ σὺ πειρασ- 
θῇς, 1εβῖ ἴῃοὺ 8180 - ἰοτορίοά, 1. 6. 
“γ᾽ο]ὰ ἴο τοιηρίαιίοη,᾽ 44. 1. 18, ον. ἰἱ. 
10. Θδρος. οὗ ϑαίδη, Μαῖί. 'ν. 1, πειρασ- 
θῆναι ὑπὸ τοῦ Διαβ. 1λι. ἵν. 2. 1 Οον. νἱΐ. 
δ. 8) ἔτοτα [8ο ΗθΌγ,, αοὰ 15 βαϊὰ "ὧο ἐγὼν ΟΥ 
τοῦδ ταστ ὉΥ δάνουβ τυ, ἴῃ ΟΡ ΟΣ ἴ0 ἐγ ὑΠοὶῦ 
αὶ} δηὰ σοηῆάθηοθ ἰπ Ὠΐτη, 1 Ὅν. χ. 18, 
ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ 
δύνασθε. Ἡοῦ. 1]. 18, ἵν. 15. χὶ. 17, 8]. 
βορι. 184. χὶ. 9: υἱοὸθ ὑϑσβδ, ἸΏθῃ 8190 
δὰ ἐο γοῦδ οὐ ἐδηιρί Οαοα, ὉΥ αἰδι υΒ.] ἢ 
ΒῚ5 ῬΟΎΟΣ δηὰ αἷά, Αςίβ ν. 9, πειράσαι τ 
Πνεῦμα Κυρίου, “ἴο ΤΥ ψΒοίδοΥ 86 ϑρὶ τὶς 
οὗ αοἀ πὐενα Εἴ ἀοίοος γοῦν ΒΥΡΟΟΙΒΥ.᾽ ΧΥ. 
10, τὲ πειράζετε τὸν Θεόν: 1 Ὅσο. Χ. 9, 
800 ΤΥ ποίο. Ηδῦ. 1. 9. ὙΥ ἰδ, 1, 2, εὑς 
ρίσκεται (ὁ Θεῤς) τοῖς μὴ πειράζουσιν 
αὐτὸν, ἐμφανίζεται δὲ τοῖς μὴ ἀπιστοῦ- 
σιν αὐτῳ. 

τ ειροσμὸν δι ὁ, (πειράζω,) ἐδ αεΐ 
Ο7 ἐγυέησ, ᾿ς 8 Ρυϊης ἴ0 [Π|6 ἰοδέ, 
ἢ ἕϑποσ. ΜΗ οὗ δα να Ἑδδγδοῖου, ὅζο. 
1 Ροί. ἱν. 12, πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν, ἱ. ο. 
“[ο Γγ, ἴο ῥὼν υ.᾽ ἔπεα: νἱ. 7. Χχυ!. 
δ: ὃΥ 1} ]. ἐγίαΐ οὗ οπμϑἶβ υἱγίῃθ, ἠΐη, ἀὰδ 
ἐΐο, ἱ. 6. 50] 1οἰ ἰδίου ὕο δἷη, θδρϑο. ἔτγοϊῃ 
Βαίλη, [μ0. ἵν. 18. 1 Τίπι. νυἱ. 9. 2) ἔστοιι 
1860 Ηον. ἐγίαί, ἐοπιρίαἑίοη, Μαῖὶ, νἱ. 18. 
Χχνὶ. 4]. 1 Οον. χ' 18. 1 Ῥεῖ. ᾿.6 : Βοῃσο 
τηοίου. ον αὐυογείίυ, αὐΖέσξοη, ἵλΔι. χχὶϊ. 
28. Δοῖδ χχ.ὶ 19, δουλεύων τῷ Κυρίῳ 
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μετὰ δακρύων καὶ πειρασμῶν. 6]. ἱν. 
4, Βον. 1}, 10 : νἱοθ γϑυβα, ἑορερέαξίοη οὗ 

αὐοἀ ὉΥ τρδὴ ἰβ ἀϊδβίγυβι οὗ αοά, Ηδεῦ. 1]. 
8, κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ 86. 
τοῦ Θεοῦ. 5 

Πειράω, ἴ. άσω, ἰο 
δαυΐ τοτθ υδι8]., δηά ἴῃ 
ράομαι, ἴο ἐγν ΓΝ ΟἼ6Ἶ8 ϑ8ε 

γ ο αἰξεπερέ ἴο ἀο δὴγ {μίηρ, [01], Ὁ 
Ἰηἴ. Αοἰϑῖχ. 20, ἐπειρᾶτο κολλάσθαι τοῖς 
μαθηταῖς. χχγὶΐ. 2]. 

Πεισμονὴ, ἧς, ἡ, (πείθω,) ρογειαδίον, 
ἱ, 6. [86 Ὀοίηρ 6451} ἐβιι, ἢ ογοσωζῳ, 
6(ε!. νυν. 8, 866 τοῦ ποίθ. 
πέλαγος, εος ους, τὸ, ἐδδ 8ὁ6α, ἴῃ 6 ἀθοΡ 

ΟΥ̓ ΟΡΘἢ 868, ἷ. 6. ΓοΙηΟἰθΘ ἕτοιῃ ἰδηά, Ναί. 
χυϊὶ. 6, ἐν τῷ πελ, τῆς ϑαλάσσης. ΤΏυς. 
ἱ:. 82. Ατϊβίοι, Ῥγοῦϊ. 8 28, 3. ϑιαϊὰ οὗ 
(86 868 δἀϊαορηῦ [0 ἃ σοιιπίσυ, Αοἰδ χχνίϊ. 
ὃ, τὸ π. τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν, ἱ. 6. [89 
βθ8 οὗ ΟἸ]]Ἰοἷδ. 
Πελεκίζω, ἔ. ίσω, (πέλεκυς,) ἴο 

δίγίδ οὐ ἦσιν τοϊδῆ, αἢ ἀχὸ; ἰὰ Ν. Τ΄. ο δο- 
εοἱξδ, απ ααθ, ῥτορ. ὙΠ 8οο. οὗὨ ΡΕΓΒ. 

8. ον. Σχ. 4, τὰς ψυχὰς τῶν πεπε- 
εκισμένων, ἴουπαὰ ΟὨ]Υ πῃ Ἰαΐ, ττὶ 6 ΓΒ. 

Πέμπτος, ἡ, ον, οτάϊπα] δὰ). (πέντε,) 
ἐλε δ, ον. νἱ. 9, ἰχ. 1, δ]. 

Πέμπω, ἔ. ψω, ἰο βθπα, ἰταὴβΒ. 1. οἴ 
ῬΕΆΒΟΝΒ, ο οαι86 ἰο σὺ: 1) σθηοσ. Ὑ1 
8ςς. Μαϊι. χχί!. 7, πέμψας τὰ στρατεύ- 
ματα αὐτοῦ. ῬὮ]]. ἢ. 28 . [0]]. ΌΥ δες. 
Δα ἀαὶ. οὗὨἨἁ ΡΟΓβ. ἰ0 ἤοτη, νοσ. 19: εἰς οὗ 
ὈΪδοθ, Μαῖΐι. 1]. 8: οὗ ροῖβ. ΜΚ. ν. 1. Αδι8 
Χχν. 21. ἘΡΒ. νἱ. 22. 2) βρθο. οὗ τωϑϑ- 
ΒΟΏΡΘΙΒ, δϑδηΐδ, δι δαββδάουβ, ὅζο., ὙΠῸ 
δος. Μαῖί. χί. 2, πέμψας δύο τῶν μαθ. 
αὐτοῦ. ἵλι. χτῖ. 24, ΦοΒη :, 22. 1 Ῥοί, ἱϊ. 
14, οἱ πεμφθέντες, ἐΐο86 8οπέ, ἴ00 τη69- 
ΒΘΠΡΈΓΒ, ἴμι. νἱὶ, 10. πρός τινα, ἷν. 26 - 
ἢ ἰπθη. οὗ ΡΌΓΡοβο, 1 Οοσ. χνὶ. 8. Εν. 
Χχὶϊ. 16, πρός τινα, Αοἰδ χ, 88 : 50 ρᾶτγ- 
[ἰοἷρ. πέμψας Ὀοΐοτο ἃ βηΐϊε νοῦ, ᾿ταρὶγ- 
πα ἰΒαὲ ὁῃὴθ ἀοδθβθ 8 ὑδβίηρ ὈΥ δὴ δρϑηΐ οσ 
Τ]ΘΒΒΘΏΡΟΣ, Μαί!. χὶν, 10, πέμψας ἀπ- 
ἐκεφάλισε τὸν ᾿Ιωάννην, οοωρ. ΜΚ. γτἱ. 
27, ϑαϊὰ οὗὨ ἰοδο ΓΒ ΟΥ 8: θββδογΒ βθηῖ 
ἔτοτα αοὰ οὐ ἱῃ δβ ἤδπιο, Φόοδη ὶ. 88. ἱν. 
84, οἷϊι. χὶϊ!. 20, χῖν. 26.---11. οὗ ΤΗΙΝΟΒ, 
ἕο ϑεμαὶ, ἰγαηϑηιξ: ]} Ῥτορ. ὙΠ δος, οὗὨ 
{ϊηρ δηὰ ἀδῖ. οὗ ρεσβοῃ, κου. χὶ. 10, δῶρα 
πέμπουσιν ἀλλήλοις : σ 1 δοο. οὗ [Βΐηρ 
ἴω}. Αοἴδ χίὶ. 29, 4]. 2) βρ. ἐο ϑομπᾶ ρου 
ΟΥ απιοησ, ὙΠῸ 806. δπὰ ἀδί. 2 ΤΉ. 1. 1], 
πέμψει αὐτοῖς ὁ Θ. ἐνέργειαν πλάνης : 
80 ΧἹΓΒ Β᾽ ΠΡ] δος. ἐο ϑεπά γογίδ, τὸ ὃδρέ- 
πανον,ΞΞῖο ἰχτιδὲ ἴῃ, Βον. χίν. 16, Ὑυ ὰ. 
Χὶϊ. 26. Ηομι. 1). χν. 109, 

Πένης, ητος, ὃ, ἡ, 84]. (πένομαι,) 
»ΟΟΥ͂, περί . 2 Οὐν. ἰχ. 9, ϑ'ορί. δηὰ ὀ μον. 

Πενθερὰ, ἄς, ἡ, (πενθερὸς,) α πιοξδογ- 
ἐη-ἴαιο, 6. χτ. ἴμ6 τέ Β πιοίβον, ΜΚ. 1. 80, 
ἡ πενθ. Σίμωνος, ἴλι. ἵν. 88: αἷδο [160 

,. Τυς, ἰ. 19 : 
. Τ᾿ πὰ, πει- 
᾿ ῸΣ ΟμΘΒ οὐγῃ 
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Βυδθαῃ 5 τοοίμοσ, Μαῖι. χ, 8δ. βορί. δπὰ 
ΟἸδδ. 

Πενθερὸς, οὔ, ὁ, α ζαϊλεν-ἐπεῖαιν, ΦοΒη 
ΧΥΪΙ. 8. βορί. δπὰ Ο]458. 
Πενθέω, ἔ. ήσω, (πένθος,) ἰο πιουγΉ, 

ἰανιοηὲ: 1) ἰτϑῆβ. ὙΠῚ) δος. οὗ Ῥϑῦβ. ἐὺ 
δειναΐὶ ΔῊΥ οπ6, στίονο ἴον πἷπι, 2 Οὐν, χίϊ. 
2], πενθήσω πολλούς. δορί. δη ΟἾΔ58. 
2) ἱπσαμβ. ἔο πιοιγη, ὅζε. δὲ [86 ἀοαίῖμ οὗ 
ἃ ἴτπἰομὰ, Ὑὐἱτἢ κλαίω, ΜΙ. χνὶ 
θΏΘΓ. ΞΞ ἐο δδ ϑαά, 
μακάριοι οἱ πενθοῦντες. ἸΧ. 
ΟΠ6᾽Β 86], 1 Οὐσ. ν. 2, α]. 
Πένθος, εος ους, τὸ, πιοωγπίησ, σγίοῦ, 

θην. 274. ἰν. 9, ὁ γέλων ὑμῶν εἰς πένθος 
μεταστραφήτω. Ἐον. χνὶϊ!. 7. ϑορί. δηὰ 
ΟἸ6εβ. 
Πενιχρὸς, ἃ, ὃν, ε:ἀ]. (πένομαι,) 

ΟΟΥ͂, βρθςς ,. οαυΐν. ἰο πένης, ἴχα. χχὶ, 2. 
ϑορί. δῃὰ Ο]658. 
Πεντάκις, 86]. (πέντε, ἔξηιδδ, 

2 Οος. χί. 24. Βορὶ. δηὰ δ το 
Πεντακισχίλιοι, αι, α, 84]. (χί- 

λιος,) ἤσε , ΡΙῸΡ. ἔνθ Εἴσηθδ ὁπ ὁ 
ἐἰσϑεκθα, Μαῖι. χὶν. 21]. χυΐ. 9, ἃ]. δπὰ 

αι, α, 86]. λων- 
τν. ὁ. ἐνὶ δὰ 

Πεντακόσιοι Κι 
Οον. χν. ἀγνοά, 1μι. νἱϊ. 41. 1 

ΟἸ 688. 
Πέντε, οἱ, αἱ, τὰ, ἱπᾶθο, 

Χῖν. 17: δ8 δὴ ἱπάδβηϊίο δῖ 
1 Ὅον. χἷν. 19. ϑορί. δπὰ ΟἾδθ8. 
Πεντεκαιδέκατος, ἡ. ον, οτά. δά). 

(πεντεκαίδεκα,) ἰδὲ Πεοπίί, 1.α. 1}}. 1. 
Πεντήκοντα, οἱ, αἷ, τὰ, ἰπάοο]. ἶν, 

Τλι. ἰχ. 14, ἀνὰ πεντήκοντα, " ὉΥ Β[{168.᾽ 
υἱϊ. 4]. 
Πεντηκοστὴ, ἧς, ἧ, (πεντηκοστὸς,) 

αἸπιϊὰ ναὶ ἴῃ Ν. Τ. ᾿λωιξίῤος [0 ἀ8 
οἵ ροπίθοοεϊ, ὁπ οἵ ἐμ ἕῆγοθ τοδὶ 7ουίβ 
[εϑιϊνδβ, ἰὴ ὙΒΙΟΝ 411} [86 τηδῖθδ ἼΟΣΘ σοὸ- 
αυΐϊτοα ἴο ΔρΡρϑᾶσ Ὀθΐοτο αοά. 
Πεποίθησις, εως, ἡ, (πείθω, πέ- 

“ποιθα.) ἰγωδέ, οοηβάδηοε, ὦ ον. ἱ. 1δ. ἢϊ. 
ἘΠ δ). 12, ῬὨΪ]. 11}, 4. βορὶ. 908. 

0. 
Περ, Θῃο} 10. Ῥαγίῖο]ο, ἀν “πέρι, δάν. 

. Θαυΐν. ἴο περισσῶς,) ῬΣῸΡ. ὕονψ, 
«λοῖμ αν δύο; ἷἰῃ τ. ΑΔΕ ΟἿΪΥ 88 
Ἰοϊποα τὴ ἢ 6 Ῥσοποῦπ, ΟΥ Ὑἱἱἱἢ Ῥδγίο 68, 
ῸΓ στοδίον Θτα ΡΠ 515 δηἀ βί θηρΊἢ. 
Πέραν, κἂν. (δοουβ. τ} 611106. οὗἁ 

κατὰ, οὔ οὗ50]. πέρα, οᾳυΐν. ἰο πέρας, 
θπά,) , ΟΌΟΥ, οπ δα οἱδέεν δὐάδ; 88 
ῬΓΘΡ. ὙΠ} ρεη, πέραν τοῦ ᾿Ιορὸ. Μαῖι. 
ἵν, 1ὅ. Φοῖπ νἱ. 1. χυῇ!. 1, 8]. Βορί, διά 
ΟἸδεβ, ὙΠ} παπαῖ. αρὶ. τὸ πέραν, ὈΤῸΡ. 
ἐλαὶ ῥογορα, ἐδ οἱἦδεδν' οἰάε, 1. 6. 106 τορίοῃ 
Ὀογοπά, διὰ τοῦ πέραν τοῦ ᾿Ιορὸ. ΜΚ. Χ. 
Ἰ. εἰς τὸ π. τῆς ϑαλάσ ν. ]. κι. σης, 
νυ], 22. δΌβοὶ, Μίαιι. υἱῇΐἱ, 18, ἃ]. ϑορῖ. δηὰ 
δι. ΟἸδδϑ. ; 

Ὅο, Μαῖιϊ. 
ὨΌΤΩΘΒΕΙ, 
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Πέρας, ατος, τὸ, (πέρα οὗϑοἷ.) ὁπά, 

ἐχέγοηεν οἵ ἴμο δαί, ἱ. 6. 1ῃ6 τομιοίοεὶ 
Τορίοηβ, Νίδιὶ. χὶὶ. 42. Βοι. σ. 18. Ὀϊοὰ. 
δὶς. 1, ὅδ, τὰ π. τῆς γῆς. Χεη. Αρεδ. 
ἷχ. 4, ΤΈυς. ἱ. 69, ἐκ περάτων γῆς : Βξ. 
οὗ “ψδρδὲὶ σοϊηθβ ἴο δὴ δπά,᾽ οοποϊαδίοῦ, 
ἰοστηϊπαίΐοη, Ηθῦ. νἱ. 16, ἀντιλογίας 
πέρας. ϑιορῖ. δηὰ ΟἸ]δε5. 

Περὶ, Ῥτερ. φονοτηΐηρ ἴῃ Ν. Τὶ {Π0 ξαῦ, 
Δα δες., πιο ΟἸδδαῖνα, 4150 ἔδια ἀδί, ; 
ὙΠ (86 ῬΥΪΓΔΔΥῪ δἰ βηϊξ, ΑΒΟΌΝΡ, ΑΒΟΌΤ, 
ἴῃ ἃ Ἰοσδὶ βϑῃβθ, ἱπιρ  γἱηῦ 8 Ὁ 
δηά σ Οὔ 811} εἰάθβ. 1. υἱϊ (θὸ 

ἢξ. Βοῆδο , ΟοηοεΥ Νηρ, τεβροοίηρ, 
1. Ὑθατο ἴΠ0 ρεπῖϊ. ἀομοῖοθ 186. οὐὐοῦί 

ΟΥ αν αδομέ οὗ οὗ ἃ 
.᾽ 80. τὐμαρ τον οὔ ΚΡ ΣΙΗΡ, ΔΒ ΚΙΏ(, 

ἰεδοξιίηρ, ἄς. ὅτι περὶ ᾿ 
αὐτοῖς, Μαῖϊ. χυὶϊ. 18. λαλέω, [μπ. 11, 17. 
λέγω, Μαῖϊ. χὶ. 7. ἐρωτάω, Τλι. ἸΣ. 46. 
διδάσκω, 1 Φοδιη ἰϊ. 27. γράφω, αι. σι. 
10, οἷν. ; οἴου ποὺρρβ οὗ 11ὸ εἰρτηίζ,, πβετὸ 
ἴδο. εἰπηρὶο φϑη. χαὶρδὲ βιδηᾶ, [,. ἵν. 14, 
φήμη περὶ αὐτοῦ. τον. 87, ἦχος περὶ 
αὐτοῦ. Αοἰδ χὶ. 22. χχν. 16. ; 
ΔΙΟΣ γοῦδδ οὗὁἩ ποδυίηρ, ᾿δατηΐην, Κπουβῇ, 
δις. ἀκούω, ΜΙ. ν. 2). κατήχθην, Λεὶν 
Χχὶ. 2]. ἐπίσταμαι, χχνὶ. 26. στον 
ἐστι, ΧΧΥΪΙ. 22 : δἴϊον συθθ οὐ ἱπαυ ΠηΏ, 
ἀο]θεγαϊπρ, ὅς. ζητέω, Φοδη χυὶ. 19. 
ἐξετάζω, αἷϊ. 1ἱ. 8, πυνθάνομαι, Αἰ 
χχὶϊ!, 20, διενθυμέομαι, χ. 19. διαλογί- 
ζομαι, Τα. 11}. 19..---αἰ, τ οτο {86 Κεῆ. 
ΕΧΡΓΟΒΘ68 ἦα σγοιμα,, πιοίζοδ, οὐ οοσαδῖοι οἷ 
(8ὸ δοὔοη, δᾳυΐν. ἰο ὁπ ἀσοοεπέ οὐ, δοῦν 
οΥ, ον, 1) ζόπου. δοσ σϑγδβ οὐ Γοργουίηξ, 
δΔοουδίηρ, δοὶηρ ἰτοὰ, ὅτε. σίτ σοη. οἵ 
τΐπρ, ἐλέγχω, Φοδη νἱϊ. 46. ἐγκόλια 
Αοἰϑ χὶσ. 40. κατηγορέω, χχὶν. 18. κρί’ 
νομαι, χχὶϊ!. 6 - ΔΟΥ νοῦῦθ ἀδηοίίης 82 
δῆδοῦοη οὗ [86 τηϊπὰ, σπλ "ὐπὸ 
Μαῖι. ἰχ. 86. ἀγανακτέω, χχ. 24. “αν 
μάζω, Ται. ἰϊ. 18. καυχάομαι, 2 Οοτ. χ.ὃ. 
2) Ὑοσο {Π|ὸ δοϊίοη ἰβ δχοσίθαά ἐπ 
φῇ ἴμθ φοβοῦ οὐ (πΐης ἀσποίοά Ὧγ {δ 
ἔθη. δατν. ἴο ο5 ἀοοομπέ ΟἿ᾽, ἴα ι 
ον, Να. ἱν. 6, τοῖς ἀγγέλοις αὐτον ἐν 
τελεῖται περὶ σοῦ. ἴμι. χχί!. 82. 505 
χυὶ. 26. Ἐφῃ. νἱ. 18. Ῥμίϊοτα. 10. 1 Ρεΐ. 
ν. 7, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν: ἐ 
νου ῦβ οὗ οὔενίηρ βδουίῆσθ, (88 οὐδ᾿ ]"6.) 
ἄχο. ἐπ δελαῖ 9.77 ΔῸΥ οπε, Μαίϊ. ΧΧΥΪ. ἡ 
τὸ αἷμά μου---τὸ περὶ πολλῶν δυν 
πο 6Θεϊ. ;. 4. Ηοῦ. ν. 8. 83) αϑὸ 
[80 δοοῃ ἐβ οχοσίϑὰ αραΐπδέ ἃ ῬΕΙ͂ 
ἐδΐηρ ; Ὑὐ τὰ χοη. οὗὨ ροῖϑοι αἴνος πογέϑ οἱ 
δοσυδίησ, Αοἴ χχνυ. 18, περὶ οὗ οἱ κατ’ 
ήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον. γάρ 
γα σ. 27. τοσ. 1δὅ, περὶ οὗ ἐνεφάνισαν 
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ἀρχιερεῖς : δ8ο περὶ τῆς ἁμαρτίας, περὶ 
" τῶν, ΟοἩ αοοοιπὲ ο εἴη, δὶ, ἷ. 6. 

τὶ πη Βὶπ, Βοιι. δύω "ἢ ὦ " 
18: αἷνο π ἁ, ϑυσία, δε. ἨδθΡ. 
χ. 18, 26. ἐπτιεγ 1 ΦΖοδη ἰ). 2.----Ἴι. 
ὍἜὮθτΟ ἴθογο ἰδ ΟὨ]Υ͂ ἃ ΙΏΘΙῸ βΘΏΘΓΑΙ Γοίου- 
ΘΏΦΘ ἴο [ΠΠ0 ῬΘΙΒΟΩ ΟΥ {μϊπρ ἀοποίθα ὉΥ 
186 ζϑῃ. δαυΐν. ἰο αΖ ζο, ἐπ 0" ἕο, ὅχο. 
1) γζοποσ. Μαῖϊ, χυἹἱ. 19, ἐὰν δύο ὑμῶν 
συμφωνήσωσι περὶ παντὸς πράγματος. 
μὰ. χὶ. δ8. Φοδη ἰχ. 18. χὶ. 19. χν. 22. 
Αοἷ χχυ]δ. 2]. Οο]. ἰν. 10, περὲ οὗ ἐλά- 
βετε ἐντολάς. Ἠοῦ. χὶ. 20. ὃ Φ2.0.η 2. 
42) 8080]. ΟΥΎ ἱπάθροῃἀ. υὑδ.8}}γ αἱ 106 ὃθ- 
εκἰπηΐηρ οὗ ἃ δοῃΐθηοο, Νίαϊι. χχὶϊ. 81], περὶ 
τὴῆτ ἀναστάσεως τῶν νεκρ.κιτ.λ." 85 10 [ῃ9 
τοδυϊτοοξίΐοη οὗ [86 ἀθ84, ἢᾶνο γὸ Ὡοὶ τοδὰ ἢ᾽ 
ΜΚ. χίϊ, 26. Αοἴϑ χχυ δ. 22. 1 Οον. νυἱΐ. 
1, 25. 8) υἱῖδ πϑαΐ. ἀτὶ. τὰ περί τινος: 
ὙΠ} χοη. οὗ ἐπ|δ, ἐδε ἰλέησε σ ΟΥ 
᾿ἀμῤογῳιν ἡ ἐο ΔᾺΥ ἰὨΐηρ, τὰ περὶ τῆς βασ. 
τοῦ Θ. Αοῷα!. ὃ. νὴ. 12, α]δὸ χχὶν. 22: 
01}. Ὁ ζοῃ. οὗὨ Ῥ6γ8. θαᾳυΐϊν. ἴο ο"6᾽8 οἷγ- 
σιρηδίαηοίϑ, ,. δαμβο, ἴα. χχὶ!, 87. 
χχίν. 19, 77. Ἐρᾷ. νἱ. 2).--11. Ὑἢ ἐΠ6 
ΑΟΟύΒΑΤΙΝΕ, ὙΠ Οἢ ΟΧΡΓΘΕΒΟΘ [ῃ9 ΟἸΕΟΤ 

ΟΥ̓ ὙΠΟ ἢ ΘΩΥ ΓΠΐΩρ ΣΏΟΨΘΒ, 
ΘΌΙΩΟΒ, δηὰ 4150 ΠΠ4}}Υ τοιρδίηβ. 1. οἵ 
ῬΙΒΑΟΈ, αγοιπα,, αδομὲ ; ΡΪδοο ιυλέξδον, αἴνον 
νοῦν οὗ ταοϊΐοι, ἔμ. χίϊ!. 8, ἕως ὅτου 
σκάψω περὶ αὑτήν. Μοτο ἔτοᾳ. οἵ ρ]δεθ 
τοῦογε, ἰτορ᾽ γίησ [86 οοτηΐπρ δηὰ σϑιδιπΐη 

; ὙΠῸ δοο. οὗ (Ὠἰηρ, Μαιΐ, 111, 4. 
εἶχε ζώνην δερμ. περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ. 
ΜΚ. ᾿χ, 42. ἔον. χυ. 6: οὗ ροσβ. Μαίι. 
τἱϊ. 18, ἰδὼν ὁ Ἴησ. πολλοὺς ὄχλους 
περὶ αὑτόν. Μὶκ. ἰϊϊ. 82, 84. Αςῷα χχὶ!. 6. 
ὙΜῈ} [89 ἀτί. οἱ, αἱ, τὰ περὶ, [0]]. ὉΥ δοο. 
οὗ ρίδοο, ΜΙ. 11}. 8, οἱ περὶ Τύρον καὶ 
Σιξ ΦΊΒΟΥ δου ΤΎτο δπὰ δ᾽ ἀοη," 1. 6. 
ἀπο Πρ ἰῃ δῃὰ δγουηᾶ {π 686 οἱ168: Αοίδ 
χανΐὶ 7 ἐν τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον, 
ἷ, 6. “ἰὰ [6 Ραγίδ δουπά, ΘΗΥ ΟΠ Β.᾽ Φ0ἀθ 
7: δος. οὗ Ρεγ8. οἱ περί τινα, οὗ ἃ ΡεΙΒοῃ 
δηὰ ἷ8 [Ὁ]}οσγοσβ, ΜΕ. ἱν. 1(), Φοδη χὶ. 19. 
Αεῖἰδ χἱϊ!. 18..---ἰι. ἢ. οὗἁἨ {μαὶ αδοιιξ ψὨΐοΣ 
8 δοίίοη ἰδ οχογίϑα, αδοιί, σοποογηἴης, 
φεϑρεοίίησ, Θααὶν. ἴο περὶ αἰ σοη. 1) οὗἁ 
ατηαΐζέεν οΥὐ Ὀυδὶ οοϑαδοιεῖ ἩὮ]ΟὮ ΟῊΘ 18 οσσι- 
ἰοὰ, Αςἰδ χῖχ. 2δ, τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα 
Ἰργῖταν ἴλι. χ. 40. 1 ΤΊ. νἱ. 4. 2 
6ΠΟΓ. οαυΐν. ἴο α8 ἴο, ἐομσδέησ, 1 ΤίτΩ. ἱ. 
9, περὶ τὴν πίστιν ἐνανάγησαν. νἱ. 2]. 

2 Τίμα. 11. 8. ΤΊ. 11. 7. 8) τὴ που, 
τί. τὰ περὶ ἐμὲ, “" ΤΑΥ ΟἰΤΟυΣΩΒίΔηΟΘΘ, 
δαῖσγθ, δίδίο," ῬὨ]]. 1]. 29...--Π|ι. οὗ ΤΙΜῈ, 
1. 6. οὗ ΡΟΝ οὗ [129 ποῖ δι Εἶτ ον ἀθβηϊίο, 
αδοιμέ, εἷι. χχ. 8, τὴ} τὴν τρίτην ὥραν. 
ΜΙ. νἱ. 48. Αεἰϑ χ. 8. χχὶϊ. θ..----ΝΌ ΤΕ. [π᾿ 
Ἰματὶ ἀρυ τς περὶ θλοῖοι Ὅλ μον. τι 
τη νην, δεΐΠσ, ΒρΓθδαϊηρ δγουηὰ οἢ 
βἰά68, ἢ οπα φομηά με δον 6. 1. περι- 
βάλλω, περιβλέπω, περιέχω, ἄς.: 2 
ἔμ. δδ αγομμᾶ δὴ οὐ͵οοῖ, δῃᾷὰ {ῃθγοίοτθ 
Ο76 ἔδλαι, οὐόν, αδοῦθ, 6. χτ. περίειμι, 
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περιουσία; 8) σοποῖ. ὀηιρλαδὶξ ΟΥὨ ͵Ἰηἰδῃ- 
ϑ[[Υ, ΟΥ̓ δίῃ μΘηΐηρ οὗἨ [6 βἰπιρὶθ 1άθδ,. 
Αἱ. Ῥεν, οαυΐν. 0 Θ0η) ψ, ΕΥ̓͂, 
ἑποῖίν, 8ὃ8 περίλνπος, περίεργος, περι- 
“είρω. 
Περιάγω, ἴ. ἄξω, ἰο ἰδλαα αδοιΐ, Ἑϊατ. 

Ογο]. 080. 1) ἴτϑῃβ. ἐὸ ἰδαά οὐ οαΥτῷ αδοιξ 
οοτωρδηίοηβ, 1 Οογ. ἴχ. ὅ, ἀδελφὴν ΤῊ 
περιάγειν, ἸτΡΙ γἱηᾳ ϑμϑίοηα ποθ 88 Ὅ6}} 8ὃ8 
ΘΟΠΥΘΥΔΠΟα δ ἴδ ΟΒυτο ΒΒ ΟΧΡΘΏΘΘ, 
ϑορῖί, ἀηὰ Ο]488. δδ. θη. 9ὅ8, τρεῖς παῖ- 
δας ἀκολούθους περιάγεις. 2) ἐπέγαμδ. 
οΥ ὙΠῺ ἑαυτὸν ἱταρ ]οά, ἐσ σὸ αδοιε, ἐο 
ἐγαῦογδα, δΌ8ο)]. Αοἰβ χίὶ!. 1] ; οὐ 1} 8δ6α. 
οἵ ρίδοο ἀοροπάϊης οῃ περὲ ἴῃ σορ. Μαίϊ. 
ἵν. 28, περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, 
“9 πψοηΐ δρουΐ 411 61811166.᾽ 1χ. 85. χχΙὶ, 
168. ΜΚ. νἱ. 6. δ08ο]. Οϑδοῖ, Ταῦ. 6. 
Περιαιρέω, ἴ. ἤσω, 80Γ. 2. περιεῖ- 

λον, ἐο ἑαζδ αὐσαν αὶ ἰβ τομμπα αδοιυΐξ, 
ΓΔΒ. 1} Ῥγορ. Αοἰδ χχυϊὶ. 40, τὰς ἀγκύ: 
ρας περιελόντες, “ τακίηρ ὺρ ὑδ6 [(οὐ1] 
ΔΏΘΠΟΥΒ τουηὰ δυου) (ἢ6 ΒΕ, ΘΟΤΏΡ. νΟΣ. 
29: οὐ σϑίθου, “ Ββανίηρ τοχονοὰ [(ἢ6 δῃ- 
ΟΌΟΙΒ,᾽ ὈΥ ουὐπρ ΤΠ πὶ ΔΑ το [0 
8068. ἦθο Ασβίορῃ. Ἐπ. 5.0 οὗ 8 
νοὶ], 2 Ὅον. 111. 16, περιαιρεῖται τὸ κά- 
λυμμα, 85 ἴῃ 42οῃ. 11]. 6, π. τὴν στολήν. 
"ἢ ἔχ. ἐο ἑαζδ ατοαν ιολοῖΐψ, ἱ. 6. 411 ἀτουηά, 

οὉ. χ. 1], περιελεῖν ἁμαρτίας, ὝὝΒΟΙῪ 
ἴο ἴδῖκο ΔΊΎΨΔΥ 5188, [0 τηδῖζο δοτα ρ]οῖθ Ἔτι: 
Δίου (ῸΣ [Βϑ. ΟὐμΏΡ. νοῦ. 4, δῃὰ ΖερΒ. 
᾿, 1δ, π. Κύριος τὰ ἀδικήματά σου. 
Ῥαββ. Αοίβ χχυὶϊἹ. 20, περιῃρεῖτο πᾶσα 
ἐλπὶς, “ 41} ΒορΘ τῆδϑ ἀθϑίσογοα :᾿ 8 ἔοστω 
οὗ οχργϑδβίοι ποῖ ππίσοᾳυθηΐ 1 Ο]688. 

Περιαστράπτω, ἴ. ψω, ἰο Παεὴ 
ἀροικα. ἱηὸ αγομπα, ὙΠῸ δοο. οὗὨ Ρετβ. 
ἈΑεῖβ ἱχ, 8: περί τινα, χχὶϊ. 6. 
Περιβάλλαω, ἴ. βαλῶ, ἐο οαξί, ἑΐγοιυ, 

ΟΥ »υΐ αγοιπα ΔΩΥ͂ ῬΟΙΒΟῺ ΟΥ {(ΐπρ: 1. 
ΘΈΝΈΕΒ. Ὑ11 δοο. δηᾷ ἀκδί. [.υ. χίχ. 48, περι- 
Βελοῦσι χάρακά σοι. ϑορῖ. δῃηὰ Ο888.--- 
1. ΒΡΕΟ. οὗἉ ο]οἰἴηρ, ΞΞ ἐο »μξ οπ, ἰο οἱοίδο, 

Ἰ) ασί. ψἰἢ} δοο. οὗὨἨ ὈΘΙΒΟΙ, ἜΧΡΥ. ΟΥ τη], 
αἰι. χχν. 86, γυμνὸς, καὶ περιεβάλετέ 

με, νοῦ. 88: Ὑἱ ἢ ἀου]9 δος. 10 Ῥω κ ψᾶ;- 
τηθηΐῦ αΥΟΏΠα ΟἹ δά εἱδὰ 
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Περιβλέπω, ἴ. ψω, ἐο ἰοοῖ αγουνά 

ΦΡοΝ ; ἴῃ Ν. Τ᾿. ΟὨΪΥ πιϊά. περιβλέπομαι, 
ἔ,. ψομαι, ἴο ἰοοΐς τουνὰ αδοιί οπὲ : ἐμ 
ἴΓ8ῃ8. ΕΗ μία εἰδότα ηρόν ΜΙ. 8, 
«ἄρτι ά ι. οὐκέτι οὐδένα εἶδον. 
ν. 82, χ, ὁ, Βορὶ. διὰ 2) ΓΔ. 
ἐο ἰοοξ αγομκαὰ τροπ, πὶ δος. ΜΕ. 11]. δ, 
περιβλεψά αὐτοὺς, νεῖ. 84. χὶ. 1]. 
Βερε. κυὰ Οἴκδοι, 
Περιβόλαιον. ου, τὸ, (περι 

Ῥτορ. “βοι}θι ίησ ἑλγοιση α 
ω,) 

4 . ἵν. 6. α 
οοσενίπο, φαγηιεπί, καϊὰ οὗ ([Π6 ουΐοῦ ζ8Γ- 
τοδηΐ, πιαηπέΐε, ραϊέμηε, ἩοΌ. ἱ. 12. Βορί. ἃ 
ΟἸδδ5. : ὉΥ ἴπρ]. α οοσεγίπο ἴον [6 Ποδά, ἃ 
λοαύ-ἀγο88, οἵ ρεῦθδρα ἃ υο]], 1 Οογ. χὶ. 
1δ. ὅθ Ὁ ποῖθ. ἡ 
Περιδέω, ἴ. δήσω, ρετῖ. ρ886. περιδέ- 

δεμαι, ἐο δίπά ατοιπά, ἴποθ Φόδη χὶ. 44, 
ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. 
ϑερῖ. δπὰ ΟἾδεβ. 
Περιδράμω, ε00 Περιτρέχω. 
Περιεργάζομαι, ἴ. ἄσομαι, (περίερ- 

πεν λὐλφί νπ μὴ, ατομπά ἃ της, οα 
Θ εἰάο, 1, 6. ἐο τοοτὰ οαγο μέ, Ξεάω- 
ἱσνεῖν, ἴο ἀο ν Ἔχίγομθ μδίηβ, 2Ε]. Υ. 
Ἡ. ἢ. 44: ἢόποο ἴῃ Ν, Τ΄ ἐο ουεγάο, ἰο ἀο 
νὴ δυρογβυουδ οδτὸ δηὰ ραΐηδ, ἐο δὲ ἃ 

. 853,0, ἴῃ [Π6 φδζοποιηδβία, ὃ ΤῈ. 
ἐϊ..11, μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιερ- 
αζομένους, " ἀοϊηρ ποιίδέπρ [1 9Π6 50086] 

ἴαι ογαοσ- ἀοΐηρ [ἴῃ δηοι μοῦ), “ποῖ ὈΌΒΥ αἱ 
«οογὰς, Ὀὰϊ Ὀυδγ- δοάϊο5 [αὐ ΡὈΪ4})." ΟΟΏΡ. 
Ἐκεῖα, ἢῃ, 98.) Τοιι, 150, Ἡ΄, ἐργάζῃ καὶ 
περιεργάζῃ. 
Περίεργος, ου, ὁ. ἡ, δἀΐ. Ῥγορ. τοογῖ- 

ὧϊσ δῇ ὅκα : πνίονην, ΠΟΡ. 
“περιεργάζομαι : ἴῃ Ν, Τ. ἱπσ, 
ἀοΐηρ ἢ οδτὸ δηὰ ραΐῃ Ὑδδί ἰδ οἱ νου ἢ 
ΨὮ116: 1) οὗ ΡΕΆΒΟΝΒ, ἃ ψ, απ 
πρϑη ἐφ ] ἐδνῳ ν. 18, ΩΝ μόνον ἀρ- 

ὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, 
διὰ 580 οἷν. ἴὰ Οἵμες "Ἢ οὗ ἘΠ πον ὑπὰ 
“ερίεργα, ΡΟ. οὔετγ- ομγίομξ, 

βδὶ οὗ τοδρὶο διίβ, βου- 
ΟΟΣΥ, Αςἰ χῖχ. 19, ἱκανοὶ τῶν τὰ περί- 
εργα πραξάντων, διὰ οῆ. ἴῃ ̓ Ἰδίοῦ υτίξοζε. 

Περιέρχομαι, δ0Γ. 2. περιῆλθον, ἴο 
᾿Σ ακὰ αὔδοὶ. 90 κα 

Αεἰδ χὶχ. 18. Ηοῦ. χὶ. 87 ; δὸ "Ὁ 88} 
ἸΏ“ ΟὮ δἃη. ἸΣΤΟ ΌΪΑΣ σοῦτγθο ὙΠ υπξα- 

μέρ, Ὑἰηδ, χχυῖὶ. 18. 5660 ΤΩΥ͂ ποῖδ: 
[01], ΒΥ δος. οὗ ρἴδοἊ, ἀδροηάοηϊς οὰ περὶ 
ἰπ οοτωροαίκίοι, 1 Τίπι, ν. 18, περιερχό- 
μεναι τὰς οἰκίας, "φοὶπρ δρουΐ ἰο Βουδθε, 
1, 6. ἔγοτῃ δουδο ἴἰο δουδθ. ϑορῖ. δι (]δ58. 

Περιέχω, ἴ. ἕω, δον. 2. περιέσχον, 
διϊσδηλ. πον ὦ λαῦε ΟΥ ΔΗΥ͂ ΡΕΤΒΟῊ 
“οὐ τπϊηρ, ὉΥ ὁποϊοαίης ὁ ἀτουπὰ. Ηδηρο ἴο 

'ΤΟΝ, 85 ἃ τη ΟἸ Π ΔΙἢ ΟΓ ἃ εἰ 
,ἴο 

οἴ ὁ μεΐβδοη, ἢξ. [Ὁ. τ. 9, ϑάμβος περι- 
έσχεν αὐτόν. 80 2 δος. χίν. 16, περι- 
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ἔσχεν αὑτοὺς χαλέπη περίστασις. 30ε, 
Β6}}. ἰν. 10, περιέσχε τὴν ῥώμην πάθη. 
2) ἐο οοπίαϊπ, ἃ8 ἃ τττιτἰηρ, τι ΒΒ δος. Αοὶν 
χχῖϊ. 25, γράψας ἐπιστολὴν περιέχου- 
σαν τὸν τύπον τοῦτον. 1 Μδος. χν. ἢ 
ἐπιστολὰς, καὶ ἦσαν περιέχουσαι τὸν 
τρόπον τοῦτον. 2 Μδος. Ἰχ. 18, ἐπιστολὴ 
περιέχουσα οὕτως: 4150 ἰῃ ῬΒΣῸ τδὰ 
Φοβορῆυβ. [τῷ οὐ Ὑππ βυ)οεὶ ἱταρὶ. 
] Ῥεῖ, ἢ. 6, διότι περιέχει ἐν τῇ γραφῇ, 
ἰδοὺ κιτιλ. Ὑδ6Γα ΒΌΡΡΙΥ ἡ περιοχὴ, οε ἴδο 
᾿κο. 208. πὶ. χὶ. 4, 7, βούλομαι νγίνε- 
σθαι πάντα, καθὼς ἐν αὐτῇ ἐπιστολῷᾷ 
περιέχει. 

ΠεριζώννῦΌῦμι, ἴ. ζώσω, ἐο σοἱ 
ἀγου να ἴ Ν. γὰ ΟἿΪΥ͂ ἥνὰ ΟΥ̓ ἐὐδν μν 

Ἴ αγουπαὶ͵ ἰο ὅδ σίγαάεα ἀγοωνὲὶ, 
ΒΡΟΚΘη ἰῃ τείδγεποθ ἴὸ (ἢ Ἰοῦς ἢ 
ϑατι θη! οὗ [6 ΟΥδηϊλ]5, τ Ὡς ἢ το δὶ 
ὋΡ διουπὰ ἰδοῖὰ ὙὮ1]6 ὁ ἴῃ 
δοῦνο δ ρ]ουτηθηϊ: τοϊά. αῦϑοὶ. [,ὰ. χὴ 5), 
περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς. χτῆ. 
8. Αςἴο χὶϊ. 8: Ὑὑἱτἢ δες. ς. τὴν πσῸνν ὑμ. 
ἐν ἀληθείᾳ, Ἐφ. νἱ. 14. 8ερε. διὰ ΟἸμε. 
Ῥαββ. μογῆ. περιεζωσμένος, σεγἀραϊ 
α , 8δεοὶ. [.υ. χὶϊ!. ὅδ, ἔστωσαν ὑμῶν 
αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι, " ῦὍο γε τεδάν, 
᾿φέμλα,  Κνώ ὰν τοῦρὸ δε γέωη, τ τα ὶ ᾶε. 

γὴν 18, περιεζωσμένον ἔννς χρυσῆς. 
χυ. 6. 
Περίθεσις, εως, ἧ, (περιτίθημι.) α 

Ῥυΐδίησ αγομπαῖ, τοδτΊην,, 88 οἵ ρο]άετι οτπ- 
τηοηΐ, ἱ Ροϊῖ. 1. 8. 8ο Ὠἱοά. 81ς. χῇ, 2]. 
περιτίθεσθαι χρυσία. 
Περιΐστημι, ἴ. περιστήσω., {ττῆξ. 

ἴο οαδι8ὲ ἰο βἰακαὶ αγουπά, ἰο μίαοε ἀγοιπέ, 
ἴῃ Ν. Τ΄ οὨ]Υ δοσ. 2. ρεγί. δῃὰ τηϊά, ἰωίτασμε. 
ἐο δβἰαπά αγοιπά : }} Ῥτορ. δηὰ αὔϑοὶ. Ζοὼὺβ 
ΧΙ. 42, διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα. 
Αεοῖδ χχν. 7, περιέστησαν, " βιοοὰ 
[86 ἐγ θα π8). 42) τηϊά. περιΐσταμαιε, ρεοβ. 
[0 ῥἶδοθ οὔθ᾽ βε] ἢ τουπὰ δϑουϊ, ἱ. Ἢ. 
ἴτω]. ΒΎΥΑΥ ἔτοπι, 80 85 ἤοϊ ἴὁ οοῖῃθδ πᾶσ, 
ΞΞ ἴο δβίαπα αἴἷοο ῦ πε, ἰο αὐοϑά, «τὶ δος. 
πρρεη πα τ “περὲ ἴῃ σοπηροκίου, 2 πα. 
᾿ϊ. 16, τὰς βεβήλους κενοφωνίας π 
ἵστασο. Τῖιϊ. ϊ. 9. δο 208. Απὶ. ἱ. τ 
Ὥς καὶ περ. ἵν.6, 12, δῃὰ οἷ. “65. 

. γι, 8]. Ιλιοίδη, Ηδεττηος. 8 86. 

Περικάθαρμα, ατος, τὸ, (περικαθ- 
αἰρω.) ευΐν. ἰο κάθαρμα, Ὀαϊ ἃ εἰτοηφεῖ 
ἴογτα, 11, “ οἸοδηδίηρθ ὑρ," ἱ. 6. οέκοουν- 
ἔπε, δίελ, ᾽5 οο]]εἰοά ἴῃ οἹ οδηδέης : ϑδτο 
ἄδθῃοῦ. δηὰ ἴω Ν, Τ᾿ βὰϊ πιοίοῃ. ἴὸΣ ἃ υἱὶὸ 
δηὰ νου ἢ] 688 ρεύβϑο, ἃ Ἡτεϊοϊι, απ οασακί͵ 
1 Οον. ἰν. 18, ὡς περικαθάρματα τὸν 
κόσμου, “" ουϊοδδῖδ ἔτουῃ δοεἰοῖγ." 8.0 96. 
ΒΕΙΙ ἵν; 4, 8. Ῥηΐο, ν. 607. Ὁσεαι. δ74, 
14, Τλιςΐδη, Ὦ. Μογί. 11. 1, δὰ Ὅὺ 
πιοηίια ἴῃ Τιαϊη. [1 ἰδ ῬΟΝΔΌΙΡ ἔμιι 
ἴΠ6 ΑΡοβίῖο πδὰ ἴδμογε ἴῃ τοϊπὰ ἴδ ποζὸϑ 
οὗ Ἰδτιοηί. ᾿ἶἰϊ. 45, Του δεαεὶ τοῦδ ;ὲ 8 
πὸ οἰδοουγίη! δπὰ τεῖῆιβε ἴῃ 6 τοϊὰεὲ οὗ 
τδο Ῥοορὶθ "ἢ ΟΣ, 88 ̓ῖ τοὶ έ Ὀοξῖοῦ ὃ τεῦ: 
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ὠγοᾶ, ᾿ Τιου Βαβὲ τηδὰθ υ8 8η οβδβοουτίησ 
Δηὰ Ταΐυβθ διροηρ 18:6 ρθορὶθ, κάθαρμα 
καὶ περίψημα ἐν ἔθνεσι. 

Περικαλύπτω, ἔ. ψω, ἐο οοῦεν 
οὐ αἰμεὶ: εἰ ὅτ. τὸ πρόσωπον, ΞΞίο ὀἰέπαοϊά, 
ΜΙ. χὶῖν. ὅξ. ὙΠ 800. οὗ ρογβ. ἰά, 1. 
ΧΧΙΙ. 64: ρᾳ88. ἐο δ ουογίαια σὐϊῃ ρο]ὰ, 
ἨδΦθ. ἰχ. 4. βορί. 1 Κ. νἱὶ. 42. 
Περίκειμαι, ἔαϊ. κείσομαι, γτῸΡ. ἕο 

ἴδ αγοιηά, ; 
δίηρβ δηὰ ρϑγβοηβ." 8.0 Ηάΐμη. υἱϊ. 9, 8, 
τὸ “περικείμενον πλῆθος τῶν βαρβά.- 
ρων: ἴῃ Ν. Τ. ἐο ἰΐδ αγουπά, δηὰ 8]80 
ἐο ὅδ ἰαϊά αγοωπά, δηυΐν. ἴο ρεγξ. ρα88. 
οὗ περιτίθημι. ]) ἐο ϑιιγγομπα,, Θηδοηι- 
Ῥαπε, ΜΙᾺ ἀκῖ. οὗὨ ρεῖβ. Ηδδ. χὶϊ, 1, περι- 
κείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων. 2) οηυΐν. 
ἴο Ῥεγέ, ρα58. οἵ περιτίθημι, ἕο δδ ἰαϊά ον 
»Ῥκέ αγουπά, δηὰ 80 ἐο δ6 γοιπα, 106 
ὭΘΟΚ, λίθος, ΝΚ. ἰχ. 42, ἀπὰ Ο]688. : [0]]. 
ΌΥ 806. οὗὨ [μΐπρ, ἴῃ 6 Ἰαϑηηοῦ οὗ ρᾳ88. 
νογῦβ, Ασίβ χχν). 20, τὴν ἅλυσιν ταύ- 
τὴν περίκειμαι, Ἰλϊ. “1 ἀἴο Βυηρ δουπά 
τὴς [815 οδαίη,᾽ 1. 6, Ὀουπὰ τΠῈ ἐς. 850 
4 Μδοο. χΙϊ!. 18, ὁρῶν (αὐτὸν) τὰ δεσμὰ 
περικείμενον : ἢρ, Ἠοῦ. ν. 2, περικεῖται 
ἀσθένειαν, ἃ τηθίδρῃοῦ ἰδίζθη ἔγοιῃ οἱοιὶ- 
ἵηρ, ἴου περίκειμαι 18 οὔϊ. υβεὰ [0]]. Ὁγ 
στολὴν, δία. ΤΆΓΟΥ, 88. ἴθτα, βᾳ. γοῖ δὴ 
ΘΧΆΣΩΡ]Θ σου ἰπ ΤΏΘοοΥ. 1ὰ. χχῆϊ, 14, 
ὕβριν περικείμενος. γμω" Ηοαι. 1]. 1. 
149, ἀναιδείην ἐπιειμένε. ῬΒ. χχχν. 26, 
ϑερῖί. ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην. 
Περικεφαλαία, ας, ἡ, (αὐ. περι- 

κεφάλαιος, ἔτ. ξεθα ἢ α τ ὁ δ 
Ἀοϊπιοί, ἂς. ΕΡἈ. υἱ.17.1 ΤῊ. ν. 8, ἃς Ο]6βε8. 
ΠΕερικρατὴ ς, ἐος οῦς, ὁ, ἡ, δι). ῥτορ. 

δηὰ 11, “δίγοηρ τουῃά δῦουξ δὴν (Βίηρ, 
ϑαυΐν. ἰο φωΐΐα αὐἷα ἐο ἀο ἐξ, οἡ αὔϑοὶ. ὉΕΤΨ 
»οισογζω ; ἴῃ Ν. Τὶ λαυίηρ εὐλοϊϊψ ἐπι ομδἶ 
οιυ6γ,, δοίηρ τολοίϊν τααδίον οὗ, ἀῃὰ περι- 
κρατὴς γίνεσθαι, ἰο δδουηιο πὶαϑέδν' οὗ, ὙΠῸῺ 
ἕεῃ. Αοίβ χχυὶϊ. 16, περικρατεῖς γενέσθαι 
τῆς σκάφης, “ἴο ΤὴὯ6 τηδϑίϑιβ οὗ [Π6 
θοαῖ, 1. 6. ἰ0 ΒΘΟΌΓΟ ἰΐ 80 85 ἰὸ Βοϊδὶ 1ξ ἱηΐο 
116 δ.ιῖρ, οοωρ. γνοσ. 17. 80, 80 ϑυβδη. 
39, ΑἸοχ. ἐκείνου οὐκ ἠδυνήθημεν περι- 
κρατεῖς γενέσθαι, " σεῖ Βο]ὰ δηὰ βϑουχα 
ἱπλ.᾽ 

Ἡερικρύππτω, ἢ ψω, ἐο ἀΐάδ ὃν οουον- 
ἑηῆσ Ὡ}Ὁ αἴ φουμά, 1. 6. τολοἰϊψ οΥ οαγογῖν, 
ἑαυτὴν, ἴμι. ἰ. 24, “ Ἰκορί ΒοΙΒ6 1} ργίναίο. 

Περικυκλόω, ἴ. ώσω, ἰο ἐποΐγοῖς γομηὰ 
, ἴο δωγγοιηαῖ, ἃ ΟἸΌΥ 88 Ὀρβίθουβ, [2. 

χὶχ. 48. ἥορι. διλά (]858. 
ἸΠεριλάμπω, ἔ. ψω, ἐο εἠίηε αγοιηά, 

ὙἿ} δος. Γκὰ, 11, 3. Αςἰβ χχνὶ, 13, 
Περιλείπω, ἴ, ψω, ἰο ἴραῦε οὐον, 

. ἴο ὅδ ἴ67Ἔ οὐθτ,, τοηιαΐη οὐθν, δηυὶν. ἰο 
περιγίνομαι, φαγί. οἱ περιλειπόμενοι, 
ΚἼΠ0866 τοδί πίη ονοτ,, [ἢ ΒΌΓΣΨΙΟΙΒ, 
1 ΤῊ. ἱν. 1δ, 17, δῃηὰ Ο]6β86, 
Περίλυπος, οὐ, ὃ, ἡ, 4]. (περὶ, λύ- 

857 

δε οἱγοωπι)ασδηξ, 88 βαϊᾷ ὈοΓἢ οὗ 
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πη,}) Ῥγορ. “ δηνίτοπϑαὰ. Ὑἱ ἢ στο, φμίία 

ἱδυθά, ὉεΥΨ δογτΤοιυ ΠΑ ὠφινν, 38, 
περίλ. ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως ϑανάτου. 
ΜΚ. ν!. 26. [μ. χνὶ!. 28, 24, βορί. ἂς ΟἸ]288. 
Περιμένω, ἔ. ενῶ, ᾿τορ. ἐο τυαΐξ αδοιμ 

ἴου 8 Ῥϑύβοῃ οὕ (βμίηρ, ἱ. 6. ἐο τραΐξ ον ῖι, 
αισαΐξ 'ὶ ἴῃ οαγιιθδὲ ὀχρθοιϊδεϊοι, 6. σγ. τὴν 
ἐπαγγελίαν, Αεοἰϑὶ, ἀκ ΔΙ ΓΙ Ὠρ’ [Π6 ῥὑχο- 
τηἶδο,᾽ ἷ. 6. 118 ουϑηΐ Οὐ Ρογίοσιωδποο. 830 
αϑη. χ]ΐχ. 18, τὴν σωτηρίαν περιμένων 
Κυρίον, ψΠατΘ ἴῃ 6 ἐσὰθ ΤΟΔαΪηρ ἷ8, 1 βιι8- 
Ῥεῖ χερηβένω; ἴο "0 τϑῃἀογϑοὰ δαυρθοίο, “1 
ναὶ [ῸΓ.᾽ 
Πέριξ, εοἰὰ ἴο ὃΘ ἃ δἰτοηρον ἔοστη ἴον 

ΡΙΘΡ. περὶ, Ὀὰϊ ἴξ ΤἸΩΔῪ Ὅθ δια ἰο τορανὰ 
11 88 ἴΠ6 ογέσίπαϊ ἴοττη, αἰεοσυνγαγὰβ βοϊιθηϑὰ 
ἰο περί. “Ἴρις 1 οὐς, ΥΘΥῪ ἔγοα. ἴῃ Ηάοὶ, 
[0]]. θῃ. ΟΥ δοουβ. 80}. Ῥοτβ. 
8ὃ60, τὰ ἀοο. Ῥο]γῦ. ἱ. 48, οἱ 8]. Βγ 186 
Αἰὔο ὙΥΟΓΒ δ τγαβ δἰτηοδὶ ΔΙ ΑΥΒ οοπῆποα 
ἴο {Π6 αὐνογδίαϊ 86, δηὰ ὉΥ Ἰαΐθυ συϊτοσα 
Ὑγα8 ΘΙ] γα 88 δάν. ἴογ δὰΐ. ὃν Ργεβχίῃ 
[80 ἃτῖ, ὅο ἰπ Ν. Τ. τὸ βανὸ ἡ ἘΠ ΡΙΕ, 
ϑγγουπάϊησ, οἰγοιτιλασοηξ, Αοίβ γ. 10, τὸ 
πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων. 
Περιοικέω, ἔ. ήσω, (περίοικος,) ἐρ 

ἀιοοῖ ἀγομπά, αὐὐλι δου. ἴα, ἱ, 66, τοὺς 
περιοικοῦντας αὐτοὺς, " τἈμοἷν ποίρῃθουτε.᾽ 
ΟἸ 888. 

Περίοικος, ου, ὁ, ἡ, κἂΐ. οῃ6 αιυοϊδέησ 
ΑΓΟΗΩ, α ποὶρήδοων, μα. . δ8. ϑερί. διὰ 
ΟἸ]δεβ. 
Περιούσιος, ου, ὁ, ἡ, 6). (περι- 

Ὑρίῳ λαυΐηρ αδωπάαποο, Ξτωρεγαδιριααηί; 
ἴῃ Ν, Τ, ὈΥ ̓ πρ]. οπθ᾽ 8 οὐση, ϑροοϊαϊ, »εοι- 
ἴΐαγ, λαὸς περιούσιος, Τίϊ, 11. 14: δῃά 80 
ϑερί, Εἰχ. χῖχ, ὅ, λαὸς π΄. οἱ α]. (560 ΤΩΥ͂ 
ποΐίθ,) δαυΐν. ἰο λαὸς εἰς “περιποίησιν, 
1 Ῥοῖ. 11. 9, ἔοσ λαὸς “περιποίητος, Ἰ. 6. 
οἰκεῖος. : 
Περιοχὴ, ἢς, ἡ, (περιέχω,) ῬΓΟΡ. οἷν- 

οἰ γόποα, οἰγομίξ, σοπιραϑ8, αἶδβο Κ΄. ο05- 
ἐδηΐβ οὗ ἃ ὙΠ Πρ ἱῃ ζΈΠΟΓΑΙ : ἤθηοο ἴῃ Ν.Τ', 
[86 σοῃίοπίβ οἵ 8 ὈΟΟΙΚ, ὦ ρεγίοα, ϑοσίβοη, 
»αϑϑαρε, Αςίϑ ΥἹ]]. 82, ἡ περ. τῆς γραφῆς: 
δηὰ 80 βίου. ΕΝ]. ῬΏγε.;. 164, Ἡΐίοη. Ηαὶ, 
ἀο Τμυογά. 28. 

Περιπατέω, ἴ, ήσω, Ῥτορ. ἐο ἐγοαά οχ 
τοαῖϊᾷ αδοιιέ, ἀκ σόπογ. ἐο ἱπίγϑῃβ. 1) 
ΡΆΟΡ. δῃὰ βόποῦ. Μαῖί, ἰχ, ὅ, ἔγειραι καὶ 
περιπάτει. χὶ, δ, ΜΙ; χνὶ. 12, ΖοΒη Ἵ1, 
ὃ6. ὙΊῸ δὴ δάϊαπεῖ οἵ ρ]αυθ οἵ σωδηηθ.; 
δάν, Τμι. ἘΠ Ὲ Ἀζ).1ὴ αὶ 18 : εο ἀθβος 

8᾽[10η8., διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, Ὰ 
ἡβυδα . ΜΚ. χὶ. ΣΙ χοῦς Υἱ!. 1, οἱ 4]. 
μετὰ σἶϊμ σοι, οὗ ἈΘΓ8. τες 0 ἀοεοηίρακῃ, 
δϑδβοοίαϊο τ], ΦόΒη νἱ, 66. Εν. ἢ, Ἷ : 
παρὰ σὶϊὰ δοο. παρὰ τὴν ϑάλασσαν, 
Μαῖί, ἱν. 18. 2) ΡΙΘ. δηὰ ἔτοτω [86 Ηϑῦ. 
ἐο ἰΐυε, μων ΟὨΘ᾽Β 116. ΑἸ τα γ8 ΠῈ δὴ δὐ-. 
}αποῖ οἵ τηϑῆπονς, οἰτουτηδίδῃοοβ, ὅζο.: σῖτα 
ἶν. Ποτα, ΧΙ]. 18, εὐσχημόνως περιπα- 
τήσωμεν. 1 Οον:. ὦ ῬΆᾺ1. 11,17. Οὐ]. 
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1. 10, ἀξίως : σὴ! ἀδί, οὗ τΌ]6 οἱ τηδῆποτ, 
Αείε χχί, 21, τοῖς ἔθεσι περιπατεῖν. 
2 Οὐοσ. χὶϊ, 18, τῷ πνεύματι : δο «1 οὐόᾷ 
ἘΣ διὰ “ἴὰ ἔδει. διὰ πίστεως, ν 
ἐν οὗ εἰαίθ οὐ οοπαϊίοη, ἐν σαρκὶ, Χ 

οὗ τῦ]θ ΟΥ ΤΩΔΠΠΟΣ, ἐν καινότητι 
ας Βοπι. νἱ. 4. ἐν ἀληθείᾳ, 2 7οδη 4. 

ν" Χριστῷ, Οὐ]. ἢ. 6; κατὰ νὴ δες. 
1 ΤΥ] ἸΩΒΠΏΘΙ ὉΓ ταΐς, ΜΚ. νἱϊ. δ, οὐ 
π. κατὰ τὴν παράδοσιν. Βοτα. ΥἹ!. Ϊ, 4, 
κατὰ σάρκα. χὶν. 15. 

Περιπείρω, ἴ. περῶ, ἴἰο »έογος σεὶ θω, ΑΙ ΟἸοάα κρά ὅοαιν 
ΠΝ . ἕγα 88 οἷ. ἰη 
ἷῃ τ. μεϑε ρὲ 1 Τίωι. νἱ, 10, ἑαντοὺς 

ΤΗΣ “πολλαῖς. ᾽Βο Η οἴ. 
ἀχέων, ὀδύνῃσι πεπαρ- 

μένος. Ῥίμϊο, Ρ.- ἀν ἀνηκέστοις περι- 
ἕπειρε κακοῖς. 

ΕῸ ἡ ῤάμεει 8. 2. με μεειῥῥημα μα 
αδοιέ ΟΥὙἩ ὩΡΟΙ͂Σ ΔΌΥ ΡΟΙΒΟΙ, ὙΠΘΙΠΟΥ ἴον 

ξοοά, ἴο Θτα Όγϑοθ Ὠΐτη, ΟΥ̓ [ῸΓ 60]], ἐο ,αἱ] 
,))οκὶ οὐ λέπι; αἷδο, ἐο γα ΟΥ ἐπίο δὰ 
(Ὠίηρ, 848 ἃ βίαίϑ οὐ σοπάϊοῃ. 80 ἐμπί- 
σπτειν εἰς ἴῃ «706. Β6]1. ἐΐ, 9, ὅ. ἈὨίοσ. 
Ταδτι, ἱν. δ0, Ῥοϊ. 1. 76, 8 ; ἴα Ν. Ἐ. ὦ 
αἱ ὑίο οὐ ἀπιόν, ψπἢ ἀκὶ, ἴκα. χ 80, 
λῃσταῖς περιέπεσεν. 1π Αεἰδ χχυΐϊ. 4); 
π. εἰς τόπον διθάλασσον, “ἴο Ἰίσι α 
οῃ." 8.0 Αστίδῃ Ῥεγίρὶ. “εριπίπτειν εἰς 
τόπους πετ ὠδεις. ΕἾᾳ. ἐὸ 71} ἑηΐο, πιδεί 

80 Το. ἐμοῖς -. 
δ ἘΠ ταν πάθει περιπεσόντες. 

ἐτῶν Ομ δ 8 
ϑε 7. ἴγατβ. ᾿Αοί χχ. 38, ἣν περιεποιήσατο 
διὰ τοῦ αἵματος τοῦ δ ἰδίου. ἘΤίκ 1. 18, 
βαθμὸν το τον καλὸν “περιποιοῦνται. 
δερί. δηὰ Ο]δεὲ 
Περιποίησις, εως, ἧ ἀψν μῳλωβον 

βορι α Ἶ γεηαΐη ΟΌΘΥ, ἃ 
Ὧθγ. σῃ οέανμίης, ΕΗ νυ ς 9. 

εἰς περιποίησιν σωτηρίας. 2 ΤᾺ, 1, 14. 
ἜρΒ.! ',.14, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποι- 
ἥσεως, οαυΐν. ἰο εἰς ἀπολ. τὴν περιποι- 
ηθεῖσαν, 1. 6. ἐδδ ἴοι 
Ὁ5 ὈΥ ΟἸσῖδί (869 ΤΩΥ͂ ΟΠ; λτ58. ἐλ 
αὐοημῖγοα, α Ῥοιϑθεδίοη, 1 οἱ. ἢ, 9, λαὸς 
εἰς περιποίησιν, " Γ ῬΘΟρΪΘ ΤῸ 8 Ῥοϑθθβ- 
βίοη," ἱ. 6. ». ΟΠ Β ὑγη: αν ῖο 
λαὸς περιούσιος, ΤΊ, 11, 
ταΐίοη, α ϑασΐηρ οἵ ἐδ, ἢ εἰς 
περιποίησιν Ψυχῆς, ΟΡΡ. ἰο ἀπώλεια. 
δ": 2 ΟἾ:. χίν. 

εριῤῥήγνῦμι, ἴ. περιῤῥήξω ΒΩ. ὦ ἕο 
Πος » βδὰ μιδ εν μκρ λα ῥήξας 
τηθηΐδ, ἰο ἔδαν ο7), 88 "ΡῈ οἰοιμοι ο οὗ ἐρευ αι 
δθουι ἴο 6 δεουτρεᾶ, άτια, Αοἷδ 
χΥὶϊ. 2 ἐδ κβρρυ δα, ἵν. 58. με Ῥορὶ. νἱ. 
πὐβε ΤΥ ἡ ἄραι τὰ ἱμάτια---ῥάβδοις ἔξαι- 
νον τὰ σώματα. 

Περισπάω, ἴ. ἄσω, ἰο ἄνα ὕγονι 

888 ΠῈΡ 
γοναὶ ΔΌΥ οπ6, ͵ 0 ἄταιο οἵ", ἰο ἄγαιο αὖοαΐ 
ΟΥ ατοᾶν ; ἴῃ ἸΑίον διὰ Ν. Τ΄ μαδε. 
περισπάομαι, ἢᾳ. ἐο δὲ ἀγαιοη αδοαξ ἐᾷ 
τηϊηά, ἐο ὅδ αἰείγασίεα, οὐυετ-οοσωρίδα, 1. 
ὙΠ σατο ΟΥ Ὀυίηο8δ, [01]. ὉῪ περὲ σἰεν 
δζο. ἴα. χ. 40, ἡ Μάρθα περιεσπᾶτο 
περὶ πολλὴν διακονίαν. Ὀϊοά. δὶς. ἱ. 74, 
“περὶ πολλὰ τῇ διανοίᾳ περισπώμενος. 
ΕκοΪαδ. χὶΐ. 2, περισπωμένῳ περὶ πάν- 
των. 
Περισσεία, ας, ἡ, (περισσὸς, ) φωρεν- 

αι ποῦ, ἔοτα. γ΄. 17, τὴν περισσείαν 
τῆς χάριτος, οφυΐν. ἰο τὴν χάριτα τὴν 
“περισσεύουσαν, "Βυροταθουῃ 
2 Ὅον. νἱῖ. 2. χ. 1ὅ, εἰς πε ΕΣ 
διρεγαδωπααπέ, ὀχοοθάϊηρ, Υ: 926. 1 2], 
περ. κακίας, "ΒαροτΔδουπάϊην τυϊοϊκθάποβα. 

Ἐπεὶ]. ἱ, 8, 8]. 

Πε οἶσδε υμα, ατος, τὸ, (περισσεύω,) 
“20Υγὰ 1) ἐμαὶ ἴ5 Ἰοδ ονο, 
φοηιαϊμάον, μ6, ΜΚ. νυἱῖ. 8, περισσεύ- 
ματα κλασμάτων. τὰ πβδὲ ἰ5 ᾿ 

Δ ἤσοηοα, 
2 Ὅὐον, νυἱ. Ἰ4᾽ τὸ Ἰάρων περίσσενμα 
γι εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα: ἤρ. 

δι. χὶϊ, 84, ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς 
καρδίας. 

Περισσεύω, ἴ. εὐσω, (περισσὸς,) ἰο 
δὲ οὐέν απα αὖουε, ἐλοοεα ἴῃ τὐυτη θεῖ οἵ 
ΤΩΘΘΘΌΓΘ: ἴῃ Ν, Τὶ. ἐο δδ πιοτὰ ἐβαη 
1. ἐο δ6 ἴΩΥὉ οΌοΤ,, ἐο τεμιαΐη, ἰπίτανιϑ. σόα 
νἱ. 12, τὰ περισσεύσαντα κλάσ 
ἸΩΩ 13. Ῥασί. τὸ πε ἰισσεῦον, ῥᾳ 

 Τεδίμε, τῶν κι ἠὀνόθος Μεῖι. 
. ] χίν. 20. 1... 1: 17.---Ἴ. 

ἰπίσδῃβ. 1) οἵ ρεέσϑονε, ο 
ἐλαη ἐπουρσῆ, δθ60]. ῬᾺ]]. ἵν. 12,18: ΜΙΝ 
ἤδη. [κ. χν. 17, περισσεύουσιν ων: 

11. Ὁγ εἷς τι, ἐθ ον ὍΤΕΥ [δῖπρ, εἰς πᾶν 
ἔργον ἀγαθὸν, 2 Οον. ἰχ. ὃ: ὉΥ ἔν τινι, 
τῇ ΟΥ̓ ἰῶ Εἴ δὰ ταΐπρ, Ποῖα. χν. 18. 
ῬΆΠ]]. ἦν. ἴω 2) οὗὨἉ ἐδύερε, ΞεΞ ἰίο αδουπά 
ἰῃῦθῃ8., ΣῊΝ ἄαι. ἴλι. χὶ!, 1ὅ, οὐκ ἐν 
περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ: ἐδ 
περισσεῦόν τινι, φησίν. ἰο οπο'ς αδωπά- 
ἄποε, ν ΝΙκ. χιΐ. 44: [0]]. ὌΥ εἷς 
τινα, ἰο αδοιπαὰ μίο ΔΩῪ ὅπ6, “ [0 Βαρρεῦ 
ἴο Βἷτη δϑυπάδη γ᾽ Βσπι. ν. 1δ: ὃγ εἷς 
τι, ηΐο ΒΥ ἰπΐηρ, ἕο ἐο γοδοωπα; δΈρεΣ. 
θυ πάθε] οοπάθοο. 2 Ὅτ. ἦν. 16, ἕνα ἡ 
χάρις πε ἘσΗ ΤᾺ εἰς ΤῊΝ ταν τοῦ Θεοῦ. 

. 2. ἃ ἴδο ἰάδα οἵ 
ἱποτοιηθπῖ, τὰν Ἤ Ξνο αμα πον, ΞΞ- 
ἕο ἑμογθαϑα, ἴο ὍΘ δαρτηοπίοα, ΟΠ ἀδὶ. 
Αοίδ χυὶ. ὅ, ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ. 
ῬΆΙ]. ἱ. 9.26: 8) οδυδαῖῖνο, ἐο ̓ παζὸ βὰ- 

, ὁαμ86 (0 αὐοωπα ; οἵἩ Ῥετϑοε, 
τι Ἧΐ, 19, ἑμᾶς ὁ Κύρισε πλεονάσαι 

καὶ περισσεύσαι γάπῃ: οὗ ἴδέωες, 
2 Οὐ. ἰχ. 8, δυνατὸς ὃ ὁ Θεὸς ἔξεν 
ἰϑ μι βον εἰς ὑ εἰ υρόδει ΡΝ ἶ, 8. τὰ εἴ- 
υὐαθρ ἐο αὐοωνά, οἵ 

8. “ἴο ἀστοῖς τη γο Δρυπάδηεν," Με, 
ΧΙ. Ἰ2 Χχν, 29..111. ἣν ἢ ἴα 1 
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φΟΙΩΡΔΓΔΙΥΟ β0ηΡ6, 0 ὅδ πιο αδιπάαηί, 
τεσ ίο ὅδ ΟΡ οομδρίσωουιϑ, αἰὐείι ἕο 3 

ἐχοοὶ; πιὰ πλεῖον ἀπά ροη. Μαῖίϊ. νυν. 20, 
ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν 
πλεῖον τῶν γραμματέων : 3011. ὉγΥ ἔν 
τινι, ἴῃ οΥ ἴῃ τεβρεσέ 0 ΔῈ ἰμϊηρ, 1 Οὐον. 
χνυ. 68, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ 
Κυρίου. 2 ὍΟον. ἰἰϊ. 9; αὐδο]. Βοαι, 11. 7, 
εἰ ἡ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐπερίσσενσεν, 
.)85 ὈΘΘΏ τηϑθ ἸΏΟΤΟ οοπδρίοσυοιδ᾽,᾽ 1 Οον. 
Υἱἱ!. 8, οὔτε ἐὰν φάγωμεν, περισσεύομεν, 
“τὰ Ὑ6 86 ὈοίίοΣ ;᾽ χῖν. 12. 

Περισσὸς, ἡ, ὁν, δὰ]. οὐον απὸ αδοῦε, 
“ποτὰ ἐδαη οπουρσὴ : 1. ῬΒΟΡ. δὲ ὀχοθθάϊηρ 
8 οογίδίη τηθδβιγο, ὙΠ ροη., δαυΐν. [0 
4πονὸ ἐλαη, Μαῖι. ν. 87, τὸ περισσὸν τού- 
΄σσων, 11τ. “186 ὙΥΠΠ ΗΝ οὗ 1Π666.᾽ Ὑἱιδὶ ἰ8 
Ῥογοπὰ ΟΣ τροσθ ἴδαη ἴμο86. ϑορί. 908. 
Αδὶ᾿ χ. 4, 2, τὸ περ. τῶν χρημάτων, δπὰ 
ΠΆΗΙ Τὰ [6 Φ0Ὼ 80 ον ἐξ λμαγήμο, 2 ον. 
ἶχ. 1, περισσόν μοι ἐστὶ τὸ γράφειν 
ὑμῖν, δὰ ὕϊμεα.. {Πν ΘΕΝΈΚΒ. 
ααΐ, οἵ ΘΧΟΘΘΪ ΣῪ ρτοδί : 1) 1 Ροβίνο, 
ΟἿΪΥ 88 δὲν. ποιῖΐῖ. περισσὸν ν, 
π΄ δυρογαθυπάδηοο, Φοη χ. 0, ἵνα ζωὴν 
ἔχωσι. καὶ περισσὸν ἔχωσιν : 50 ἐκ πε- 
ρισσοῦ, ὑπηδο ἢ ΜιΘαΦΏΤΟ, ᾿ Η 
νἱ. 5]. χὶν. 31]. 2) 1 σοτιρασαῖ, περισσότε- 
βος, ἨΙΟΥῸ ,) ἬΙΟΥ͂Ε, Σ ἴα 
Ὡθπῖδοσ, [μυ. χΙϊ. 4: ἴῃ ἄορτοο, Μαίί. χχίϊ!. 
14, περισσότερον κρίμα. 1 Ὅον. χίϊ. 28, 
2 Ὅοσ. ἰϊ. 7ζ. Νουϊ. περισσότερον, 88 
Δάν. πιονὸ , ΤΟΥ͂Θ, ΤΏΟΤΟΘ ΘΆΓ- Ψ 
ΠΘΒΕΪΥ ΟΥ ὙΠ ΘΙ ΘΠ, δὐθο]. 1... χὶ!. 48, 
περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν. 2 Οοτ. 
χ. 8, ἐὰν καὶ περισσότερόν τι καυχήσω- 
μαι. Ἠοῦ. νἱ. 17; [01]. ὈΥ φοη. 1 ον. 
χν. 10, στ μάλλον, ΜΙκ. νἱῖ. 86 : δ]δο, 
ἸΠκὸ μάλλον, ἰδ ἔοστηβ τι} ἃ ροβὶἧνο 8 
ροτίρἠξαεῖο ἴον 8 οοπιραγαῖνο, Ηοὗ. Υἱῖ, 1, 
“περισσότερον ἔτι κατάδηλον ἐστιν ..---- 
ΤΙ. ὉΥ ἸΠ|}}} ἴῃ ἃ ὁοτη βραχεῖ γ9 5ΘΏΒ6, ΠΙΟΤῸ 
αδω . ἢ. 6, αἐδές ᾿ δεί- 
ἐον, Μαῖϊ. ν. 47, τί περισσὸν ποιεῖτε: 
.ὁ Ὁϊοὰ, Βίο, χὶ!. 1δ, ὁ νόμος οὐδὲν ὁρᾶται 
περιέχων σοφὸν ἢ π.: ᾿θηοθ πθαΐ, τὸ 
περισσὸν, , »γό-οημηόηοδ, Ἐοτα. 
1. 1. Οὐοιορατγαῖ, Μαίί. χὶ. 9, περισσό- 
τερον προφήτου. 

Περισσοτέρως, δον. οὗ ΘθΙΏΡΑΓ. ἀ6- 
ἄτο0, πιογθ αδωπάαπίν, ιοτό, ἸΆΟΥΘ ΘΆῚ- 
ποϑιΐν οὗ υϑιθηθηιΥ, ἰ)6 οὐ͵οοῦ οοτηραγοὰ 
μνεΐησ ἜΥΡ ὙΠοΙῸ ᾿}]1]οὰ : ΜΕ. χν. 14, 
περισσοτέρως ἔκραξαν, “ΠΟΥ οτἱοά ουἱΐ 
ΤΟΥ͂Θ ὙΘΠΘΙ ΘΏΓΥ," ἱ. 6. ἴδῃ Ὀοίοτο: 2 
ον. ἰς 12, περισύστερον πρὸς ὑμᾶς, 
ὅΤΘΟΓΘ ΔΘΌΠΔΏΓΥ ἰονασὰβ γου, 1. 6. [Δ 
ὑονγαγάβ οἴμοτβ; ἰΪ. 4, ἣν ἔχω περ. εἰς 
ὑμᾶσ, '. 6. [βδὴ σἴογα δανο, ὅτο. ; νἱ;. 1. 

226 τωογὸ αδεμπααηπίϊν, ἐδ πιοτὸ, 1 
ΤΉ. ἡ. 17. Ηδ. ἡ. 1. χα, 19; πῖα μάλ- 
λον, 2 Οον:. νἱ!, 18. 
Περισσῶς, δὰν. αὐιάαπέν, ὁαοροά- 

ἐμφίψ, Ὑϑβοιεηγ, Μαιὶ, χχνὶϊ, 28. στερισ- 
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σῶς ἔκραζον. ΜΙκ. χ. 26. Αοἰδ χχγΐ. 1]. 
ϑορί. δηὰ Ο]488. 
Περιστερὰ, ἄς, ἡ, α ἄουε, ρέφθοπ, 

Μαεῖι. ἐἢ 16, κι. 11. 24, δύο Ἀτρέα, 
περιστερῶν, “ἴπο γουπρ ἀονθα,᾽ [80 οἵ- 
ἔοτίης οὗ 186 ΡοοΥ, οἱ 8]. βθρο, δηὰ ΟἾδ88. 
Περιτέμνω, ἴ. τεμῶ, δοτ. 2, περιέτε- 

μον, ἰο σὲ ατοιπά, ἐο οἱγοωηιοῖθα ; τοϊᾷ. ἐο 
ἐξέ ομδδ ϑοῖγ7 δε οἱγομηιοῖθθα, ΟἾΪῪ ἴῃ 1} 
Φονίθ 86186., “ἴ0 ΤΟΙΏΟΥΘ [δ6 ῬΓΘΡΊΟΟ :ἢ 
") ΡΓῸΡ. Ὑἱτ δοο. οὗ ρμοῖβ. ἴμι. ἱ. δ9, 
ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον. ΦοὨη Υἱὶ. 
22, δηὰ οἵξ. ; τηϊά. Αοίο χν. 1, 24. 1 Ὅοε. 
Υἱἱ, 18 : ρ488. τί. περιτετμημένος, 
1014, Απμου γαλεο ἃ βρί τα] ἐρκαύλει 
“ἴο Ραΐ ΔΎΒΥ ἱπηρυσγ, Οὐ. 1]. 1], περι- 
εἐτμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ. 
Περιτίθημι, ἴαϊ. περιθήσω, ἰο 

ΟΣ »ίαοα αγομπα ΔΌΥ ῬΟσβοὴ οἵ (δίῃ, [0}}. 
ὈῪ 8οο. δῃὰ ἀδί. οχρτ. οὐ ἴὩρ]. Μαῖίι. χχί. 

» φραγμὸν αὑτῷ περιέθηκε. χχνὶ!. 28, 
περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα. νεῖ. 48, 
περιθεὶς (τὸν σπόγγον) καλάμῳ, "ναϊ- 
πᾳ οΥ Ὑἱμἀϊης 1 δτουπὰ (Π6 δηἀ οὗ ἃ χοά.᾽ 
Οἱ [δὸ δοη ,. Αὐἰδίορῃ. ΤΒοβι. 387, 
ι.868 περίθου ἴογ ἐπίθον. ΜΙκ. χν. 17, 
περιτιθέασιν αὐτῷ, πλέξαντες ἀκάνθι- 
νον πτέξ σιν. ἐδὼ χἰὶχ. 29. ϑορί. δηὰ 
ΟἸ]δβ8. ἘΕἾμ. ἐο δεβίοιυ φροῆ, ἴο σίοο, 1 Οον. 
χί!. 28, τούτοις τιμὴν περισσοτέραν 
περιτίθεμεν. ϑορὶ. Ἐδί!. 1. 20. “οὉ 
Χχχχῖχ. 19. Χϑῃ. Αἴδβοη. ἱ,. 2. Ηάϊΐαδη, ν. 1. 
Περιτομὴ, ἣς, ἡ, (περιτέμνω,) οἷν- 

σμηχοϊδὲ ᾿ς [060 Φον ἢ βϑηβο, (86 χὸ- 
ΤΩΟΥ͂Δ] οὗ [86 ργερυοθ. ἴ. ΡΒΟΡ. 1} {Π9 αοΐ 
ΟΣ γέΐδ οὗ εἰγουτιοίδίοη, Φόδη Ὑἱὶ. 22, 29, 
περιτομὴν λαμβάνειν, "1ο τοσοῖνο οἰχοιγα- 
οἰδοη.᾽ Ὀ6 εἰγουτηοὶδοα, Αοἰδ νἱΣ. 8. οι. 
ἷν. 1] ; ἴῃ ϑερί. οἷϊ. 2) [δ δίαξε οὗ οεἰγ- 
εὐτηοίδίοπ, (Π 6 Ὀοΐηρ οἰγουτηοϊδοά, Εοτα. 1). 
25, 27. ἵν. 10, ἐν περιτομῇ ὧν, οχυΐν. ἴο 
“δοίης οἰτουτηοίδοᾷ :᾿ 580 οἱ ἐκ περιτομῆς, 
ἐ[Ποθὸ οὗ [86 εἰγουχτηοϊδίοη,᾽ δααΐν. ἴο "τὴς 
αἰσουτηοἶβοα,᾽ Ραΐ ὅογ ἐΐδ οὔδιυϑ, νον, 12: ἴον 
Ζο 88 ΟἸ τἰϑιδηβ, Αςίβ χ, 45. (Δ]. ἰϊ. 12. 
8) πιοέομ. ἀπὰ ςο]]εοῖ, ἡ περιτομὴ, ἴῸΓ 
ἔλα οἱγομηιοίδοα, ἱ. 6. [06 7968, 186 726 Ὑ]88} 
Ῥϑορῖθ, Βοιυι. ἴϊ. 80, ὃς δικαιώσει περι- 
τομὴν ἐκ πίστεως. ἵν. 9. 12. χν. 8-- ἢ. 
Ε1Θ. ἱῃ ἃ δρί γί [18] βθῆβθ, 1ἴἢ ἀθῃοίθβ ϑβρβα. 
ΕἼΠ6 εἰγουπηοϊδίοη οὗὨἨ [Π6 Ποαῦῖ δηὰ δἴδο- 
[ἰοη9 ἰψν Ὠσαΐ. χ. 16. χχχ. 6. 76:. ἷν. 4. 
Ρ]αῖο 1. 4δ0.) Ὀγ ΡῬυθίην ΟἹ [Π6 Ὀοὰγ οὗὨ [80 
Β[η8 οὗἩ [Π6 ἤθβῃ, Βο. ἰϊ. 28, 29, περι- 
τομὴ καρδίας. Οὐ]. 11. 1]: ςο]]οςεῖ. δηὰ 
οι ρἢδὶ, ῬΉ]]. 1, ὃ, ἡμεῖς ἐσμὲν ἡ περι- 
τομὴ, ἷ. Θ. “ἯὙΘ 810 ἐη6 ἐπί τί πιυαῖ οἷν- 
ουμηοϊδίοη,᾽ [Π6 ἴγὰ Ρ60}]6 οὗ Οοά, 
Περιτρέπω, ἴ ψω, Ῥτορ. ο ἑἐωγη αδομέ 

88 ἃ ΡΟΣΒΟΏ, ἕο ἔμ 7 μία Ἃ τῦη. ΟὐΘΥ ΤΉ, 
858 ἃ [Ὠΐηρ. [η Ν, Τ'. ἢγ. ἐο ἐωγη αδοιέ ἑπίο 
ΔῺΥ δβίϑίθ, ὅζο: ΞΞ "ἴο οαυϑθ ἴο Ὀδοοῖηθ ΔΠΥ͂ 
(Ὠϊηρ,᾽ ἐο πιαζε, πὶῖῃ εἰς, Αοἰθ χχνΐ. 24, σὲ 
εἰς μανίαν ἘΡΤΡΙΣ δ, εἴτ ἰΠ60 δθουϊ 
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ἰηῖο τοβάπιϑϑα, τοδῖκθβ ἴῃ τηδὰ. «106. Απΐ. ιοϊ, ἰὰ Ν. Τ. ὁοΩ]Υ Ρ]. τὰ «πετεινὰ, Ἀδοῖὶ. 

ἱϊ, 14,1, εἰς ὀργὴν περ. υἱ. 26, οἵι. ϑερῖ. ἀπὰ Ο]488. 

Περιτρέχω, δος. 2. περιέδραμον, ἕο Πέτομαι, ἔ. πετήσομαι ΟΥ̓ πτήσο- 

ΤῊΝ ἐπ ἃ εἰγοῖο. ἴα Ν. Τὶ ἐὸ τῶ μαι, ἄεροη. τοἱά. ἐο ἥν, Ἰπίγβῃβ. Βον. χιϊ. 

αδοιά ἴῃ ἃ Ρίδοο, σἱτ δοο. ΜΕ. νἱ. δδ, 14, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον : Ῥϑτί. 

περιδραμόντες ὕλην τὴν περίχωρον. ἡ πετόμενος, ἥνδιᾳ, ἰῃ ἰαῖον οἀά. ἵν. 7. νι. 

ϑορί. δπὰ ΟἾδβ8. 13. χίν. 6. χίσ. 7, 4]. ϑερί. δὰ (]δββ. 

Περιφέρω, ἴαϊ. περιοίσω, , οἱ Πέτρα, ας, ἡ, α τοοῖ, Ῥτορ. 8 Ῥτοϑεῖ- 

ὅϑαῦ ᾿ οἴει ατοιπα οὐ αδοιΐ. δ. τι, ] ἰῃρ τοοῖς, α οἰΐῇ: 1) »τορ. Βεν. νἱ. 18, εἰς 

1) ἐο ὅδων αδοιξ, ἱ. 6. Εἴ ΠοΥ δηὰ ὐϊθον, [ τὰς πέτρας τῶν ὀρέων. νοτ. 16 : ἴπ βυοῖ, 

Νίκ. νὶ. δδ, τοὺς κακῶς ἔχοντας περι- ἘΡΒΙ ΕΊΣ σοτο Βοση, Μαιῖ. ΧΧΥΙ,. 60. 

φέρειν. 2 Μαοο. νἱὶ. 27, τὴν ἐν γαστρὶ χν. 46: δπὰ Ββουδβεβ δπὰ υἱ]]αρὲβ δ 

περιενέγκασαν : ΟΥ ΟΑΓῪ δδουΐ ἢ το | Του βοουσῖγ, Μαῖί. υἱῖ. 24. 1μὰ. νἱ. 48. ϑεϊὰ 

Αἴτηβ 88 ἃ οἰ]ά, Ευτ. ΟΥ. 4658. Χεη. τ. οὗὨ 8 τΌΟΚΥ δ01} (ΞΞ πετρώδης), Τ1.α. νἱ δ. 6, 

νἱϊ. δ, ὅ8. 2 σον. ἱν. 10. θεὸ νέκρωσις. 18. βερι. δὰ Ο]8ε8. 2) ἥσ. οἵ ΟἸσῖβὶ, ΤῊ 

9) φαββ. ἐο δὲ οαγγίοά οὐ ἀτίσεπ αὐοιέ Αἰ] αδίοη ἰο ἰδα τοοῖ πΏΘηςΘ ἴμ6 Ὑγδίειθ 

Βἰενεν δηὰ ἐίίμον, ἱ. 6. ὉῪ ἴδ πὶπὰ, 18 8 ] ἥοπιοὰ ἱπ 186 ἀεβοτσί, 1 ον. χ. 4. δοῖρ. 

ϑῃΐρ, συὰο 12, ὑπὸ ἀνέμων π. 5ο Μαχ. | ἔχ. χυϊϊ. 6. Ναπι. χχ. 8; 4150 8δ5Β πέτρα 

Τγν. Ὀΐββ. 31, ἡ ναῦς περιεφέρετο: ἔφ. σκανδάλου, α τοοῖς Ὁ οὔδποα οΥ δέιπεδίνας ; 

Ἐφῆ. ἱν. 14, περιφ. παντὶ ἀνέμῳ τῆς ] 5εἰὰ οὗ ΟἸ δι, ἴπ6 οσεδεῖου οὗ ἀεβιγιοῖου 

δι Ἰασκαλίον, Ἠθ0. χἰϊϊ. 9. 8.0 παρα- ἰο ἴμοϑθ ὙῸὸ τοὐϑοῖ δῖτα, Βοτη. ἰχ. 88. 

φέρω, 2. 1 Ῥεί, ἰΐ. 7. 

Περιφρονέω, ἔαυϊ. ήσω, ἴο ἐδέπδ αὐοι.}] Πέτρος, ον, ὁ, τοοῖ, Φοδῃὴ 1. 48. 

γεβοοί ὠροη α ἰλέπρ, ἴο οομείθτ ἰδ ου 41} πετρώδης, εος ους, ὃ, ἡ, 5]. (πέ- 

δἷάοθβ.: δ]δο ἴο 1ἈΪΩΚ ΟΥΕΡ ΟΥ̓ Ὀογοπὰ 8 τρος, εἶδος, γοο-ῖἶμο, βἰοπο- λα, Ἡανίης 

τΐης ΟΣ ᾿ἰρόιμον ἐο οὐυογίοοξ οὐ ἀἀεδρίθο, ἰ τἰῃ6 ἔοττα οὗ ἃ τοοῖ, Πἰοά. ϑ''ῖς. ἢϊ. 44. 

ΤΏ ς. ἱ. 25. τεριφ ρον τ αὐτούς. 08.  ϑορῆ. Απεῖρ. 774: ἰα Ν. Τ. τοοῖζῳ, δίοηῃ, 

Αδὲ ἵν, ὃ, 56 τ αἴδο τόμν φαη, ΑΘ θοῖ.. Ὁ αὶ. κηὰ τὸ πετρῶδες, τοῖν φτοιά, σἔσνο νοῦ 
τὰ, ὦ, ῬΊαις. ΤΆδδ. ᾿. Αμπὰ 80 ἴῃ Ν, Τ᾿. Τίς. 1 ΜΚ. ἵν. δ, τὰ πετρώδη, ά. νεξ- 16, κε. 

ἢ. 1δ, μηδείς σον περιφρονείτω. 866] χωρία. 80 Ὀίοκοοῦ. φύεται ἐν πετρώ- 

4 δος. τἱ. ὃ. : ἐσι τόποις. 

Περίχωρος, ου, ὃ, ἡ, 88). ( ὥρος.)}} Πήγανον, ου, τὸ, (πήγνυμι.) τε, ἃ 

ατομπά ἃ μίαν, οἱγοωπηλαοδηξ, ποῖ φηδουις νἶδης, ἴμι. ΣΟΥ δ τ τς ὰ 

ἱπρ. Ηδποο ἴῃ Ν. Τ. ἔξπι. ἡ περίχωρος,] Ἰηγὴ, ἣν, ἡ, α 7ομπίαίη, δουγοα: 1) 

86, γῆ, [86 σου ΠΥ τουπὰ δϑουΐ,, Ναί. ᾿ξ ον, (8. 11]. 11. ϑορὶ, πὰ ΟἸαββ. Ετοτι 
νῶι αἷ.: τηοΐοι. οὗ ἐπ ϊιαηίθ, 1. δ. ἴμ6 Ηεῦτ. πηγαὲ ὑδάτων, “Τουπίδίπβ οἵ 

ψναίοτ,᾽ εν. χὶν. 7, δπὰ ϑορῖ. ; ρα σι οὗ 

Περίψημα, ατος, τὸ, (περιψάω,)  Ἰ{6-ρἰ νίπρ ἀοοίτίπο, Φομη ἷν. 14: 85 

ῬΙῸΡ. ϑογαρίησδ ΩΡ, μι. . Τ΄ ταοΐοῃ. Ϊ βὴ δια ίϑια οὗ {πὸ ἰριοδὶ δηϊογταθηῖ, Βον. 

ἴον ἃ υἱῖο δηᾷ πουυ ]θβθ ρέσβοι (88 ἴῃ Επρ]. ] νἱΐ, 17. χχί. 6. ϑορί. Ῥτον. χϑδ. 14. χίν. 

ἐδα ϑοωηι), 1 ΟοΥ. ἱν. 13, πάντων ἢ 29, Ἐδκουβ. χχὶ. 18. 2) -Ξ α τεοεἰϊ, τὸ 

ἡμα ἕως ἄρτι. Απά 80 Φογθπι. χχὶϊ. 28,} φρέαρ, Φοῖιπ ἰν. 6, πηγὴ τοῦ ᾿Ιακὼβ, 

γτηῖω. ΤΉΘΓΘ ΤΩΔΥ, μονουοῦ, Ὁ6 8ῃ αἰζω- οοτωρ. ταγ. 11, τὸ φρέαρ. 2 Ῥεῖ. ἴ. 17. 
ϑίοπ ἴο ἴδοβθ τηϑδῃ δηὰ στοϊομβοὰ ῬΘΓΒΟῺΒ ) τες απ ἴρϑιο, ἥμα, ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος, 

τῖο ᾿οτο οἴετεά ὉΡ 88 δχρίδίουυ υἱοίπλβ [ ΜΠς. ν. 29: -- ἡ ῥύσις τοῦ αἵμ. 1μα. υἱῇ. 

το ἴ8ο Βεδίμθη φοᾶβ; 4. ἃ. “ὸ δτθ 80] 44, ϑθρί. ἴων. χιὶ. 7. Οὐμρ. Ζετ. ἰχ. 1, 
ες ὑηξ 88 ἴο δ6 ΠΠκ6 [86 περιψήματα." 
80 δι. Ισπαῖ. ἘΡ. ἴο 1.6 ἘΡἈι. νἱιἱ. 18, δρ- 
Ῥ] θα τ. ἕοττῃ ἴο τ 86]. 
Περπερεύομαι, (πέρπερος,) ἄθροῃ. 

τοϊὰ. ἰὸ 8 ομδ᾽ 5. 86] ἀρ ΘΗΝ δ ΞΞ ἴίο 
δοαβὲ οὨδ᾽5 8017, ἰο υαμπί, 1 Οον. ΧΙ, 4. 
Μαῖο. Δπὶ. ν. ὅ, καὶ ἀρέσκεσθαι καὶ 
περπερεύεσθαι. 366 ΤΩ0ΓῸ ἴῃ ΤΩΥ ΠΟΙῖθ. 
Πέρυσι, αἂν. (ἀαϊ. Ρ]υγ. τ ἢ 6}11Ρ. οὗ 

ἐν, Ἢ αὶ ΤΣ ἔτ. περύω, οορῃ. 
ΜΠ ἢ περάω, »αβέ ψοαῦ, ἃ ψεαῦ αρὸ; 
ἴῃ Ν, Τ᾿ οὨἿΥ 1} ἀπὸ, ἱ. 6. ἀπὸ πέρυσι, 
ῬΓΟΡ. ὦ ψϑατ' ασο, 2 Οὐ. υἱἹῖϊ. 10. ἰχ. 2: βὸ 
πρὸ πέρυσι, Ὦειι. 467, 14: ἀπά ἐκ πέ- 
ρυσι, μὰς. δοῖαο. ὃ 7. 
Πετάομαι, κοο Πέτομαι. 

Πετεινὸν, οὔ, τὸ, (πετεινὸς,) α δὲέγά, 

ει, Τυς. ν. 66; ἐὼ οΥΓ 7)αβίοη ἐορείλετ, 
ἰο οοπϑέγιοί, δωϊά, Ἡάοῖ. ν. 88 : ἴὼ Ν. Τ. 
οὗ ἃ ἰθηξ, ἕο 8εΐ ὠῇρ, ο ρίολ, ΗΘ. νἱ. 2, 
ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος : 50 βορί. ἄξεῃ. χχνὶϊ. 
95. 1 ΟἸτου. χνὶ. 1. Ηάοὶ. νυἱ. 12, δηὰ 
Θἰβο μοτο ἰῃ ΟἾδββ. 

Τ[ηδάλιον, ουὅ, τὸ, (πηδὸν,) 4 δεῖ, 
γιρίάον, Αςεἰδ χχυ]! 40. Ψατὴ68 11]. 4, διὰ 
ΟἸ δ. 
πηλίκος, ἡ, ον, ῬΓΟΙ. ΘΟΥΤΟΙ. ἄοιο 

, ὃ ἰπρ ἴο ἡλέκος, 
Ἡμῶν, ἐὰν Ἶ σαὶ. Υἱὲ, 1 β ἔραν μὴμν πρὸ 
μῖν γράμμασιν ἔγραψα, ἷ. 6. οἶἶδος 

εοὐδἔ, εὐδαΐ ἰαϑμῷ ἰείέεγα, οὐ εσὰδᾷ λοιῦ ἰανϑε 
α ἰρίξον, 1 ἤαυε υτἱδέοπ, δια. 806 ΣΩΥ͂ ΒΟΙίβθ, 



ΠΗΛ 
Εἴς. οἵ ἀἰφοίεν, Ηοϑ. νἱὶ. 4, πηλ. οὗτος. 
ΠΣ Ζερῖι. 11. 6, ὑποῖδη Ηαὶο. 2. Ῥο]. 1. 

 Πηλὸς, οὔ, ὁ, οἷαν, πιῖτο, πιοτίαγ, Φο 
ἷχ. θ : θρθ6. »οξέογ᾽ 8 οἷαν, Βοα. ἰχ. 2]. 

Πήρα, ας, ἡ, α δασ 
Ῥεγα, οὗ Ἰεαῖμον, ἴθ ΒΟ Βῃορῃογά8 δηά 
ὈΔΡΟ]]οσβ σαττί οὐ {πεῖν ῥχουϊδίοηβ, Μαίί. χ. 
10. ΜΚ. νἱ. 8, ἀηὰ ΟἸδ85. 
Πῆχυς, εως, ὁ, (Κι πάτοὰ ὙΠῸ παχὺς,) 

ζει, γ»]. πήχεων, Ἰαἴεγ ἔοστηῃ δοπίγ. πηχῶν, 
Ῥῖορ. ἐδε ,όγθ-ατηι, ἴτοτη [86 υσὶϑὶ ἴο 1ῃ6 
εἴδον ; '! Ν, Τὶ. α σωδὲξ, Θᾳυδὶ ἰο 186 ἀϊΐδ- 
ἴδηοα τοῖα ἴμ6 εἶδον ἴο 186 (ἱρ οὗὨἨ [Ὠ9 
τα 1416 βηροι, δυὰ υβυ8}}γ σϑοϊζοῃμεὰ αἱ 1} 
ἴοοι, Μαιϊ. νἱ. 27, πῆχυν ἕνα. Φοἢη ΧχΧΙ. 
8, ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, ἀῃᾷ ΟἾδ88. 
Πιάζω, ἔξ. άσω, (ον. Ὁ πιέζω ἔτ. 

τέζα,) ἰο ργεβδ ἀουῦη ΟΥ ὌΝ Ῥγορ. υἱἱἢ 
(86 ἰοοῖ, 856 Ὀδαδίβ 8ο]ὰ πιο ὶν ὈΥΘῪ: 8180 
ΜΠ (00 λακάξδ, ἰο δεῖζθ αμᾶ : 80 
Τδοοον. ἱν. 8δ, ταῦρον ἀπ᾽ ὥρεος ἂγε 
τιάξας τὰς ὁπλᾶς. ἴῃ Ν. Τ΄. ]) οἴ ρεῖ- 
ΒΟΠΒ, ἕο ἑαΐδ ομ6 ὉΥ͂ ἴ86 παπᾶ, ψἱΓ ἃ6ς. ὅς 
βῆ. οὗ 1[Π6 ρμαγὶ, Αοἱβ 1]. 7, πιάσας αὐτὸν 
τῆς δεξιᾶς χειρός. ἴῃ 4 Ἰυάϊοία! ΒΘΏΒ6, 
ἐο ἰαζε, αγγοβέ, 9 οΒηη υἱὶ. 80, ἐζήτουν αὐτὸν 
πιάσαι. γον. 82, οἵι. ἘδεΪυ5. χΧΙ. 2] 
2) οἵ δηΐτηα]β, ἐο ἑαδδ ἱπ Βυπίϊηρ οὐ Β8}:- 
ἴῃ, ἐο οαἰοῦ, σῖλα δοουδ. Φοδῃ χχὶ. ὃ, ἐν 
τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. νεῖ. 10. ον. 
ταὶ Ὡς ἐπιάσθη τὸ ϑηρίον. ϑερί. Οδηί. 
ἢ, 1ὸ, 

Πιέζω, ἔ. ἐσω, (4 ]Ἰαίον ἔοττα ἴον 
τιάζω, ὨΐοΝ δοηθ οοο. ἴῃ Ηάοί.) ἕο 
ἔπ δοίϊά 7ωδέ, 6. ὅτ. οπδ᾽θ ἰδῃὰ: ἴῃ 

. Τί ἰὸ ργόββ αἀοιῦη, τοῦθ Ἴοιμηρδβοῖ, 
μέτρον, 1κι. νἱ. 88. βΘρί. ἀπὰ Ο]458. 
Πιθανολογία, ας, ἡ, (πιθανὸς, λό- 

γὙ05,) ρογϑιμαϑίθα αἰδοοίγϑ6, ὀπίϊοίης τυογαῖβ, 
Οὐ]. ἢ. 4: βο πιθανὸς λόγος, 3208. Απί. 
ΥἹ 1. 9,.1, 
Πικραίνω, ἴ. ανῶ, (πικρὸς,} ῬτῸΡ. ἕο 

πραΐο ἥν. Ἡδπεθ οἱ ἰαβίθ, ἐο πιαζό δὲξ- 
ον, αογταά, ἰταπ8. 1} ῥσορ. οὗ νψβίθυ, ρδε8. 
ον, υἱϊῖ, 11 : τηϑίοι, οὗ νὰ Ραΐη σδυβοὰ ὈῪ 
ὈΠῸΣ δηὰ ροϊβοῃουβ ἔοοά ΟΥ ἀγίηϊκ, τς ἔο 
πιαΐξ ραΐα μὶ, ἰο οαμ8ὲ δίδοτ ραΐπ, πὶ 
ὅς, Χ, 9, πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, 
“ΟΡ. βορί. 7 οὉ χχυῖ. 2. 2) ἢρ. οἵ 16 
[ϑο]ηψβ, ἐο ἐπιδίζίοτ', ρᾳ88. ἐο δὲ οΥ δεοοπιθ 
ὀϊξίεν, ἱ, 6. ἴο Ὁ0 ΑΕ ἐχρμθυαα, ΟοἹ]. 1. 19, 

σορί, Εἰχ. χνὶ. 20, σογ. χχχνὶ 14. Ἐδβάγ, 
Ἰν, 8]. θὰ. 1464, 18. ΤΏ οοΣ. ν. 120, 
Πικρία, ας, ἡ, (πικρὸς.) δέξογηξβ8: 

1} ῥὑγορ. πίε ἐμ ΘΟ βου ἰάθα οὗ ὑέποηι, 
ἅμ ἵἔνο θείης οἴϊδη οοηπεοίεα ἰπ 86 τηϊμά 
οὗ ἴμ6 δεν: 80 ἴῃ ρἷδοθ οὗἩ δὴ δἀῇ. Ηοῦ. 
χί!. 1) ῥίζα πικρίας, --- ῥίζα πικρά. 
Λοῖδ Ὑἢ. ἧς εἰς χολὴν “πικρίας, Ξ-- χ. 
πικράν. 2) βθρ. απργύϊιδεθ οἵ 5ρ γἱξ ΟΥ 
τρύθο, Ἐρὶ), ἱν. 8], πᾶσα πικρία καὶ 
ἥυμός. Βοπ, ἰϊϊ, 14. Βερῖ, δοὰ Οἱ : 
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Πικρὸς, ἃ, ὃν, 'ἀ]. ῥγορ. ρυέοξίησ. 
»οϊηξοά, δῆα» ; ΒΘΏσΘ σΈΠΟΣ. δηὰ ἴῃ Ν. ἤν. 
οἵ ἰδδίο, δίζέεν, αογτά. ϑερί. δἀπὰ (]8458. 1] 
ῬΙῸΡ. δηὰ ορρ. ἴο γλυκὺς, Ἅ4. 1). 11. 2 
τηθίδρἢ. οἵ 186 ζδεϊϊηρμδ, οὐ βρίτἰϊ, δίξίθ7,, 

γε, ογωοῖ, 248. 111. 14, ζῆλον π. Ἀ]οά. 
81ο. ἱ. 78. Ῥοϊ]. νἱὶ. 14, 8. 
Πικρῶς, κἄν. (πικρὸς, 

Ν, Τ΄. οὗ ὈΠΙΟΣ πθθρίης, ᾿ 
8]. δορὶ. δῃὰ Ο]688. 
Πίμπλημι, ἴ. πλήσω, (πλάω, οὉ50].) 

δὲ(ίεγῖν, ἴῃ 
αἰξ, ΧΧΥΪ. 78, 

ΔΟΥ. 1]. ἔπλησα. δογ. 1. ρα88. ἐπλήσθην, 
ἴο Εἰ, πιαΐε {μἰϊ, ἰταπβ. 1. ΡῬΈΟΡ. βοζ. 1. 
ἔπλησα, νὐϊῃ δες. ἴκι. νυ. 7, ἔπλησαν 
ἀμφότερα τὰ πλοῖα: 180 1} ροη. οὗὨ 
[δι ευὐδὰ ΟΣ, Ναί. χχυὶϊ. 48. Φομη 
χίχ. 29, πλήσαντες σπόγγον ὄξους. 
ϑορί, δηὰ Ο]2β8. Ῥδββ. σὴ} ρθη. Μαῖί, 
χχὶὶ. 10.-11. ΜΕΤΑΡΗ. 801. 1]. ρδ88. 
ἐπλήσθην, ο δὲ Πἰίεα, δ γε: 1) οἵ Ῥοῖ- 
ΒΟΏ8. ἴο ὙΠ ευἱδὰ αὶ Ὁ η, '. 6. ἐο ὧδ 
ιολοῖϊν ὑπιδιοά, αὔὲ εὐἰδῶο ΟΥ ὃν ΔΩΥ 
τηΐηρ, τ} ρθη. οὗ ἰπΐηρ; Πνεύματος 
ἁγίου, ἴα. ἱ. 15. δῃηὰ οἔϊ. δυμοῦ, ἦν. 28, 
ἃ]. φόβου, γ. 26, 4]. ἀνοίας, νὶ. 1], 8]. : 
4120 Αοἰβ 1ἰϊ. 10. ν. 17. ϑερί. δηὰ Ο]888. 
88 Απίδο]. αἴ. ἰν. 28, σοφίης πληθόμε- 
νος : τηδίοῃ. οἵδ ρΪδες, Αοἰδ χὶχ. 29. 2) οὗ 

ε ΓΡΧΟΡΉΘΟΥ, ἴο ὅδ γε πἰίοα., αοοοηιρίἰηδα, ἴ,. 
χχὶ, 22, τοῦ πλησθῆναι τὰ γεγραμμένα, 
ἴῃ Ἰαῖον οἀά. ϑερί. ἱπ 1] Κ, ᾿. πληρω- 
θῆναι. 8) οἵ ἔπ|6, ἐο δὲ “εἰ ἐοά, οοηι- 
»ἱοίοα, Ὅο ΤᾺ] ραβὲ, [μ. ἵ, 28, ὡς ἐπλή- 

’ σθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐ., 
νοΣ. δ7. 11. 2], ὅο. ϑερί. ἴῃ αδῃ. χχνυ. 24, 
“πληρωθῆναι. . 

Πίμπρημι, ἴ. πρήσω. ἰο 8εὲ οη ἤγΕ, ἰο 
δωγΉ, ΓΗ͂Σ Η. μη 28: ἴῃ Ν, Τ᾿ ρ888. 
ΟἿΪΥ βᾳ. ἐο δ ἱππαπιοά, ο 5ιυεῖΐ, Ὀδοοτηθ 
ΒΌΟ]]Θη, ἴσοι [ἢ ὈΪΓ6 οὗ 8 βοευρθηΐ, Αοίβ 
ΧΧΥΪ. 6, Τλιοΐδη, Ὠ1ρ8. 4, ὄφις ἐκκαίει--- 
καὶ πίμπρασθαι ποιεῖ, 

Πινακίδιον, ου, τὸ, (πίναξ) ἃ ϑηιαί 
ἰαδίοί, ευτίδίηροἰαὖϊο, Ἰμα.᾿1. 68. Αττ. Ἐρἰοῖ. 
1, 22, 4. 
Πίναξ, ακος, ὁ, α ὑοαγά, ἤομ. Οἀ. 

Χὶ], 67; ἑαδίο, βρος. ἴῃ Ο]δββ. α ευγήης» 
ἰαδία οὐ ἑαδίοί, οονεγτοὰ 11} πὰχ ; ἰη Ν. Τ. 
ὦ »ίαΐε, αὐδὴν, οχνἱ  ἰοἢ ἔοοά ἀπά (86 {|κὲ 
ΜῸΒ εογνοὰ ὑρ, Μεῖίί. χῖν. 8. [χὰ. χὶ. 39. 
οι. Οὐ. 1. 14]. χνὶ. 49. Αἴδεη. νὶ. ὃ. 
08. Αηΐϊ. νὴ]. 8, 8. 
Πίνω, (ἔ. πίομαι, διὰ 2 ρεῖβ. πίεσαι, 

ΟΣ, 2. ἔπιον, φετῖ. πέπωκα, 801. ]. μᾶ88. 
ἐπ  Σ ἐο αγίμκ, 1. γζϑῆθυ. οὗ ῬεΥΒΟῚΒ, 
αὖ8ο]. Μαιϊ. χχυὶ. 84, οὐκ ἤθελε πιεῖν. 
[μι. χὶϊ. 19, Αοίβ ἴχ. 9, 8].; ἔργ. Φοδη υἵ. 
87. δεν. χτὶ. 6. [Ιηῆη. πα], δοῦναι 
πιεῖν, "ἰο σίνο ἴο ατηκ,, Φολη ἰν. 7. 
αἱτεῖν πιεῖν, γεν. 9. ὙΤᾺ ααἀωκοῖϑ: 1) 
[01]. γ ἐκ οὗἩ τ0ι6 ἀτΐηκ, οΥ τηοΐοῃ. οὗὨ [Π6 
νοδβ6] οοη(αἰηΐηρ ἰΐ, ἱ. 6. ἐο ἀγίπᾷ 9. ΔῸΥ 
τίη, Μαῖ!. χχν]. 27, 29. Το ἷν. 12.-- 
4. 2) ὉΥ ἀπὸ ν" τ ἀτίϊς, χὰ. χα. 
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18. 8) ὉΥ 8δὲ6. οὗ {π6 της ἀσγαηκ, ἐὸ 
ἀγίηξ ἀὰγ τιϊησ, μα. ᾿. 15. Βοπι. χίν. 21. 120 
1 Οον. χ. 4: ἐο ἀγνίπζ οὐ, Μαῖι. χχνί. 29 : 
ἤἣρ. ΦΖοδη νἱ. δ8. Μοίοη. τὸ ποτήριον 
πίνειν, “ἴο ἀγῖηἷς ἃ οὐρ.᾽ 6. 5τ. οἵ ψἱηο, 
Ῥορ. 1 Ὅον. χ. 2]: δρ. οἵἉ βυ θογην, ἰο 
ἀτνίηξ ἰΐὰδ οὠρ ιυλιοἢ, » ἷ. 6. ἴο 
βαῦτηϊξ (0 {Π6 Δ]]οἰπηθη(8 οὗἉ ΠΪ8 ργουϊάθῃοθ, 
Μαῖι. χχ, 22. χχνὶ. 42.---1. ἢρ. οὐ (16 
ΘΑΓῃ, 0 ἀγμβ ἐμ, ἰο ἐγιδέδο, σὶιϊ ἃοα. 
Ηεδ. νἱ. 7. ϑερῖ. Πουῖ. χί. 1]. Ἠδοι. [1]. 
117. Χεπ. ὅοην. 1. 25. 
Πιότης, τος, ἡ, (πίων,) γα, 7) ἴηοϑο, 

Ἐομ. χὶ, 17, τῆς π. τῆς ἐλαίας, δηὰ 
δορί. 
Πιπράσκω, (φετί. πέπρακα, γοτί. 

πυρὰ πέπραμαι, ϑδοΥ. 1. Ρρ858. ἐπράθην, 
. ππεράω,) “ἴο τηᾶῖίο ἴο ρΡ886 ἴο δῃοίμεγ, 

δηὰ Ὁγ ̓ ρὶ]. ἐο αοἰζυδν οὔδν, ᾿ωμὴ μὰ [Ὁ 
δοῃδίἀοτγαϊϊοη : 80 οὐὐ ϑείξ, Α.-5. 
ΒΥ ]Δη, ἐο ἀἀἰεῖῥοεν ὡρ; κιὰ 8οὸ Ηθδτγ. [λγ. ἢ 
ἐο ἴεὲ ὰ δπὰ πωλέω ἔτ. πολέω, ἰο ἐωγη 
ΟΌδΥ, ὉΥ σοτηαυἰδιϊοη : ὮΘΠΟΘ ρβΌΠΘΓ, ἴο 
δοϊ, πὰ δοο. Μαῖϊῖ. χὶϊ. 46, πέπρακε 
πάντα ὅσα εἶχε. Αοἱα ᾿ἱ. 45. Ῥαε5, Μαίί. 
ΧΡ, 25, ἐκέλευσεν αὐτὸν πραθῆναι. Ϊ 6 
ΜΚ. χὶν. ὅ. Αςἰβ ἱν, 84. ν᾿ 4: [0]]. ὉῪ 
θη. οὗ ρῥτγίοο, Μαῖὶ, χχνΐ. 9, πραθῆναι 
“πολλοῦ. Φοδη χὶ!. ὅ. ΕἾΩ. ρα88. ἐο δδ ϑοία 
ἕο, 80 88 ἰὸ ὃδ0 ὩΟδΡ ΔΩΥ͂ ΟὯ6, ζο ὅδ δὲ 
δίαυε, Βοτα. Υἱὶ. 14, πεπραμένος ὑπὸ τὴν 
ἁμαρτίαν, “ἴο Ὀθ {Π6 5]αγθ οἵ δ'η,᾽ ἀθ- 
νοϊοθὰ ἰο ἱξ, δὰ θοον ϊ8 ἀτυάψεῖγ. 53:60. 
ΤΩΥ͂ ποίο. ] Κ, χχίὶ. 26. 15. ]. 1. 
Πίπτω, ἔ. πεσοῦμαι, δ0γ. 2. ἔπεσον, 

80, ]. ἔπεσα, ἰο 7, Ἰλῖτδηϑ. 1} ΡΓῸΡ. ἴῸ 
) αἰ, ἰ. 6. ἔγοτη ἃ Εἰρθου ἴο ἃ ἸοῦσοΣ ὕμε 
δαϊὰ 81}11ὸ οὗἨ ΡεΥβΟῺ 8 δῃὰ {πίηρϑ : ἰῃ Ν, Τ. 
μομ ἑῷ γόνδν ΔΏ δ υποῖ οὗ ρ]αθθ τοΐδηοθ ΟΣ 
τολίἑδον ; σι ἀπὸ, ἰο γαἱ ἥγοηι, Μαῖι. 
χν. 27, ἀπὸ τῆς τραπέζης. Μαῖῖ. χχὶν. 
20, Αςίδ χχ. 9. ἐκ, ἰά, [μ. χ. 18, ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ. Αεῖβ χχνὶϊ. 84. ἐν μέσῳ τῶν 
ἀκανθῶν, ἀπιοησ, ἴλι. υἱϊ!. 7; ἐπὶ στὰ 
806, ἐο γα{ ΒΗΥ͂ ῬΘΙΒΟΩ ΟΥ̓ ἐμίηρ, 
Μαῖί. χ, 29, ἐπὶ τὴν γῆν. ΧΙ, δ. 7. χχὶ. 44, 
1μα. χχί!. 80. ον. υἱὶ. 16, οὐδὲ μὴ πέσῃ 
ἐπ᾽ αὑτοὺς ὁ ἥλιος, ἱ. 6. “16 Ὀθυγηϊηρ δυη 
8|8}} ποί ἱπ΄ΐυτο ἰΠθιὰ .᾿ Κρ. τξξ ἐο ϑ6ῖ2ϑ, ΧΙ. 
1], φόβος μέγας ἔπεσεν ἐπὶ τοὺς κιτιλ.: 
[01], Ὁγ εἴς τι, ἕο Χωΐ ὑιίο, ἀπιοπο, Ὡροη 
ΔΗΥ {Πΐηρ, Μαιξ, χν. 14, εἰς βόθυνον. χνὶ!. 
15. Μ|κ. ἵν. 7, 8, δῃὰ δὸ ἴῃ Ο]488. ; ὉΥ͂ 
παρὰ τ 806. οἵἁὨ ΡῥΪἶδοθ, ἐο γεϊ αἱ, ὃν, 
θραν, γογ. 4. 2) οὗ ΡΕΆΘΟΝΘΆ, ἕο 7ἐ 
ἄοιοη, 7ἱΐ ρτοείναΐθ, αὐϑοὶ. Μαῖί. χν !!, 29, 
πεσὼν ὁ σύνδουλος. Αοίϑν. δ, Φοϊποά 
ψἢ προσκυνεῖν, Μαῖί, ἰ;. 1]. πεσόντες 
προσεκύνησαν. ἰἷν. 9. χυν], 26, 4]. ϑογί. 
δηά ΟΪ6θ8. Μογὸ υὑβιι8}}ν υἱεἢ δῃ δάγιποὶ 
οὗ φῬ]δεθ Οὐ τωδῃπθῦ: [0]1. ὉῪῚ ἐνώπιόν 
τινος, ἘΘΥ. Υ. 8, ΟΥἿἮΎ προσκυνεῖν, ἷν. 10: 
ὉΥ εἰς, Αςἰϑ ΧχΙ!. 7. εἰς τοὺς πόδας τινὸς, 
7.3 χὶ. 82. Ἡίορ. [,Δδτι, ἢ), 79: Ὁγ ἐπὶ 
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τ σοη. οὗὨ ρ͵αοο, ἐπὶ τῆς γῆς, ΜΊκ. ΙΧ, 
: τ δοο. οὗ Ρ͵δ6θ ΟΥ ΔΉΠΟΥ, ἐπὶ τὴν 

γῆν, Αοἰδ ἰχ. 4. ἐπὶ τοὺς πόδας τινὸς, 
Χ. 25. ϑορί. 1 δι). χχν. 24. ἐπὶ πρόσ- 
πον, Οἡ 056᾽8 7οο, ἴ(χ. ν. 12. στ παρὰ 
τοὺς πόδας, χυὶϊ. 16; στ προσκυνεῖν, 
1 Ὅον. χὶν. 25. ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν 
ὙΠ προσκυνεῖν, Ηον. χῖχ, 10 : 0]]. ὉΥ͂ 
αμαὶ, Φοδη χνὶϊ!. 6. Βαϊά οὗ ἰοβο ψῇο 

αἀεαά, ἱ. ὁ. ἐο αἶδ, ρενγίδἧ, 1,χ. χχὶ. 24, 
πεσοῦνται στόματι μαχαίρας. 1 Οον. χ. 
8. ΗδοὍ. ἰἰΐ, 17, ἃ]. βερί. δὰ 6]888. ; 
ίο ἴω ἔγοτη ΒΗΥ͂ βίδίθ οσ ἀϊρηΐϊςν, τὶ 
“«όθεν͵ Ἐον. ἰ'. δ. 8) οὗ ΤΗΙΝΟΞ, οαϊβορε, 
γγα}}6, ὅε. ἐο Λωΐ ἴῃ ταΐηβ, Μαῖϊι. νἱῖ. 25. 
Ιμ. νἱ. 89, αἱ.: ἢ. [α. χὶ. 17. Αςῖδ χυ- 
16: βοὸ ἱπ ρυορβϑῖϊο ἱτὰ , ον. χὶ. 18. 
χὶν. 8, ἔπεσε, ἔπεσε Βαβυλών. ϑορῖ. δυὰ 
ΟἸ]αβα, 4) οἵ 4 ᾿ἰοῖ, ἐὸ ἕο ΟΥὨ Ὡρον 80 
626, ον ὃν ἐστὶ στ δου. Ασεῖβ 1. “Ν᾽ 
δορί. δυὰ . δ) τοοίβδρῃ. οὗ ροσβοῃξ, 
ἐο 7αἰϊ ἐπίο οὐ ὑπ αᾶδν' ΒΌΥ ἐήηρ: οοάοιηηδ- 
οη, ὑπὸ κρίσιν, 34. γν. 12. Ὠϊοά. ϑις. 
Χίχ. 8, ὑπ᾽ ἐξουσίαν : δὐϑοὶ. ἐο ῥαξί ἰαῖο 
βἷη, ἐρ 8έη, Βοι. χὶ. 22. χὶν. 4. 1 Οονυ. χ. 

ἔτοτα Ὠδρρίποια, 12, αἱ. : ἤθῃοθ αἷδο ἐὸ γυϊὶ 
πᾶς προναύϊεο, ὦ, οι. χὶ. 1], 

μὴ ἔπταισαν, ἵνα πέσωσι; Ἠϑοῦ. ἕν. 1]. 
δορί. 84 Ο]488. ΟΥ̓ {πΐηρδ, ξξεὲε ἐο ,αἱ ἐδ 
ἐδε , ἕο Χεΐϊ, Ὀθοοτλθ νοἱά : [μὰ. χνὶ. 
17, ἢ τοῦ νόμου μέαν κεραίαν πεσεῖν. 
ϑερι. Φοκῆ. χχῆϊἹ. 14. 1 ϑαῖὼ. 111, 19. 
ΡῬ]αῖο ΕἸ. Ρ. 14, οὐ χαμαί ποτε πεσεῖ- 
ται ὅ τι ἂν εἴπῃς. 

Πιστεύω, ἔαϊ. εὐσω, (πίστις,} δοτ. ]. 
ἐπίστευσα, γνοτί. πεπίστευκα, ἴο 
7, αὐ, δοίέρυο, ἐγωϑέ, ῬΠΡὲ τὸ δδγο 8 ἔππα 
Ροιβυδβίοη οἵὗὅἅ, 8 οοπῆάϊηρ Ὀοϊϊοῦ ἰὰ ἐδ9 
(τυ ἢ, ὙΘΙΔΟΙΓΥ, ΟΥ̓ ΤΟΔΙ ΣῪ ΟΥὗἁ ΔΩΥ͂ ΡΘΓΒΟῚ ΟΣ 
τΐηρ.᾽ 1. ΙΝΤΒΑΝΒ. δηὰ ]) Ῥτορ. δηὰ 
ΘΟ, ἕο ὅδ ὑρόφει Ὧ8 ἴο ΔΩ͂ 
Κη, ἐο δοίδευε, ἴο]]. Ὁγ ̓ πβη. Ἔτη. χίν. 
2, ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα: ὉΥ 
ὅτι, Χ. 9, δὐϑοὶ. 74. 1). 19 : βο, στ ἐδ6 
Ἰάδα οὗ Ὠοροὸ δηά οογίδίῃ οχροϑοϊδίοῃ, νυ 
ἱπίῦ Αςίδ χν. 11]: σι ὅτι, Βοπι. νἱ. 8. 
Μοτο δου οὗ σοσάβ δροκεὴ δβὰ 
τπηρθ; 1 ἀαὶ. οὗ ὁ Ὠ ἴωᾳ, 
ψἢοδ6 σψογὰβ οὔθ δα] ονθδ δὰ σοπῆἶάοβ ἴδ, 
ΜΚ. χνὶ. 18, οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστενσαν. 
ΦόΒη ν. 46. Αοἰβ υἱϊ. 12. ὙΠ δα δὰ- 
γπποὶ οἵ ἴδ ψογάβ οὐ [Ὠΐηρ ρόκθη, ἰὼ ἀδὲ. 

υ. ;, 20, οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοιε 
μου. Αεἰβ χχὶν. 14. 2 ΤῊ. 1). 11 : [01]. ὃγ 
ἐπὶ “ἰὰ ἀαὶ. 1.1. χχίν. 25, ἐπὶ πᾶσιν: 
ὃγ ἐν, ΜΚ. !. 1δ, ἐν τῷ εὐαγγεχίῳ,. 21. 
866. οὗἩἁ της, ΦοΒη χὶ. 26. ἷ Οον. χίῃ, 7, 
πάντα πιστεύει. 1 3οΒῃ ἱν. 16: Βεδποο 
Ῥβεββ 2 ΤΉ. 1. 10, ὅτε ἐπιστεύθη τὸ μαρ- 
Ἢ: ἐν ἐὰν ΤΊ ἐδ ὑμᾶς. ΕΠ ὈΥ "ε “τὸ 

ὁδη ν. 10, εἰς τὴν μαρτυρίαν : ὉΥ ὅτι, 
ΞΞ 806. δηά ἰηδῃ. Ἰόμα χὶν. 10. ἰχ. 18, 
“περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸς ἦν. ΑὉΦ0]. ὙΒαῖα 
1Π6 0286 οὗ Ρο15. οἵ τΐης 15 ἐπα ρ]οὰ ἔτγοαι 
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ἴδο οοπὶ Μδεῖιι. χχίν. 23. Φοόδη χὶϊ. 47 
Ἀοῖα νὴ]. 18, αὐτὸς ἐπίστευσε, 5ε}}. τῷ 
Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ. νεν."12. χν, 7. 
2) εβρος. οὗ 6Ο;, ἐο δείέδυο οη οὐ, ἐο ἐγειδέ 
ἴῃ Ητη, δ8 80]0 δῃὰ υὙ}]] 1 ἴο Βεὶρ, ]Ἰἰϑίθῃ 
ἴο Ῥταυον, ὅζο. [0]. Ὀγ ἀαϊ. οὗἩἨ Ροτβοὴ Ὑἱ1ἢ 
ὅτι, Αοἴθ χχυΐ. 25, πιστεύω τῷ θεω, 
ὅτε οὕτως ἔσται: ὮΥ εἰς, Φοδβη χίν. ἱ, 
πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν : αὉε0], Μαίϊί. 
ΧΧχὶ. 22, πιστεύοντες, Θηυϊνα]οηΐς [0 εἰ 
πιστεύετε. 2 Οον. ἵν. 18: αἶδο 88 β [ΠΏ .] 
ἴο ἷ8 ΡΓΟΠλΐδοδ, ὙΠῸ ἀδι. Εοι. ἱν, 8, 
ἐπίστευσεν ᾿Αβραὰμ “τῷ Θεῷ, καὶ ἐλο- 
γίσθη κιτιλ. Εοῃι. ἱν. Φαιμ. ἰ,. 28 : 
8.080]. Βοτ. ἱν. 18, ΗδΌ. ἱν, 8. Οἵ ρθηοσ. 
“ἴο θα ΐονο ἱπ [6 ἀφοϊαγαίίοηβ δηὰ οἴδγδο- 
ἴον οὗ αοὰ 885 τηδὰθ Κηονῃ ἴῃ ἴ6 Ο8ρ6].᾽ 
Ὁ} ἀαι, Φοῦπ ν. 24. Αςίβ χυὶ. 84, πεπι- 
στευκὼς τῷ Θεῷ. 1 ϑοβδη ν. 10 : [0]1. ὃγ 
εἰς ὙΠ δοσυδ. ῥγϑβι. ΞΞ ἐο δεϊέουα απὰ 
γεξέ ρος ἴο ὈΘ]Ίονο ἴῃ δηὰ ργοΐδββ, τοὺς 
δι᾽ αὐτοῦ πιστεύοντας εἰς Θεὸν, 1] Ῥοί. 1. 
2]; ὉΥ ἐπὶ σὶῖ δος. 14, οι. ἱν, 24: 
4060}. ἴλι. Υἱἱ. 12, Αοἴβ χὶ. 48, 8) οἵ 
6] 1οΥ ἴῃ ὑέδεϑ 5 ἴῃ6 Νοβείαϊ), τ, ἢον- 
ὄνου, ἃ ΠΟ δἰ ΘΓ Ὁ]6 νυ  Υ οὗ 50η86, τοι, 
δ: ὉΓΌΡ]Ὸ ογοάϊε τοροβοὰ ἰῃ Ηΐπι, 88 “ἃ 
ΤΩΘΒΘΘΙΏΡΈῈΓ δΒοηΐ ἔγοτῃ Οοἀ,᾽ ἴο [0}}] Ὀ6]:οΓ ἴῃ 
Ηΐνὰ 88 ομὲ υυἱξὴ αΟοὦ. Απά ἱπ ποῖ ἃ ἔδυ 
ἐπδίδησοι ἰΐ ἰδ αἰ ο] το ἀοίογηΐηθ τ 806- 
ἜΠΟΣ βίτωρὶο Ὀ6]16 ἴῃ “7 6808 88 ἴῃ: Μεβαίδῃ, 
ΟΥ Ὀο]οῖ οὗ 8 ἷἰσθοσ ογάοσ, 18 ἰη θη ἀοά, 
ΟὐμδοαυθΏι} Υ, πὸ ἰ,οχίοο 108] ΔΥΤΔΏ 
ΤΑΘΏ ΟΥ̓ Ραθ88068 8 ἴο ὃ το]]οὰ οη, Ὀὰΐ ἴδ 
ΤΟΒΘΓ τουδί δχογοῖβο ἷβ οὐσι Ἰυδρτηθηῖ. 
Ἶπ δῃιςῖ ο8968 ἢ6 5 τοΐεττοα ἴο [89 ποΐδδ ἰῇ 
ΤΩ Οτοοῖ Τεδβίατηθηϊ, ἴῃ δ ἢ πὸ Μ11], 1 
ἸΣαΒῖ, ΤΆΓΘΙΥ πιΐδ8 οὗ Βπάϊηρ δοι)οί ἱηρ 
Ἐδαξ ΤΩΔΥ δβεὶβί ἢΐβ σθβθδσομθθ. ὙΊ εἰς, 
Φομη χιν. 1: σὑἱἢ} ὅτι, Μείί. ἰχ. 28, 
8.080]. υἱῖϊ. 18, Μ|. ν. ὅ6. Φοδη ἱν. 48: 
στ ἀδι. οὗὨ γμογβοῦ, Φόδῃ ν. 88, ὃν ἀπ- 
ἔστειλεν ἐκεῖνος, τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύ- 
ετε. Υἱἱϊ. 8]. χ, 87. Δοῖδ ν. 14: Ὑὑἱ{} ὅτι, 
Ἰρϑς ΤΠ: ὕβῃ δι 27. χχ. 81, δηά οἔϊ. 
Εο εἰς οὗὨ ΡΟΙΒΟΙ, ΡΓΣ. ᾿ς ΦΞ ἕο 
δεοίξδοο δηὰ γόδέ ὅρον, τὸ γλιονς κ δηὰ 
Ῥτγοΐεββ, Μαίί. χνἱϊ. 6, ἕνα τῶν πιστευόν- 
τῶν εἰς ἐμέ. Φοδὴ ἰϊ. 11, ἱ. 1δ.. νἱ}]. 80 - 
ἢρ. εἰς τὸ φῶς, χὶϊ, 86: δο ψΣ1} εἰς τὸ 
ὄνομα ᾿Ιησοῦ ἴῃ 8 |κ6 Β6η86, :ῷ "ἴο 
Βοϊδονο οἢ Ψ9ε6βυ8, δηὰ ἰῃνοϊθ ΟΣ Ὀγοΐθβϑ 
.18. δτηθ,᾽ ἱ. 12, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ. ἰὶ. 28. σ“ἰ} τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ, ἰᾷ. 1 Φοδη 11). 28. Ἐ0]1. Ὁγ ἐπὶ 
ὙΠ} δος, οὗ Ρ6ΓΒ. ΞΞ εἴς τινα, Αςίδ Ἰχ. 42. 
χὶ. 17, σοταρ. τοσ. 2] : 80 ἐπὶ στ ἀδί. 
1 Τίω. 1. 16, ἢρ. Βοιῃ. ἰχ. 88. Ῥαβϑ, 
1 Τίαι. 11. 16, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ. 
Ηδποο 8080]. ἐο δοίϊουθ, ἱ. 6. ἴο Ὀθ]ονΘ 
δηὰ ρῥγοΐοββ Ομτὶβῖ, ἰο ῦὉ6 ΟΥ̓ ΆὈΘΟΟΙΩΘ 8 
Ομτιδείαη, Μ|Ὲ. χνυ. 82. 1. χχίὶϊ. 67. 
Φοόδη ὶ. 7, οἷϊ. : . οἱ πιστεύοντες ΟΥ 
“πιστεύσαντες, δεϊίουογθ, ΟἩ τ βιϊδη8, Αοίδ 
ἱϊ, 44. ἵν. 82. 4) οὗὨ Ὀο]ϊοῖ οΥ οτϑάϊὶ ρίνθῃ 
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ἴο ΔΗΥ͂ ΟΠΘ 88 ἃ ΤΩΘΤΟΙΥῪ ΠΌΤΩΔΗ ΤῊ ΘΕΒΘΏΒΟΡ, 
88 Μοβοβ, Ψοδη νυ. αὖ; ΟΣ 201 Βαριἰδὶ, 
Μαῖι. χχὶ. 25, 82. ΜΚ. χί. 82. 1,υ. χχ. ὅ. 
--11. ΤᾺΑΝΒ. ἐὸ ἐπέγιβί, οοπεπιῖξ ἕῃ ἔγειδέ ἴο 
ΔΏΥ ΟἿΘ, [ὉΓ ἐμπιστεύω, 1,ι. χνὶ. 11], τὸ 
ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει: ΦΖοδη ἰ1. 
24. ὙῈὴϑοα. χίν. ὅ. Χοῃ. Μοϑῃι. ἰν. 4, 17. 
Ῥβδβ. πιστεύομαί τι, ἴο δ οπέγωβίοα ευἱδὰ 
τ τὨΐηρ : [01], ὉΥ δοο. Βοιι. 111. 2. (δὶ. 
᾿,, 7, πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον. 1 ον. 
ἶχ. 17, οἰκονομίαν πεπίστευμαι. 1 ΤῊ. 
Ἷ:, 4. } Τί. 1. 11, Τίς 1. 8, δῃὰ οὔϊ, ἴῃ 
Ἰαῖ. (1488. δβ Ὁίορ. [ὑδδτγι. υἱὶ. 1, πιστευ- 
θέντος τὴν ἐν Περγάμῳ βιβλιοθήκην. 

Πιστικὸς, ἡ, ὁν, 5]. (πέστις.) 
οαμϑίηρ δοζίοοΥ ᾿ λγω, 
τοογίλν ; Ἀθηςθ ἰῃ Ν. Τ', ἤρ. ἔγωθ, σοπωΐηε, 
»ώωγε, ναρδοῦ πιστικῆς, Μαῖΐκ χὶν. 8 : 
ΟΥδοΥΒ (ἔτ. πίνω), »οέαδίο, ἰἐχωδά. ὅδ88360 ΤΩ 
ποῖθ. 

Πίστις, εως, ἡ, (πιστὸς,) καἰ, δείϊδο, 
ἐγεδί, ΡΥΟΡ." ἤστα ρογβυιδβίοῃ, σοῃῆ ἀϊηρ Ὀ6] 16 
ἷῃ (86 ἔγιῖῃ, Ὑουδοὶγ, ΟΥ Τϑϑ ἐγ οὗ δὴ 
ῬΘΙΒΟΏ οὗ ὑίπρ,᾽ 1. ἴῃ [6 σοπίπιον Ογεοξ 
ϑάσό, 1) ῬΓΟΡ. δηἃ σϑῆοσ. Αοἰδ χνΐ. 8], 
πίστιν παρασχὼν πᾶσιν. Βοτ. χίν. 22, 
σὺ πίστιν ἔχεις, ἑλοι, λαδί ζαϊῇ, 1. 6. " ἀΥὶ 
ΒΣΙΩΪΥ ροσβυδαϑα,᾽ νοῦ. 235. Ηϑδ. Χί, 1] : 80, 
ψῖ [ἢ [Π6 Ἰάδα οὗἨ Πορο δῃὰ οογίδίῃ ἜἼχροϑοία- 
ἄοῃ, 2 Οογ. ν. 7, διὰ πίστεως περιπα- 
τοῦμεν. 1 Ῥοῖ. ἱ. ὅ. ν. 9. 2) δαυΐν. ἴο 
ϑοοά γαϊδ, γαϊ δ βιίπεεε, ἥν, Μαῖ. 

» τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ 
τὴν πίστιν. 

τοσαύτην πίστιν εὗρον. ἷχ. 2, 22, 29. 
χν, 28, οἵἶϊ, : 80 αἰοῖν, Αοἰδ χῖν. ϑ. 
2) οὗ Θ ΟἿὨΪΥ 
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ατουμά οὗὨ οὔν ἡπδιβοδίίοη -Ῥοίοτο αοὰ, ΞΞ 
ϑαυΐϊπο οὐ 7μθἰ γίησ γα, Βοτα. 11. 22, 
δικαιοσύνη Θεοὺ διὰ πίστεως Ἴ. Χρ. 
νον. 25, διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵμ. 
νοῦ. 26, ἐκ π. Ἰησοῦ : 80 ἔτοπι {πΠ6 οοη- 
ποχίοη, δῦβοϊ. νεσ. 27--- 8}. 1 Οοσ. χν. 14, 
17: χοηθσ. Βοπι. ἱ. 17. ν. 1, 2, δῃὰ οἴνθη 
ἴῃ 5: Ραὺ}᾽} ΕΡίβι} 68. 8) φϑπθῖ. ποῖ ΟΠ]Υ 
τῷ τὰθ ἀὐορρτα δηὰ ἘΡΤΟυτ, ": Ἠεδὰ οἵ 

ἀϊπρεπδαιίοη, Ὀὰΐ 6180 δ Οοά- 
κὐβάληνμε δὲ στ τμ6 Βαΐμογ. Απὰ Βοῖθ ν}}} 
(Ὰ]Υ ΔΡΡΙΥ τιδὲ σῶν σοιαδικοὰ ἰπ [86 
σ886 οἵ πιστεύω ἴ. 8, δὲ ἴο ἴΠ6 νΑτϊοὶῪ 
οὗ βθῆβδ 'π [1:6 βου γδ] ἔοστηβ οὗ ὌἼχργθββίοῃ 
πο [411 ὑπάον (Πἷ8 Βοβά, 6. γτ. πίστιν 
τὴν εἰς τὸν Κ. ἡμῶν Ἶ. Χρ. Αεἴβ χχ. 21. 
ἐν Χριστῷ, κ]. ᾿ϊ. 26, τοῦ Κυρ. ἡμῶν 
Ἰ. Χρ. 74. ᾿. 1. μοῦ, ον. ἴ]. 18, 1, ὁ. 
«ἢ ἰονατά τὴ : αὖδο]. Μὶκ. ἱν. 40. 
Αοίϑ νὶ. ὅ, ἄνδρα πλήρη πίστεως. Ἐρ!ι. 
Ν|}. 17; 50 νἱ. 10, τὸν ϑυρεὸν τῆς π.--Ἴπὶ. 
Θηοῦ, ὙΠῺ ροη. ἡ πίστις τοῦ εὐαγγε- 

ἄζου, ἐδο γαϊὰ 97 {δια σοθροῖ, '. 6. 508ρ6}]- 
ζαϊτἢ, ῬΏ]. ἱ. 27. πίστις ἀληθείας, γαϊϊ 
ὧι ἰδλο ἐγιωέδ, ᾿. 6. ἴῃ [86 ροθροὶ, 2 ΤῊ. 11. 18. 
Αὔϑβοὶ. ἴῃ τῃθ βδῖὴθ 86ῃ80, ἷὶ. 6. Οὐγιρέϊαη 
,αἰ, ἃ ἄττὰ ἀπὰ οοπβάϊηρ δ] ]οΥ ἰπ 6888 
ἀπά διἷβ ροεροὶ, φεπον. 1 ον. ἰϊ. ὅ, ἵνα ἡ 
πίστις ὑμῶν μὴ ἡ ἐν σοφίᾳ ἀνθρ. 2 Οοτ. 
ν. 18, εορίβθ. Πίστις 4180 βθθῃ}8 0 τλδτκ 
ἱπάϊ τος! νατίοιιβ ργαἀοταίπδηΐ ἰγαΐ[8 οὗ 
Ομ εἰϑείδη ομαγαοῖθγ, βυ οἢ 88 8.186 ἔγοτα δῃά 
ὅτ οομδἰποὰ νὴ ΟἸ τ βυδη ἔα ; 6. 517. 
ΟἸ Υἰβιΐδῃ ἀποιυϊδάσε, Βοπι. χίϊ. 8, μέτρον 
πίστεως. γοῖ. 6. χίν. 1, ἀσθενῶν τῇ 
πίστει. 2 Ῥοῖ. ἱ. ὃ : 8ο ἴῃ ΨΦ8π|68, 88 Ὁρρ. 
ἴο ἔργα, ἴ.. 14.--26 : οἵ τΠ6 ΟΠ τἰβίίδη ψγῸ- 
}οοίοη, 106 ἤαϊτ μτοίοββοὰ, Αοἱβ χἣὶ, 8, 
ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ 
τῆς π᾿ 1 Οον, χνὶ. 18. 64]. νἱ. 10. 1 Τίμα. 
ἷϊ, 156. 2 Τία. ἰν. 7; οὗ Ομ μγβδη χραΐ, 
ἀγάουν ἴῃ ποθ ἔλι (ἢ, ἔοπι. Ἰ. 8, ὅτι ἡ π. 
ὑμῶν καταγγέλλεται. χὶ. 20. 2 Οὐον. 
γῇ. 7. Ἐρῆ. νἱ. 28; οἵ ΟἸγϑιίδη ἰοῦθ, 88 
ϑργίπρίης ἔτοτα ἤδιιμ, Βοτα. ἱ. 12, ἡ ἐν 
ἀλλήλοις πίστις, ἱ. 6. τηυΐυδὶ [αὶ [ἢ δηὰ 
ἰονο, 2 ΤῊ. ἱ. 8. Ῥμί οι. ὅ; οἵ Ομ τβίδη 

: 8 ἀπά τηοτα]β, ργαοίίοαϊ γαϊίδ, 1 'Τίτα. ἷν. 
ἴ, τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν ἀγάπη, ἐν 
π΄, ἐν ἁγνείᾳ. ν. 8, 12. νἱ. 10. Τίῖι, 1, 2: οἔὗ 
οοπαίαπου ἴῃ [ἢ 6 ἴδῃ, Οο]. 1. 28. 1 ΤΆ. 11]. 
2-- 10, Ἠοδ. χἰΐ!. 7. 24. 1, 8.--οῖν. πιθίοῃ. 
οἵ {π0 οὐγραί οἵ ΟἸιεϊϑιίαη ἔαΐει, ἐδ γαϊζ, 
.. 6. ἀοοιτίηοβ χτεσεϊνοὰ δηὰ δα]ονϑά, 
Οἰνγιοέαη ἀοοίτγίπο, ἀτιὰ σοηοτ. [Π.6᾽ δΥϑίθῃλ 
οὔ ΟἸ τιβιίδη ἀοοίτη68, ἐδ6 φοβροῖ Ῥτοταϊβὶ 
Ἰαδι δοδιίίοη ἀπὰ βαϊ σδίΐομ ἴο ἃ ᾿ἰν ]γ ἔαϊϊ 
Ἰὰ ΟἸ τοδὶ, Αοίβ νἱ. 7. ὑπήκουον τῇ π. 
ἐγοῖο οδοάϊοπί ἰο ἴδ6 ἔα 1,7 ἱ. Θ. Θμαὗγϑο 
16 ψοβρεὶ, Βοπι. ἱ. ὅ. Αοίβ χίν. 27, ϑύρα 
πίστεως, ἷ. 6. Ὑ δοσ688 [Ὁ [Π6 φΌΒΡρ6]." 
χχίν. 24. Ἀοια. χ. 8. δυὰς 8, τῇ ἅπα 
ἡταραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει, ΥΟΓ. 
90, οὔτ, : 80 ΤΊν, ἢ]. 15, φιλοῦντας ἡμᾶς 
ἐν π΄ ἰἱ. 6. 'π τδ6 φοβροὶ, 88 ΟἸ τιβιίδηβ, 
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Ἰ Τίη. 1. 2, τέκνον ἐν πίστει. Ἐτωρἶδὶ. 
ἐλ ἔγμα χζαϊῆ, "ἴτας ἀοείτηε,᾽ 2 ΤῊ, 1, 2, 
1 Τίιι. ἱν. 1, 6. 2 ΤΊτα. 1]. 8. 

Πιστὸς, ἡ, ὁν, δι]. (πείθω.) Ῥτορ. 
“πόσον οἵ δε] εξ δπὰ ὑγυβί," ,οὐλη : ἢ 
ΡΙῸΡρ. ἴῃ 186 β6η80 οὗ ἐγωδέισοτίδῳ, 1 Οὐογ, 
υἱἱ. 25, ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίον “πιστὸς 
εἶναι. 1 Τίπι. 1. 12, 2 ΤΊπι. ἰδ. 2, ταῦτα 
παράθου πιστοῖς ἀνθρ. 1 Ῥεῖ. ἵν. 19. 
Εον. χίχ. 1]. ϑερί. δὰ (1.85. Ηδξεπὸοο οὗ 
ῬοΙβοηβ, ἔγωθ, ὉΘΥΟΣ, ΜΟΤΊΒΥ οὗἁὨ οτγεάϊ!, ὁ 
μάρτυς ὁ πιστὸς, Βον. ]. δ. 11. 18. ἢϊ..14; 
οὔ τΐηρβ, ἔσθ, ϑωγα, ὑεγμϑ, λόγος, 1 ΤΊ). 
'. 15, οι. ϑερί. δπὰ Ο]888.: δο Αςῶ χίῃ. 
84, τὰ ὅσια Δ. τὰ πιστά. 2) εξ αϊ, ἃς 
ἴο ψὮδί ΤῊΔῪ 050} 6 ἐλ υρλαν οὗ ΔΩΥ ΟοΠ6: 
{π8, 88 δρρὶϊοὰ ἴο , ὙΠ τοίδγοποθ 
το Ηἰ διεὐϊδυΐοβ : βὸ 2 Οου, ὶ. 18, πιστὸς 
ὁ Θεὸς, τὰ οδρθοΐδὶ τοΐδσθησθ ἴο Ηϊς 
ἐγωΐῇ : 85 αὶ ἢ} ἰο ΗΪβ τὰ τᾶς 1 Οον. 
ἱ. 9, πιστὸς ὁ Θεός. χ. 18. Ηοῦ. χ. 25: 
80 οὗ Ομτῖβί, 2 Τίμ. 11. 15. ΑἸδο οἵ πμδη, 
ΑΙ ὨᾺ] ἴῃ ἀπ! ἴο {πϑιηβοῖναβ οὐ οἴει, 
Οο]. ἰν. 9, ὁ πιστὸς ἀδελφός. Βαν. 11. 10. 
Εδρεο. οἵ βοσυδῃίβ, ταἰπβίεσβ, ὙὙγ80 81Ὸ 
(αἰ [Ὁ] ἴῃ [86 Ρογίοσττηδποο οὗ ἀυΐγ, Μαΐϊ, 
Χχίν. 45, ὁ πιστὸς δοῦλος. χχν. 2]. 1.0. 
χί!. 42, ὁ π. οἰκονόμος. Ἐφἢ. νὶ. 2]. Ηοῦ. 
ὶϊ. 17, αἱ]. 8) δει. μωϊ δὶ, ἰ. 6. ἄστη ἰῃ 
ἔαϊτ., οοηάϊηρ, φτάνει οαυϊναϊοπε ἴἰὸ ὁ 
πιστεύων, Ζοῖῃ χχ. 2), μὴ γίνον ἄπι- 
στος, ἀλλὰ πιστός. 64]. "], 9. Το ορη. 
288. βορὰ. (ΕΠ ἀ. Οοἱ. 1031]: νὴ ἀδῖ, τῷ 
Κυρίῳ, Αεῖβ χνΐ. 1ὅ6. ἐν Κυρίῳ, 1 Ὅον. 
ἐν. 17, ἴ. 6. "ἘΡΜΙᾺ ἐο 186 Ιμοτὰ οἵ ἐπ 
ΟἸτῖβε, θο]ονίηρς ἴῃ Ὠΐπι,᾽ δαυϊνα]οηϊ ἴἰὸ α 
δοίἑουον, 4 ΟἾἸτϊβιίϊδη ; δῦϑοὶ. ἰὰ. Αοὰ χ. 
4δ. χνὶ. 1. οὗ. Αἀν. πιστὸν ποιεῖν, "ἴο 
ἀο [αἰ ΕΒ 11γ.᾽ 248 ἃ ΟἸτβιίϊδῃη, ὃ Φοόοδῃ ὅ. 
β'66 ΤΏΟΓΘ ἴῃ ΓΑΥ͂ ποῖθ. 
Πιστόω, ἴυϊ. ώσω, (πιστὸς,) γτορ. 

ο πιαΐὸ ὡπῷ οπὸ γαϊδγμῖ, ἐ : 
ἤδποα ἕο ομδ σίυθ ϑοουγζῳ, : 
208. Αἰϊ. χνυ. 7, 10. Τθυο. ἵν. 88 : μῶρα. 
οὐ τηἱϊὰ, ἐο »παΐδ οη΄ 8 δεῖγζζου δὲ πιαάΐε ἐἰγπϑί- 
«σογίλνυ, ἱ. 6. ἐὸ ἴω ϑοσγν., ἴο σε ομδ᾿ 
ΓΙᾺ ἐμ ̓  . Στ. Ἡμ: ἴῃ ΝΣ Τ. ἐπι- 
στώθην, ἰο δὲ πιαᾶδ οοπβαΐηπο, δεϊδευΐησ, ἴο 
δὲ αϑϑεγοα, ὮΘπΟΘ ΘΑ ΪΥ. ο ζώϊοο, 2 ἴα. 
τ. 14, μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης. 
5ο πιστωθεὶς, ἴοΥ πέσυνος, ἜΡΡῚ: (ὰ. 
ΟοἹ. 1039, Ἔεφυῖΐν. ἰο πιστὸς δἱ 102]. 

Πλανάω, ἔ. ήσω, (πλάνη.) ἰο οαιϑὲ ἰο 
τσαπάον, ἰο ἰοαα αϑίγαν, ἴταιϑ. ὈΟ(Ὼ Ρἐ γεὶ- 
ΟΔΙΪΥ πὰ τηογ]]γ, Ρᾶ58. ἴὸ ᾿ς, ΦῸ 
αϑίγαψ. 1. ῬΈΟΡ. Ἠοῦ. χὶ, 88, ἐν ἐρημίαις 
“πλανώμενοι. 1 Ῥοῖ. 11. 2δ, ὡς πρόβατα 

οἂ Ϊ πλανώμενα. Μαῖϊ. χνιἷϊ. 12,18. ϑερῖί. ἃ 
ΟἸ688.---Π1. ΕἸΟ. ἐο πιϊοϊδαά, ἱ. 6. 1) ἐο ἀ6- 
ορῖυο, οαιι86 ἐο ΟΥΤ; Ῥ888. ἕο ΘΥΥ͂, ἴΌΤΤΩ 8 ὙΤΟΙΡ 

οπὶ, Μαῖι. χχῖν. 4, ΕΛ τῖσν μή τις 
μον πλανήσῃ. νοτ. ὅ, 24. 1 Φοδπ 1. 8, 
αἱ. ; Ῥαᾳ88. Μαιί. χχίΐ. 29, πλανᾶσθε. ἴμι. 
χχὶ. 8, μὴ πλανηθῆτε. Ζοδη νυἱῖ. 47. 
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1: σον. νἱ. 9. Οἱ. νἱ. 7, Ηοῦ. 1.10. δορὶ, 
Ῥτονυ. χὶϊ. 
ΤΏ. 27, οἱ αἱ. ἰπ Ο]48θ. 2) ἐὸ δοάμοθ ἃ 
ῬΘορ]ο ἰπίο γοδεϊῥίοη, 2 ἢη υἱὶ, 12, πλανᾷ 
τὸν ὄχλον. Βογ. χχ. 8,10. ΑἸδο 0 86- 
μεοο ἔτοτα ἴπ6 τι, Δηα ρ688. ἐο δδ δοαϊμοεύώ, 
ἔο 90 αεέγαψ, 1 Ζο.ιη ἰϊ. 20, περὲ τῶν πλα- 
νώντων ὑμὰς. 2 Τίτω, 111, 18 ; Ρ888. 78. ν. 
19, ἐάν τις πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀλ. 2 Ῥοῖ. 
ἱ;. 15: ρμετῖ. οἱ πλανώμενοι, ἐΐοϑε ϑοαμοεά, 
ἔοπε δϑίσαυ, Ηοῦ. ν. 2. ΤΊ. 1). 8. ϑρες. 
ἕο δοάμοε ἴο Ἰὰο]δίσγ, ον, 11. 20, 8]. ϑεορί. 
2 Κ. χχὶ. 9. Εζοὶς, χ]ῖν, 10, 18. ἘοοΪαδ. 
ἰχ. 8. 

Πλάνη, ἡ, ἡ, ΡΓΙῸΡ. 
ἴπῷ δβίγαυ ἔγοτ [ἢ 6 ἣν ρα, .], Υ. 

ἥι 11, 99. 1ἢπ Ν, Τ΄ οἠἷγ βᾳ. ἐγγου: 1) 
ΘΏΘΙ. ἴ8]86 [υἀστασηΐ οσ ορίπΐοῃ, ἱ ΤΉ. 1}, 
ξ; ἡ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης. 
2 ΤᾺ. ἢ. 1]. 2) δεῖ. ἀδοεῖί, γγαμά, ϑοάυο- 
εἴοῃ ἴο στοῦ δηά εἶπ, Ερῇ. ἷν. 14, ἡ μεθ- 
οδεία τῆς πλάν. 2 Ῥοϊ. 1}. 17. ὦ Φοδῃ ἷν. 
6, τὸ πν. τῆς πλάνης, ἰδ6 ερίγίξ 7 ΦΥΤΟΥ͂, 
ἑ. 6. ἃ ἀδοοϊνίπρ βρ γι, 6 ἴθδοῦοσ ΨὯΟ βΒ06 8 
ἴο βοάυεςθ: 8ὸ α αδοσρίίοπ, γγαμά, Μαῖϊ. 
χχυΐ!. 64, δῃὰ ρεγθαρβ 1 ΤΌ. 11. ὃ, 8) οὔ 
δοπάυοί, »ΕγΟΥ86Ή688, ισϊοκοάμε885, δῖπ, τα. 
ἱ. 27. 74. ν. 20. 2 Ῥοῖ. ἰδ. 18, τοὺς ἐν 
“πλάνῃ ἀναστρεφ. Ψυάὰε 1]. 

Πλανήτης, ου, ὁ, (πλανάω,) ΜῸΡ: 
ὁπ τισαπάεγίης αδοιξ, α τοαπάστγον; ἴῃ Ν.Τ. 
ἀστὴρ πλανήτης, α τυαπάογίηρ δίαν, ρία- 
"οί, ἢρ. οἵ ἃ ἔα]50 ἰθδοθοσ, 7υὰ6 18. 

Πλάνος, ου, ὁ, ἡ, αἀ). (πλάνη,) τσαη- 
ἀετίκο αδοιέ, υῦϑι. α ; : 
μροίον ; ἴῃ ἮΝ. Τ᾿ ἴον πλανῶν, αεοοίυΐπο, 

ποίησ, ᾿ Τίτα. ἱν. 1, προσέχοντες πνεύ- 
μασι πλαάνοις. 208. Β6}], ἰϊ. 18, 4, 
“πλάνοι ἄνθρωποι. ϑιυῦδοεῖ. α ἀδοοῖθεν, ἐπι- 
»οείογ, Μαῖι. χχνὶ!. 68, δπὰ ]αΐοσ Οἶαεα., 
88 Ὠ)᾽οά. 81ο. 

ἀξ, ακὸς, ἡ, απ ὁγοαά απὰ ἤαΐ 8ὲν- 
των . δηά σε ῃοσ, ὦ ἑαδία οΥ δἰαῦ 
οὗ ποοὰ οἵ βίοῃϑ, οὐ το δὴΥ ἰπΐῃρ γ88 
ἰοῦ θα : 90 ϑορῖ. δηὰ ΟἾδΔ88.; 6. ὅτ. [ῃ6 
ἴνο {80]68 οὗ [0 ἀοοαίορυο ρίνεῃ ἰὸ Μο- 
868, Ηϑδ. ἰχ. 4, αἱ πλάκες τὴς διαθήκης. 
2 Ὅος. 1}. 8: ὅᾳ. 10. ἐν πλαξὶ καρδίας 
σαρκίναις. Οοῶρ. Βοπι. ᾿Ϊ, 16. ΗΘὉ. νἱ}]. 
10. [Ιηπάδεοὰ, ἔτοῃ Ῥεου. ἰϊϊ}. 8, διὰ 26γ. 
χυὶϊ. 1, ἐξ ἀρρδᾶσο πδὲ [6 ΗΘΌΓΘΥΤΒ ΘΙῸ 
ϑοουδιοτηρὰ [0 ΒρΟΔΚ οὗ δὴγ {πϊπρ ἀθ ΡΥ 
ἡπῆχοά οἡ ἴδ 6 ταϊπά, 88 " τὶ οἢ ἴδ0 
18 0]ε8 οὗἩ [86 μοασζί." 
Πλάσμα, ατος, τὸ, (πλάσσω.) αην 

ἐλέπο 70γπιθά, 88 δ ἰτηδϑε, Ηδῦ. ἰ,. 14: 
αἶδο, ἃ πιοάεὶ ἴῃ ὙΆΧ, δπὰ δβρϑοὶδ}}} ἐδδ 
συνε ἰιθο] ἢ, Ἔοτα. ἰχ. 20, μὴ ἐρεῖ τὸ 
πλάσμα τῷ πλάσαντι: 80 ᾿αχῃ Αν. 
6860, πλάσματα πηλοῦ, (ελπι}]αν ἰὸ [86 
ῬὮγαθθ οἰβοσοσο, σλάσσειν πηλὰν,)}) ἴωὰ- 
αἶαη, ὮὨ. Ἀοοτ, νἱ, 4. Ατίθι, ;. δ6. Το (μὲ 
8Ἶ50 ἴμποῖο ἷ8β δὴ δ᾽] πεΐορ ἴῃ ῬΒ, οἰϊὶ, 14, 
αὑτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν. 

α ιτοαπαε Με 
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Πλάσσω, ἔ. άσω, ἰο ζπεαά, γύγηι, 
πιουΐα, ΔΏΥ ΒΟΗ͂ δυυδδίδποθ, 88 ἃ 

γι 186. εἷαγ, δὐ8οϊ. οι. 1χ. 20 : ρ888. 
Τίω. ἰἰ. 18, ᾿Αδὰμ πρώτος ἔπλασθη, 

ψἶτἢ Δ] δέοι ἴο θη. ἰϊ. ἦ, 8, 19, ἔπλασεν 
ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον. ἴῃ 6 ΟἾδεδ. 
ὙΠ ΘΓΒ, ἴοο, ἴΠ6 ψοτὰ 18 υϑοεὰ οὗὨἨ Ῥτοϊηο- 
[8618 ἔογτλῖηρ [Π6 βγδὲ τηδῃ οὗ οἶδγ. 

Πλαστὸς, ἣ, ὃν, κὰἀ]. (πλάσσω.) 
Ονπιρα, γαρἠιοπεοά ; αδα μὲ ,)ειρποα, “με, 

τ ἀδοοι μὲ, 2 Ῥεῖ. 11. 8, στοῖς λόγοις. 
5ο ἴββυβ, μ. 70, λόγοις πεπλάσμίνοιν 
ἀξιώσει πιστεύειν ἡμᾶς. Ῥ]υῖ, ΤῊ. 20, 
γράμματα πλαστὰ προσφέρειν. 

πλάτος, εος, τὸ, (πλατὺς,) δγεαάσιῇ, 
Βεν. χχί. 16, ϑερῖ. δῃὰ ΟἾδββ. , ἔρ, Ἐρ!). 
ἱ:. 18, ον. χχ. 9, τὸ πλάτος τῆς γῆς, 
(86 Ὀγεδάτ οὗ [μ6 ϑαγὶἢ,᾽ 4. ἀ. “ νἱὰθ 
ΡΙαἰπ,᾽ δι ἢ ἂθ 180 Θδσί ἢ τγ88 ϑυρροκαὰ ἴο θ6. 

Πλατῦ'νω, ἴ. υνῶ, (πλατὺς,) (8ον. ]. 
Ρ888. ἐπλατύνθην, . πεπλά- 
τυμαι, ὅὃκὲ 84 ῬΟΙΆ. βίης. πεπλάτυνται.) 
ἰο πιαζδ ὄγοαά, ὁπίαγοο, ἴταηβ. 1) ῥγορ. 
Μαῖϊ. χχὶϊ. ὅ, πλατ. τὰ φνλακτήρια 
αὐτῶν. ϑερῖ. δηὰ Ο]158. 2) ἢ. ἐρ υἱιαΐε 
ὑγοαᾶ οΥ ἴαγσο ἕο ΟΥὙἩ ΚΟΥ ΔῺΥ Ο.6, ὦ. 6. “ [9 
εἶνο μη Θηἰαυχοίμθηςϊ οὐ ἀθ] νθγβηοθ ἤγοπὶ 
βίγαϊί8,᾽ ΡΒ. ἱν. 2. Ηδρποθ ἴῃ Ν, Τὶ ρδβ8. 
ἐο δὲ οηἰαγροά, 1. 6. ἴο ἴδνθ ΘηἸλυοι οΠξ, 
ἷπ ὀρροδίἄοη ἰο στενοχωρέω, 2 Ἕν. νἱ. 
18, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς. 80 οὗ 180 
Πρασῖ, ἡ καρδία ἡμ. πεπλάτυνται, τοι. 
Τ᾽]. ὩδπΊ6]γ. ἴῃ [86 ΘΧχοσζοῖβο οὗ {ἰὴ ἰϑπᾶδσ 
δῇδοιϊΐοιθ, Ὁ. ψΠΐοἢ (Π6 Ὠθαᾶτὶ ἰ8 ἱῃ τϑδ]}ν 
αἰαίδα, αὐνιὰ ἴδ6}8 Θη]ασροὰ:; τ Δ116 ὉΥ 186 
ΟΡρΟδΙο ἰΐ 18. δοίυδ}}]γ Ὡρῃϊοηθά, δηὰ ἰδς 
Ρυϊδαίίοη Ομ δοϊκϑά. 
Πλατὺς, εἴα, ὑ, 8ἀ]. ὀνοαά, ευἱάε. 
ἣ Μαῖί. νἱῖ. 18, πλατεῖα ἡ πύλη. ὅορι. 

ΟΡ. ἰχ. 86. 208. Β6}}. 111. 2, 2. 2) 0 
βυῦεῖ, ἡ πλατεῖα 56. ὁδὸς, α ὀγοαὰ τσαν, . 
τὐΐάο εἰγοοέ ἴῃ ἃ οἷϊγ, Μαῖϊ. νἱ. ὁ, ἐν ταῖς 
γωνίαις τῶν πλατ. χὶϊ. 19, ο. ϑερί. 
διὰ Αγοογ., αἷἰδο Αγίθι. ἰ1). 62 

Πλέγμα, ατος, τὸ, (πλέκω,) ῥτορ. 
ΔΩΥ [Βΐη ἰρήρα: ὁγαΐάρα, οὐ τυουξῆ, 8 α 
πο; ἴῃ Υ. . α δγαϊά οἵ Βαὶν, απ ογπαριθηΐ 
οὗ ὀγαϊάοα λαΐγ, 1 Τίνα. 11, 9, μὴ ἐν πλέγ- 
μασιν, 866 ΤΑΥ͂ ποῖΘ, δηὰ ΘΟΏΏΡ. ] Ροῖ. 11]. 
ὃ, ἐμπλοκὴ τριχών. 

Πλεῖστος, ἡ, ον, δ). (πλείων.) ἐδε 
ηιοϑί, ἰδδ σγεαίεϑέ, στοαί, ἴῃ6 υδυ8] 
ΒΌΡΕΣ]. ἴο πολύς : ὮΝ, Ὗς, ΟΗΪΥ οἵ πυια- 
ὈεΓ, Μαῖιῖ. χὶ. 20. χχί. 8, ὁ πλεῖστος 
ὄχλος, "ἃ ΨΕΓῪ σύοαὶ τη] τἀ 9.᾽ Χοη. ΑΚ. 
Κ. ΐδε νὴ 1, 23, Νδαι, τὸ πλεῖστον, 
δᾶν. αἱ ηιοσί, 1 Οὐον. χίν. 27. 
Πλείων, ονος, ὁ, ἧ, Ἰπδυϊ. πλεῖον οΥ 

πλέον, Ὁ]. σοηγ. ποίη. δπὰ δοο. πλείους, 
«-αόγο, 1.6 υδ08] σοΙηραγ, ἰο πολύς, 1) 
ΡΓῸΡ. οὗ πωηιδοῦ, Ὀὰϊ 8120 οὗ πιαρηίμαε, 
δηά ἴπ ἃ ΠΟΙ ΡΑ δ. ΟΧΡΓ. ΟΥ ᾿ταρ] 6 ; [0]]. 
ὈΥ ξεη. Μαῖϊ, ΞΕ με πλείονα. τῶν 
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πρώτων, “τῆοτο ἴπδη ἴδ ὅγεί,, ΟΥὙ ΤΌΓΙΩΟΣ 
οδσβ, ΜΚ. χίΐὶ. 48, Το υἱὲ. 831. ἃ ΟἸ688. : 
01}. ὉῪ ἢ, ἐλαμ, Μαῖι. χχνὶ. δ8, πλείους 
ἡ δώδεκα. Φοδη ἱν. 1. δηὰ 6888. Ὀδέουθ 
ἃ ΠΌΙΛΕΙΆΙ ἢ ἴθ ΡΝ οἰ θὰ, Αοἰϑ ἱν, 
22, ἐτῶν πλειόνων τεσσαράκ. χχὶϊὶ, 18 : 
οῆς6 πλεῖον ἢ πέντε, 1... ἰχ. 18: οὔο6 
νὴ πλὴν δΔηά ρσοῃ. Αοἰδ χυ, 28. 5.0, 
ψθ θη [116 οὈ᾽εεὶ οὗ οοταρατίβοῃ ἰ8 ἱτρ]1εὰ, 
Μαῖι:. χχ. 10. Φοιιὰ ἱν. 41. [ὰ. χ'. δ8 
νἱ!. 45, τὸ πλεῖον, ἐδ6 κοτε, ἷ. 6. ὁ 1} 
ἐιοδίοτ᾽ ἀόυὶ. Χεη. γεεῖ. ἱν. 82, Ηάϊΐδη. 
ὙΠ]. ὃ, 11 : ΒθΏΟΘ βΘΏΘΓ. δπὰ θιηρὶιαῖ. 
᾿αην, Ὁεγν πιαῆν, Αοἰδ χὶϊ. 81, ὃς ὥφθη 
ἐπὶ ἡμέρας πλείους. χχὶν. 17, 4]. 80 
ἩΘοὉ. νἱϊ. 28, οἱ μὲν πλείονές εἶσι ἱερεῖς 
ἴῃ ορρ. ἴο οπθ: 2) δίυγτ. σὴ τὶ. ὁ 
πλείονες, οἱ πλείους, ἐδ πιοτα, ἰδ πηοεί, 
ἐλ τπαην, Αεἰδ χίχ. 82, οἱ πλείους οὐκ 
ἤδεισαν. χχνὶϊ. 12. 1 Οοτ, ἰχ, 19, ἵνα 
τοὺς πλείονας κερδήσω. χ. ὅδ. χΥ. Ό, ἃ]. 
ἃ ΟἸ685. δ) βᾳ. οὗ ποτίβ, ἱπιροτίδηοο, αΐᾳ- 
ὨΪῸ, ΨΟγ6, σγοαίον, ἤέρλοτ, ψ 1} θη. Ναί. 
νἱ. 25, οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τὴς 
τροφῆς: χιὶϊ. 42. ΜΙ χί!. 38. Ηοῦ. ἰἰϊ. 8. 
Βον. ἰ,. 19. 4) ποαΐ. πλεῖον, 88 δάν. πιο, 
ἃ ΟἸδββ. ὙΠ σοη. Φόδη χχὶ. 1δ, ἀγαπᾷς 
με πλεῖον τούτων : ακ͵εο, ἐπὶ πλεῖον, 
πγέλον, ; βροίβη οὗἉ βρϑοϑ, Αοῖδ ἷν. 
17. 2 Τῖαι. 5]. 9; σπῖτι σεη. ἀσεβείας, ἰϊ. 
10. Χοη. Ε. ἱὶ. 9: οὗ πιο, Αοἷδ χχ. 9. 
Χχίν. 4, Ῥο]. ἰϊ1. 68, 8. 

Πλέκω, ἴ. ἕω, ἐο ρίαϊξ, δναΐά, τυϑαῦδ, 
ἰγδῆβ. Μαίι. χχνυὶὶ. 29, πλέξαντες στέφ. 
ἐξ ἀκανθῶν. Μίκ. χν. 17, οἵ Ο]Δ88. 

Πλεονάζαω, ἔυϊ. ἄσω, (πλείων,) ἐο δὲ 
πιΟΤῈ ἔδαπ ἐποισῆ, ἰπῖταμβ. 1) οἵἁ ῬΘΥΒΌΠδ, 
ἐο δαῦε ὭΔΟΤΟ ἦ, ἴο ἢν δὴ οὐϑῖ- 
με 2 Ὅον. νυἱ}}. 1ὅ, ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλ. 
) οὗ {πΐηρΒ, ἐο δὲ αδαπααπί, 'ἱϊ. ἐο αὐοωκα 

ἽΜΟΥΘ, ἴο Ἰπογθδβο, Βοιῃ. νυ. 20, ἵνα πλεο- 
νάσῃ τὸ παράπτωμα. νἱ. 1. 2 Ῥοί. ἱ. 8, 
ἃ]. ; [01], Ὁ εἴς τι, ἐο αδοωυμα ὠκίο ΔῸΥ 
τθΐηρ, ὀφυὶν, τὸ οοπάπμοο, ῬᾺ]]. ἱν. 
17. ἴ, δῃὰ Ο]α58. 8) ἔγϑῃβ. ἐο δαφιβα ἰο 
ΤΟΝ ἘΠ ΘΟ ἢ πω Ὁ ὁ 

ύριος πλεορνάσαι γάπῃ. {, 
Νυῖ Χχνΐ. δ4. Ῥε. Ιχχ. 2]. 1 Μδοο. ᾿ν ἋΣ 
Πλεονεκτέω, ἴ, ἥσω, (πλέον, ἔχω.) 

ὨΓΓΛΉ 8. ΡΓῸΡ, ἕο ποῦ ἰδ ΔΠΟΙΠΟΓΙ 
Τῆυς. νἱ. 89, Χοη. Ογε. 1. 6, 19. 

(οαπῖν. ἰο πλεῖον ἔχω,) Άᾳ. ἐο ἔαῦδ απ αὐἀ- 
υαπίασε, δ διρεγίοῦ,, 4150 ἐὸ ἑαΐδ αὐναη- 
ἕαφε, ϑ8θοῖ εἰπίαισζαϊ φαΐῃ ; ἴὰ Ν, Τ, ἴτδηβ. 
ἴο ἕαΐε αὐναπίαρέ εἰ ρα. 006, ζ0 οἱγομην- 
τυέπέ κω ξαῖα, ἀφγαμά, πἰιῃ δος. 2 Οὐον. 
νἱΐ. 2, οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν. χὶϊ. 17, 
18.} ΤῊ. ἵν. 6, σβοτο, Βονγονοσ, ἰξ τποδ 8 
ΟΨΟΙ- ΤΟΔΟΒΙ Ωρ δηὰ ἰῃ) υτπρ οὔτ᾽ Ὀγοῖποσ ὉΥ 
τὐι νον: 866 ἸΥ ποὶο ἴποιθ. Ῥαββ, 2 ΟὟΥ, 
,.11, ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ 
Ἐ. Εἰπὲ Ψ)6 τῇδ ποῖ ὃὈδ ψογεῖθὰ Ὀγ βαΐδῃ." 
50 Χο. Μετα. 1. ὅ, 2, Βοιωτῶν πολλοὶ, 
““λεονεκτούμενοι ὑπὸ Θηβαίων, ἄχτο., ἀνὰ 
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ΡΊαϊ. πλεονεκτεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολε- 
μίων. ΑἸ]εο ἔμ. χ. 788, πλεονεκτεῖσθαε 
ὑπὸ τοῦ ἔρωτος. 
Πλεονέκτης, ον, ὁ, (πλέον, ἔχω) 

ΡΙῸΡ. “ὁπὸ Ψ8Ὸ πουΐὰ ἤδνθ τθοτο 
οἴ ογ δ, ἰ. 6, ὦ οουείοιυϑ ῬΘΥΒΟΉ, ἃ Ἃ 
1 Ὅος. νυ. 10, 11]. 
Πλεονεξία, ας, ἡ, (πλέον, ἔχω,) 

ΡΓΟΡ. “8 Βανηρ ΠΙΟΥΘ, ἷ. Θ. 8 ἸΑγο ̓ ροσίοι, 
.} δἀναῃίαρο, βυροείοτίυ, Χοη. Μο.]. 6,12; 

ἰὼ Ν, ΤΊ "186 ν1}} ἰὸ ἤδνο τόσο, 1. 6. δοῦδέ- 
ΟἸ 3688, αἶποδβ8 ἐπ, ΜΚ. νἱΐ. 22, 
πλεονεξίαι, ἰ. 6. " οονοίουθ ἰδοΌρδιε, 
ἴδὴθ οἵ ἴσαυὰ δῃηὰ οχίοτγίίοη : [ωυ. χὶϊ. 18. 

ἤποτα. ἷ, 29. 2. Οον, ἰχ. δ, οὕτως ὡς εὖλο- 
γίαν, καὶ μὴ ὡς πλ. “))ὦὋκ θουπίγ, δηὰ ποῖ 
85 σονοϊουδη688,᾽ ἰ. 6. “85 ὈΟΌΠΕΥ ΟἿ γοῦτ 

δηὰ ἠοῖ 88 ἙΟΥ̓ΘΙΟΌΡΤΙΘΒΒ ΟὉ ΟἸΓα, ἦ ποῖ 
85 οχιοσίοαἁ ὈΥ υ8 ΠΌΤΩ γοῦ. 

Πλευρὰ, ἄς, ἡ, ἐὰλδ δἰάάδ, βαϊᾷ οὗ {}ο 
πάσα δοάγ, Ψοδη χὶχ. 84. χχ. 20, αἱ. δηὰ 

πλέω, αὶ. πλεύσομαι, ἰο ϑαϊξ, ἀὐοοὶ. 
[μι. νἱ!. 28, Αοἰδ χχνῖϊ 24 : πῆι εἰς οὗ 
Ἰδοθ, χχὶ. 8, ἐπλέομεν εἰς Σνρίαν. χχνὶξ. 
ς ὙΠ1}} ἐπὶ δηὰ δοο. Εου. χνυὶϊ. 17; ἢ 

δις. οὔ Ῥ͵]Δ06 ὁν οΥὁ παν Ὑ ΒΟ, 1. 6. οὗ δ 
ΨΆΥ, Αοἰδ χχυὶϊ, 2, πλεῖν τοὺς κατὰ τὴν 
᾿Ασίαν τόπονς, ἷ. 6. ἴο κπι]} ΟΓ γι 
(Π6 Ἄοοδοὶ οἵ Αδἷὰα Μίμου. ὅδο οὶ]. 1. 4, 
10, πλεῖν τὰ πελάγη. Χοη. Η]βι. ἱν. 8,6. 

Πληγὴς ἢς, ἡ, (2 ροτί, πέπληγα, οἵ 
πλήσσω,) α βίνοῖο, δίοιο : 1) Ῥτορ. ἴα. χΊϊ. 
48, ἄξια πληγῶν. Αεἰδ χνὶ. 23, αἱ]. 
ὅς ΟἸ]αϑα. 2) τηοίοῃ. α τσουπά, οαυφοὰ ὮὉΥ ἃ 
βἰτρθ οὐ υΐον, [,ὰ. χ. 80. Αεοἰδ χνὶ. 
ἔλουσεν (αὐτοὺς) ἀπὸ τῶν πλ., ᾿.. 6. 
“ γαδβοὰ ἰὴ δ]οοὰ ἔτοσα ἰδμοὶς πουῃὰε,." 
Βον. χὶϊ. 12, ἡ πληγὴ τοῦ ϑαν. ὶ. ο. 
«ἀορά]γ πουπὰ.᾽ Ξορί., ὅο5., ἃς ΟἾω56. 8) ἔν. 
[9 Ηοδ. α ,. 1.6. α 
ἱηδιοιοὰ ὉῪ Οοά, οαἰαπιέν, ον. ἴχ. 20. 
χὶ. 6, οἵ 809 8]. ϑορί., ΡΏ11ο, 708.. Ἐβουρὰ 
Ὡοΐ 88. 

Πλῇθος, δος ον», τὸ, (πλήθω,) 
πδυόνα ἀπ νος, ᾶ μλ δέ ολας 

Ἴ) φϑπθσ. ἵμι. ν. 6, πλῆθος ἰχθύων πολύ. 
Αοίϑ χχυϊ!, ὃ, δὰ οἷ... ϑερῖί. δῃιὰ ΟἸκθο. 

᾿ ΡΝ ̓ψάρξ γι α πιιἑίωάο, τμο ἄπϑη. οἵ 
ας. ἴμι. ᾿ἰ. 18. Αςῷδ ἱν. Υ. 14, 

πλήθη ἀνδρῶν, ἰ. ο. του 68 : δὸ πολὺ 
πλῆθος σῖϊ ρσοη. ἴχπ! νἱ. 17. πᾶν τὸ 
πλῆθος 1} σε, ἱ. 10, ἅπαν τὸ πλῆ- 
θος σπῖτι ρθη. χίχ. 87: τ σοι. οὗὨ μ)δοα, 
τ. 87, ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς τ θιχώροα: 
Δοίδϑ γ. 16. 8) ἐδδ : ᾿ 

αοε, Αςὶδ χὶν, 4, τὸ πλῆθος τῆς πό- 
εως. χὶχ. 9. χχὶ. 22, 86. ϑερι, ἃς ΟἸδι.. 

ἜΡΆΙ δεῖ ἔ. νι ας οηυΐν. ἴο 
πλῆθος.) Ῥτορ. 0 δὲ τς κι αῇ 
σγϑάϑδ : ἢ πδοΝ 2 Οον. ἰχ. 10. Ηοδ. νἱ, 
14, πληθύνων πληθυνῶ σε. Ῥαδ5. πλη- 
θύνομαι, ἐο ὅδ τπωϊέρίἐεά, δπιογοαφοά ; ἴῃ 
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ΒΌΤΩΒΟΙ, Αοίδ υἱ. 7, ἐπληθύνετο ὁ ἀριθ- 
μός. υἱὶ. 17. ἰχ. 81, δπὰ ϑιερί. : ἴπ τηαριὶ- 
τυ ά6, οχίοπι, Μαίί, χχὶν. 12, πληθυνθῆναι 
τὴν ἀνομίαν. Αοἰδ χὶ], 24, αοη. νἱϊ. 17, 
86. ; ὙΠ ἀαΐ, οὗἩ Ρογβοη, ἐο αδομμὰ ἰο ΔῊ Υ 
οὔθ, ἷ Ρεῖ. ;. 2, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνῃ 
πληθυνθείη. 2 Ῥοῖ. 1. 2. 7 υἀθ 2) ἰη- 
ἴΧ8:5. ἐο τρεέερίῳ ΟἾδ᾽8 807. ἰο ἐπογϑαβε, 
Ασίϑ νἱ. 1, πληθυνόντων τῶν μαθητῶν. 
ϑερί. δῃὰ Ο]δ88. 
Πλήθω, δ.06 Πίμπλημι. 
Πλήκτης, ουὅ, ὁ, (πλήσσω,) Ῥχορ. ἃ 

δἰγέβοῦ, ομ6 δρί ἴο βίσίκο, Ρ]υῖ, κατ᾿ 
χεῖρα πλ. ΕἸ. α φιμαγτεῖζογ, 1 Τί. 11]. 
8. Τίς, 1. 7, ἴῃ ὀρ. ἰο ἄμαχος. 8.0 ΡΊαϊ. 
Ἀῖο, 80, ἀνδράσι πλήκταις καὶ μαχίμοια. 
ΟΥ τ ΠΔΥ ΙΏθΔΏ, 88 ΟἾτγβ. δηὰά ΤΠ οοά, 
Θχρἰ δίῃ, ὀξὺς, ἐν χρν ἴο ἐμπλήκτως ὀξὺς 
ἴπ ΤΒυο. "ἰ. 82, βο Ρίυΐξ. νἱ. δ02. ;χ. 
642, πλήκτης καὶ ὀξύς. ὅ566 Ἰηογὸ ἴῃ ΤΥ 
πΒοῖθ οἡ ] Τίμ). 

ΤΠ λη ΓΎΡΑ ας, ἡ, (πλὴν, μύῤῥα ἔν. 
ὕρω “ΜΠοοά ἐδ, διὰ Ἰοησθ ὉῪ 

Ἔλα }) . ἑπωκααίϊον, 1... νἱ. 48, οοτιρ. 
Μαῖι. νἱὶ. 27, δηὰ 1αἱ. (]688. 

ΤἩ λὴν, Ργορ. ὅς δάν. (ἔγ. οὔβο]. πλῆμι, 
ἧς Βεΐηρ [86 δοουβ. οὗὨ [80 ο]Ϊὰ ἢοὰῃ πλὴς,) 

, ἤιογο ἔδαπ, οὐδῦ απὰ αδοῦδ, ὮδποΘ 
68. δωϊ: }}) 88 ΕῚ 

το α]6 οὗ ἃ ε]διβθ, τ] τ ροη. ΜΆ. χὶϊ. 832, 
οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ, " ᾿ἸΏδΥΘ ἴδ 
ΠΟ ΟἾδΟΥ Ὀοδίἀ65 τη, δαυΐν. ἴο “ Ὀαΐ Πα :ἢ 
Φδοδη νἱ!Σ. 10. Αςίϑ νι. 1, πάντες---πλὴν 
τῶν ἀποστόλων. χγ. 28. χχ. 28, χχνὶ)!. 
22. Ξορί. τς ΟἸΕΩ: 2) 88 τα αἱ [86 
Βορίπηΐτιρ οὗἉ 8 οἴδιιβο, ϑαυΐν. ἰο πιμοῖ ΠΊΟΥΟ, 
φαΐξλον, δενάσ, βῥαδολμβο ιν 8ῃ δάνοσγβαίνο 
Ῥδγί!Ἂε]ο, τηθδηϊης δμξ ταζλον, ὑπ γοῖ, Ὠδῦον- 
ἐλεΐδεθ, διο. Μαῖϊ. χὶ, 22. 24, πλὴν λέγω 
ὑμῖν. χΥἹ]. 7, οἷξ. ; 58ὸ τ ΠΟσΟ [06 ὙΤΙΓΟΣ 
ΤΟΓΌΓΗΘ Δ ἃ αἰρβγθβδίοῃ ἴοὸ ἃ ῬΧΟΥΪΟῸΒ 
τορίο, ΕΡΒ. τ. 88, οοαρ. γον. 25, 28, 
Πλήρης, εος ους, ὁ, ἡ, ΜῊ ὑοῦ 

Με, ἈΠδὰ: 1) ῬΈΟΡ. βαϊά οὗ Βο]]ονν νϑϑ- 
866, Ὑ1} σοη. οὗὨ ἐπεὶ ο77 τα οἷ δὴν {δίῃ 
18 11, ἜΧρσ. οὐ ᾿τρ]16ἀ, Μ|ς. νἱ. 48, κλασ- 
μάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις : ἰω- 
Ῥ]Ἰοά, Μαῖί. χὶν. 20. βερί. ἀηιὰ (1256. ΟΥ̓ 
8 βυτίποο, 

ἢ. ἴα. ν. 12, ἀνὴρ πλήρης λέπρας. 
ἴ, δηὰ Ο]4β8. 2) Βζ. ΟΣΥ ν ἦν Θ. 

ΤΌΠΥ ἱπιδυοὰ ὙΠῈ οὐ δϑουπάϊΐπρ ἷἱπ ΒΥ 
ΤΔΟΙΔΪ ΟἸΔ] ΠΥ, ΟΥ ῬΓΟΡΟΤΙΥ, ΟΣ ἀϊπροαϊίίοη, 
Ὑ ΠΟΙ͂ΟΣ φορά, (88 Αςίδ νἱ, δ, 8, πλ. πί- 
στεως. Ἶχ. 86, πλ. ἀγαθῶν ἔργων : διὰ 
80 βορί. δηὰ Ο]868.} οἵ ουΐ, δβ. Αοίβ χἱἱ]. 
10, πλ. δόλον, ἀπὰ χίχ. 28, πλ. ϑυμοῦ. 
Βοίδι ΡὮσαδοδ οοσυν ἱπ [86 δορί. ἴπ [μὰ. 
ἷν. 1, Αςοἰῷ νἱ. 8. νἱῖ. ὅδ. χί. 24, πλ. 
ἁγίου Τῖίν. τλδδῃβ, " Β]]ο ὦ σῖῖ (ῃ6 οἰ 8 
πὰ οὗ [86 Ηο]γ ϑρίτιι.᾽ Τῆθ οχ- 
Ῥγεδϑίοη πλ. χάριτος ἴῃ Ζοδη 1. 14, βαϊὰ 
οὗ ΟἸσβί, 18 οἵ ἃ ἀϊβογθηὶ Κὶπά : ἴθ6 ἔὉ]- 
Ὧ058 οὗ ΟἸτῖδὶ ροβδοβδίης [1680 [ὮΓΘ66 6880Π- 
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[18] ροϊπίβ οὗ ἀϊβεποιίοη, 1. ἐμαὶ τ Ὡ 116 ἴῃ 
οἰδογϑ ζγϑοθ διά (πὸ ϑρὶγὶξ ἂγϑ Ὁ ἷ- 
εἰραοι, ἴῃ Οὐγίδέ πεν οἷν οὗ ΔΥΨΑ 
οὴ6 ὙΠ] 186 εἰ γ, ἴῃ Βοτ “ [ἢ6 ἔ]η 688 
οὗ (86 Οοὐμοοά ἀνγ6}185 δοά ]γ᾽ (Οο]. 1]. 9.): 
2. ψ 8116 ἐπ οἴβοτθ [ΠΟῪ οχίϑι ὉΥ τηθαθΏγο, 
ἘρΒ. ἵν. 16, ἰπ Ηΐπὰ 18ῸῪ αἵἴο σδουὲ 
ΤΩΘΑΒΌΣΤΟ δηὰ ἱῃδηϊίο, ΦΖο η 11, 834, 8, 
ὙΒΟΓΘΆΒ (ἢ Βαϊπίβ Ἵδηποῖὶ οοτϊησημηϊοαὶθ 
ἴβοια [0 οἴδοτβ, (ΠΕ Υ δῖὸ ἴῃ ΟἸσίβι 88 ἃ 
μιοδά δῃὰ ἐουπίδίῃ οὗἉἨ ΒΌΡΡΙΥ ἴο Ηΐβ τηϑῖω- 
θογβ, Φόδη :, 16. 8) βξ. "Μϊ, ἱἴ, 6. δοτη- 
Ρ] εἴθ, ρεσίοοι, ΜΙκ. ἰν. 28, “πλή σῖτος, 
[86 δΙΠγ-ξοττιθὰ ρογαΐπ, (80 ἴ, Θεη. 
Χ]Ι, 7, 22, στάχνας πλήρει.) 2 Ἴοπα 8, 
μισθὸς πλήρης. Απά 80 Χοη, Απ. νἱ 
ὅ, ὅ, μισθὸν πλήρ. ΑἾἸδβο ϑερὶ, ΕυιᾺ 1. 
2, μ. «. 

Πληροφορέω, ξ. ήσω, (πλήρης, φο- 
ρέω,) Ῥτορ. ἐο δδαν οὐ ὄγίης αν, εν Η 
11 τηθάβϑαγθ, ἴὸ ἀμ οὐ τκαΐδ “μι. 
Ηξεῃοο, ἐο ὄγίπρ Χμ »γουν οὗ ἀν (δίηρ, ο 
ψἕυο αϑϑωγαηοε, ρεγϑωαάε γε, Ἰγδηβ. 
βαίά 1) οὗἨ ΡΕΒΒΟΝΒ, ρμβ88. ἐο δὲ {ιν αϑ- 
ϑειγοά, ρεγομαάοα, Βοτα. ἵν. 2]. πληροφο-. 
ηθεὶς ὅτι κιτιλ. χὶν. ὅ, ϑορῖ. ΑἹ ΥἹ]}Ἐ[ὁ}8Ἕ 
]. ΟἸοιη. Βοπι. Ηοταὶ], χί. 17. Ἰβοοσ, Ρ. 

626, οἀ. ἴδηγθ. 2) οὗ ΤΗΙΝΘΒ, ἐ σίυο 
χμμ ῬΤΟΟΥ οὕ ΔᾺΥ ἰβίηρ, υἱτ δος. 2 Τ πὶ. 
ἷν, δ, τὴν διακονίαν σον τ λἡροφύρησον, 
Ἷ.. 6. Ὁγ ΔΙ] 4}} 18 ἀυτθ6. Ῥᾳββ. ἐο δὲ 
δὴν αϑϑμγδα, ΟΟΉ . ἴ0 ὃ6 Π]]Υ οϑίδ- 
Ὀ]Π8η θὰ δα ἴσυο, ἴχα, 1,1, τῶν πεπλη 
φορημένων, ἱ. 6. " ὙΒΪΟὮ τΩΔΥ θ6 εἀ 
88 Οὐγίαΐη ἰτὰϊἢ 8, δηὰ τϑοοϊνεὰ τὶ τ ΓᾺ]] 
ΔΒΒΌΏΓΔΩΘΘ οὗἁ πὴ, ἴοτ πεπιστευμένων. 
Απάὰ 50 2 Τίηι. ἱν. 17, ἵνα τὸ κήρυγμα 
πληρο ρορηθῇ, ἴον πιστευθῇ, “ ταὶσαὶ οὐ- 
ἰδἰῃ ξα}} ογθάθποθ. 

Τληροφορία, ας, ἡ, (πληροφορέω.) 
"εἰ ἀρρυγαποο, ἥγηι ρογϑωαδίοη ; φ; πλη- 
βοφορίᾳ πολλῇ, 1 ΤῊ, ἱ, δ. Οὐ]. ἰδ. 2. 

ΘὉ. νἱ, 1]. χ, 22. 

ΠΡ ν ΕΣ ώσω, 
ἕο ἠὲ, δἰ, ἰταπβ. ἴ. Ῥσορ. οἵ ἃ νοββεὶ, 

ἸΟΠ]]ον, ρίαςθ, ἄζο. Ρδ88. ΑΝ ΧΙ". 48, ἣν 
ὅτε ἐπληρώθη κε. σαγήνη. μι. ἢ]. ὅ; 
πᾶσα Φάραγξ πληρωθήσεται. ϑορῖ. ἀπὰ 

εξ ἔν. 

(πλήρη»,) ἐο πιαΐδ 

αἰί, χχῖϊ, 82, πληρώσατε 
τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμ. ἱ. 6. “ 106 
ΤΩΘΆΒΕΓΟ ΟὗὨ ΥΟῸΓ δ'πη8.᾽ Οὔθῆογ. οὗ ὁ μ͵δος, 
ἔο Μἰϊ, ὉΥ αἰ δ αδἰηρ' ΔΩῪ Ἐπ ΐηρ, 88 ἃ βδουπά, οΥ 
8) οὐουγ, [Ὠγουσδουξ, 1} δος. Αςίβ ἢ. 2, 
ἦχος ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον : ζ0]}. 
Ὁγ ἐκ οἵ {πϊηρ ,3,᾽κ οἵ τοὐῇ ΒΟΉ, ΖοΒπ 
ΧΙ, ὃ, ἡ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς: 
ἤς. ἢ δος. ἀπά σοη. Αςίβ ν. 28, πεπλὴη- 
βύκατε τὴν Ἵερ. τῆς διδαχῆς ὑμῶν. 80 

Ἴθαη, Ερἰδβί. Ρ. 72], πάσας (πόλεις) τῶν 
ὑπὲρ ἡμῶν λόγων ἐνέπλησας. 7υϑίη, 
Χὶ. γ 4, “ ῬΕγγρίατα ἰοίδτλ το] ρἱοπΐ δὰ 
᾿ωρ] εν, ΕἸΣ. πληροῦν τὴν καρδίαν 
τινὸς, ο ΝΙ ἰΐδ ἄδατέ 077 Δ. οθ, ἰο ἴαϊκο 
Ῥοββεβδίοῃ οὗ ἰΐ, το χΥΐ. Ὶ ; οὗ ἴο 4]} ἐξ 
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τ δόσῖο βέγαπρα ᾿τρη]86 ἴο δου, Αςοἰδ] ὑπακοὴ, 2 ΟοΥΣ. χ. ὅ : ἔργα, ον. 1ἴ. 2: 
νυ. 8, διατί ἐπλήρωσεν ὁ Σ. τὴν καρδίαν | οὗ ρετεοπκ, Οο)]. ἰν. 12, πεπληρωμένοι ἐν 
σου, 8ο Ἐπεὶ. νἱῖϊ. 1], ἐπληροφορήθη Ϊ παντὶ ϑελήματι τοῦ Θ. “ οοταρ]εῖο ἴα 4}} 
καρδία υἱῶν τοῦ ἀνθρ. τοῦ ποιῆσαι τὸ | (Π6 Μ1}}] οὗ Οοά,᾽ ἴ. 6. ἰπ {π6 Κπουν]οῖρο 
πονηρὸν, " (μεῖς Βοατὶ 5 [}}γ θοπι."---Ἴ1.  ἀπὰ ργδοιϊίοο οὗ ναὶ αοὰ ποιῦ]ὰ ανὸ τ 
ΡΙα. ἐο πὶ, ἱ. 6. ἐο Μεγπίρλ αδυπάαπεϊν πὶ] ἰο ἀο. 
ΔΗΥ͂ {πη ρ, ἐπιρατγί τὸ ἐπιδωε » [0], Πλή : ὠμα, ατος, τὸ, {πληρόα.} γα - 

τιολίῳ, ] 
Ὁ. δος. δῃὰ οι. δὴ δἀγυπεῖ οἵ (δῖ τοὐᾷ βε ἘΡλΟΥ, εἰμοι μὴν σίος ; : : ᾿ ΔΩΥ͂ 
ἿΕ νὰ ἐμενξομαδ. τ οι εὐοῦ Ἐιρσιαρενος τοίην ἰ6 8116ἀ.,᾽ οἵὗἩ τ Ὲ]ΟᾺ ἰἰ 18 [Ὁ]]. ἐλ6 οὐ 

ρώσεις με εὐφροσύνης. χὶϊ, δ2. Ἐπὶ. ἑεπίβ : 1. ῬΒΟΡ. 1 Οον. ρα 26, ἡ ΎΝ καὶ 
13, 4. 2 Ἰίωι. 1. 4, ἀπά Οἴδει. 2) τὸ πλήρ. αὐτῆς, .4}} ἐμαὶ ἰξ φοπιαῖπε: 

Ὑὐ ἢ δος. δπά ἀδῖ., ἰπ Ρα658. 11} ἀδί. Βοιι. 50 ΜΙ. νῇ!. 20, πόσων σπυρίδων πλη- 
ρώματα κλασμάτων ἤρατε: “ ΒΟῪ τηδη '. 29, πεπλ. πάσῃ ἀδικίᾳ. 2 Οὐον. νἱΐ. 4. : : 

δ) ὙΦ " ἐφ θεὸς Ἢ 18:6 δίτωρ]θ “ἢ τῦνηι νοι ἀκάναν τξῷ βυα λα ΓΕ Γ᾿ ἜΠΌΙΤ: ε πὸ- 

νυ. 18, πληροῦσθε ἐν πνεύματι. σπὶ 5 δῖα 
860. Ἐἰριρῖγ: πᾶσαν χρείαν ὑμῶν, “ ἴο ἸΆΡΈΕΗ " ΤΡ α Μἰέπρ ἔνι χρυ νῥιφηρρεσὶ 
ΒΟΡΡΙΥ ἔα] ἰγ,, ῬΆΠ]. ἵν. 19: αἷδο πλ. τὰ ἈΕῚ ΤΟΙ͂Ο Ρν ΒΠΟ. ἩΓΗΟΘ Ξ ότι 
πάντα, ἘρΆ. ἱ, 23. ἴν. 10, εαἰὰ οἵ ΟὨτῖδὶ ᾿ 
85 ΗΠ] πρ 1Π6 πηίνειβο ἢ 8 ἱπδθθηςθ, 
Ῥγδβθῆοθ, ρόσοσ. Ηδποθ . πληροῦ- 
μαι, δὖ50]. ἐο ἐε ιἰϊοὰ γώ, ἐν )ιιγπίολεα, 
αδουπά, Ῥιι]]. ἰν. 18. ΟἹ]. κὶ. 10, ἐν αὐτώ, 
ἷ, 6. ἰπ Ομτδι, ἴῃ μἷ8 ποτῖς :- ΕΡΆᾺ. 1ἢ.. 1ὃ, 
ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα 
τὸν Θ. " ἜΣ τπΐο πε Ὁ ΤῊ ΤΌ] π 688 οὗ 

Ἶ1.. 6. “1δαῖ γ ΤΥ [ὉΠ1Υ ραγιοἰραίο 
ἸΔΑἱ ὑπὸ πον ἡ τ εϊ δὲ οἵ αοδ, οἵ 
ἜΥ̓ΘΕΥ Κὶπά, ὈΟΓῚΝ ΟΧΙΓΔΟΓΪ ΠΆΤῪ διὰ οταϊ- 
ΠΑΡΥ,᾽ ΟΥ 50) ὕΥδσδβ ἃ8 ΔΘ ρίγϑῃ ἴο ΟΥ͂Θ 
Ῥοᾶι ἴὸ ῥγοῆϊς 188].᾿ 80 Ρ858. Ὑ]ΐ 

ἱ. 6. ΤιδαδΏγα, 
ξϑῃογ. Φοδῃ 1. 16,. ἐκ τοῦ πληρ. αὐτοῦ, 
ἔγοτη [ἷ8 το δίογθβουβο οὗ θοποῆϊς δηὰ 

Ὀ]οδοίηρ :᾿ ἘΡΆ. 111, 19, ϑοα. Πληρόω, 1]. 
4. Οο]. 1. 9, τὸ πλήρ. τῆς Θεότητος, 
“186 ΤΌ] 6558, Ρ]οηϊτυὰο οὗ ἔδ6 αἰνῖπο ρεῖ- 
ἰδοϊοηδ,᾽ δηὰ δὸ 8080]. ἱ. 19. Τη Ὀοί(ῆ οὗ 
(10 ρβδβαᾶρθθ ἴδπο ἔμ] δε οὗ ἴ6 Οοὐδοκὰ 
Τηῦδὶ 6 τηθδηῖΐ, 560 ΤΩΥ ποία. τη. χΥ. 
29, ἐν πληρ. εὐλογίας τοῦ εὐαΎΥ. “ἴα 
[86 [0]], ἀὐυσπάδης ὈΪοββίηρε οὗ ἴμ6 Οσπρεῖ:" 
ποτ 8 πὐιῦ αἷς ἔαΪποββ, ἡξγμο χι. 12, πόσῳ 

δες. Οο]. ἱ. 9, ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπί- [μᾶλλον τὸ πὰ. αὐτῶν, ἴδ6}Γ Ῥτοβρετοῦβ 
γνωσιν. ῬΆ1]. 1.1]. πεπληρωμένοι καρ- οοπάϊοπ.᾽ 2) οὗ ΡΣ μὰ εὐτβς 
πὸν δικαιοσύνης.--ἼΠ. ἐο ΛΗΠΙ, ροτζότπι ᾿ οοπερίσπιοπέ, περοϊιιάο, ἕζοτα. χὶ. 25, τὸ 
"ων, νὰϊῃ δοο. 1) βροίκεπ οὗ ἀυΐγ, οὉ]1- πλήρ. τῶν ἐθνῶν, 186 [01 παπιρεσ, 4}} 

(ἴοῃ, ὅζο. Μαι 11.15, πληρῶσαι πᾶσαν με ἘΥ σαῖς ἐς 18μ6 πΡΠοΣ θ᾽ νν ψὰ 
ἱκαιοσύνην. Αοἰβ χίϊ. 256. Βοτα. ΥἹἱῖ!. 4. ὙΠΕΒῸΝ 8ὲ, Ἔρμ. 1, 25, τὸ πλή- 

χιϊ!, 8. 68]. τ. 14. 1} Μαες, ἢ, δδ, ἀηὰ [ρώμα, ὅο., ΨΈΘΓΟ 506 ΤῺ ποῖο---Π]. 
ΟἸδββ., 86 Ηάϊβη, ἢϊ. 11, 9, π. ἐντολάς, ,., ὐϊμἐπιοπέ, α γι βίδα, ἘΝ Ἐποενῦνο, 
2) οἵ 4 ἀφοϊαταϊίοπ, ργόρβθογ, ο Μοὶ, } ον, ὡξ τοὶ χῖῖ. ἀ0, ΣΊαϊο ὅδ7, πλ. ἐλ- 
«οοοπερίἑϑῆ, τ ἀσσυδ. Αἰ ΧΙ, 27, τὰς | Ἐν ονττον ἐδ μώνων; ἵν 6. Λε ὁά, οὐπε- 
φωνὰς τῶν προφ. ἐπλήρωσαν. Ἰἰϊ. 18. τλθε ἣ λ ἄχιο, ἡ (εἰ. ἵν. 
Ῥαμα. ἐο δα ΛΑ οαὶ, ἀοσοπιρί οδοά, λαυο απ] 4. ἦλθε τὸ πλήρ᾽ τοὺ χρόνου. ἘφἈ. 1. Ἰ0, 

᾿ τῶν καιρῶν. 4) 
»εγγδοίπεβ8, Ἐφ. ἵν. 18, εἰς ἄνδρα τέλειον, 

88 84]. “ἴἢο ἴῃ6 1] δὰ πἀκάρον ΠΝ οἵ 
ἴῃ ΟἸγτβι," 

ὙΔΙΟἢ ὈΘοοΙλ68 [ἢ 6 ἔυ] 658, ρογίδοϊου, οἵ 
ΟἸ τῖβῖ, ᾿. 6. ͵8 ΟΠ Όσοι. 8,466 τ οσα ἴῃ ΤῺ. 
ποῖίβ ἔπ ογθ. 

Πλησίον, δὰν. (πλησίος.) πδαγ', ΜΘαΡ 
ὄν: 1. φγορ. [01]. ὈῪ χοῦ. ΨΦοδη ἷν. ὅ, 
πλ. τοῦ χωρίον. ϑιορί. δηὰ ΟἾδδε. ; 
εἶναι πλ. τινὸς, ἐο δὲ ἩδαΥ ΔᾺΥ ΟἿΘ, 
ποὶρήδοιν ἐο τα, 1.ὰ. χ. 29, 86.---11. νἱὰ 
δῖ. ὁ πλησίον, ουδεξ. 0.6 ΠΘΟΥ͂, α ᾿δὰ 
ὄὅοων, Ῥειχον, πον ἐμ ϑόρμει οὗ το 

οί, Βα 16 ΤιΔί!1 ΓΘ. ΘΟΌΠΙΓΥ, αἾ888, ΘΏΕΣ. 
ἧ ΤΌΜΟΝ, ΔΩΥ͂ ΕΠῸΣ ἐμρώδγει οὗ ιδο 
ὉΤΏΔῊ Αι : 80 ἴῃ ἐμ6 ρσεοορὲ ἀγαπή- 

σεις τὸν πλησίον σου, Μαῖϊ. χίχ. 9 
Βοιο. σία, 10. Ἐρβ. ἐν. 95, αἱ, Θορε. οδὰ 

ὡὥσατέ μον» τὴν χαράν. 2 ΤΏ. ἱ, 1]. 
88, ἔο ὧδ ἡπαᾶδ γεἶ, οονιρίείθ, »εν7ϑοΐ, 
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Ο]Δ58. 2) οπα οὗ ἴδ β8π|0 ῬθΟΡ]Θ οΥ 
ΘΟᾺΠΕΓΥ, α 7 ἰοιυ-ΟΟΥΝΤΆΥΜΑΝ, Αοίδ νἱ]. 
27. φοῖωρ. νοσ. 26. 8) οὔθ οὗ [8:6 βδῖωθ 
ἐαϊτ, α Τεἴϊοιυ- ΟΠ ΒΚΙΒΤΊΑΝ, ἔοπι. χν. 
4) ἥοτπι ἰῃ9 Ηδοὺ. α ,,ίοπά, ορρ. ἴο ὁ 
ἐχθρὸς, Μαεῖι. ν. 48, αὐὰ ϑ'ορί. 
Πλησμονὴ, ἧς, ἡ, (πίμπλημι.) α 

πο, βαξο γίπσ, 88 σὶϊὰ ἴοοά, ϑερί. δηὰ 
Χευ. Μοὶ. ἰἰ. 11. 14: 4160 “ιμημεββ, βα- 
ἐσέ, Οὐ]. 11. 28, δηἀ ΟἸΔ88. 
Πλήσσω, ἔαϊ. ἕω, ἰο εἰγέξο, σηπία; ἴῃ 

Ν. Τ. ἴτοια {π6 ΗδΌ. ἴο , ϑητῖξα, ἰ. 6. 
ΔΙΠΪος πὶ} ἀἴϑοαβθ, σι Υ. ον], Ρ888. 
Ἦ ον. υἱῖϊ. 12, ἐπλήγη τὸ τρῖτον τοῦ 
ἡλίου. ϑερί. Εἰχ. ἰχ. 82, 54. 

Πλοιάριον, ον, τὸ, (πλοῖον.}) α δηιαϊϊ 
φεβεοὶ, δαγζ, βρόκϑη οἵ (6 ἤβῃϊηρ-ν6856}5 
ΘΟΏ [δο 568 οὐ ΘΑΠΊοο, Μῖς, 111, 9, 8]. δηὰ 
(ὉΙδ88. 

Πλοῖον, ου, τὸ, (πλέω,) α ελίρ, δανῇ, 
6. Μαῖϊ. ἱν. 21, 22. Αοίβ χχ. 18, οἶϊ. 
(, δῃηά ΟἾ888. 
Πλόος, οοηίτ. πλοῦς, ᾳεη. όου οὔ, δαὶ 

ἴῃ Ἰαῖοσ θοῦ, 886 Αὐτίδῃ, Ῥουῖρὶ. Ὁ. 
176, αἷδο σϑη. πλοὸς, ὁ, ϑαϊέπσ, παυίραζίοη, 
α ὑογαρε, Αςῖδ χχὶ. 7. χχυῖ]. 9, ὄντος ἤδη 
ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοός. νεῖ. 10, δῃά 

Πλούσιος, ία, ον, δὰ]. (πλοῦτος,} ῥτορ. 
“ Δουπάδηιγ ργουϊάθά τ᾿ ΔΩ (δὶ 

ἄνθρ. πλούσιος ἀπὸ ᾽Αρ. [μυ. χὶϊ. 16. 
χνὶ. 1. χὶν. 12, γείτονας πλουσίους. 
χυ]!. 28: ἢγ. λα; ὙΔΒΠ 
ποίδιῃρ, Βον. τ᾽ ἌΨΝ ὁ πλούσιος, 2 
α τἱοῦ πιαπ; Ὁ]. ἐδῶ νἱοῦ, Μαῖϊ. χίχ. 22, 
24. Μίκ. χὶϊ. 4], πολλοὲ πλούσιοι, ΟΠ. 
ϑορί. ἃ ΟἸδββ.--- 1. ΜΈΤΑΡΗ. τίολ ἐπὶ ἀν} 96 
ἐλέπσ, αὐδουπαϊπσ ἐπ, 1) 88 βαϊὰ οὗ πιαῆ, 
δὐϑουπάϊηρ πη ἔα! ἢ δη ἃ ΠΟ] 688. ζ4. 1ϊ. ὅ. 
42) 88 βαϊὰ οἵ Οὐά, δϑυπάδπί ἰῃ ΤΩΘΥΟΥ͂, 

ἢ, 1ἴ, 4. 8) Ὧ8 βαϊὰ οὗἨὁ ΟἾγβί Ὀθίογο 
Ἠἷ8 ἱποδσηδίοη, 2 Οὐγ. νἱϊ. 9, δι’ ὑμᾶς 
ἐπτώχευσε, πλούσιος ὧν. Οορ. 3οΒῃ 
ΧΥΪ!. ὁ. 

Πλουσίως, αἂν. (πλούσιος,) γἱολίν, 
'. 6. αὐμιπααπέϊν, Ο]. 11, 16, 4]. ὅς Ο]488. 

Πλουτέω, ἴ. ήσω, (πλοῦτος. ἰο δ 
φιοῦ, ἰηϊγαηβ. 1} ΡΒΟΡ. ἴμυ. ἱἰ. δ8, πλου- 
τοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 1 Τίη. νἱ. 
9, ϑερί. ἄς ΟἸ888.; [0]]. ὈΥ̓͂ ἀπὸ οὗ βουζοθ, 
ον. χνὶϊ!. 15; ὉΥ ἐκ, νοῦ. ὃ, 19: γ. ἴλι. 
χὶϊ. 21], μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν, ποΐ γνἱοῇ 
ἐοιυαγὰ Οοα, “ἰαγὶῃᾳ ὉὋΡ ὯῸ {τοδβσο ἴῃ 
βεδυθη, ὩΔΠΔΟΪΥ, ΟΥ̓ ΜΟΥΚ8 οὗἁὨ ρἱΘ(Υ δηὰ 
ΒΟΠΘΜΟΪΘΠΟΘ: οὐ, “ποῖ δαὶ ΓΘ 1ῃ 1Π6 
αἷοτγ οἵ αοἀ,᾽ 88 16 οομπείβία ἴῃ [Π6 Ὀοποῆϊ 
οὗ τδὴ. 80 1 υοΐδῃ δηὰ ῬὨ]]οδίγ. ἤανὰ 
“τλουτεῖν εἰς τὸ κοινόν. ΑἾδο, ἐὸ 
ὧδ λανῃῳ, 1 Ὅον. ἱν. 8. 2 Ὅον. νἱϊ. 9. ἴδον. 
ΠῚ 1778) Ε1Ο. ἐο δὰ τιοϊ, ἐπ ΔᾺῪ ἘΠΙπΖ,, ἃ5 
δρί τὶ 4] κ118 δπὰ 8, δηὰ {Ποὶν σοτγθ- 
δροπάοης ἔγυΐϊα, ἱπ (ὃς 1 διὰ Ἵοοηνοῦ- 

949 

Ἰη 4 

Ι. ΡΒΟΡ. Ναί. χχυὶϊ. δ᾽᾽ Ἑ 
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βοίΐοη : Ὑἱ τ ἐν, 1 Τίηι. νἱ. 18. “λοντεῖν. 
4090]. Βοτα. χ. 12, Κύριος πλουτῶν εἰς 
πάντας, ὨδΙΏΘΙΥ, ἱπ σδοθ, ΙΏΘΙΟΥ, δηὰ 

2. 1 Ὀ]οβδίησ 
Πλουτίζω, ἴ. ίσω, (πλοῦτος. Ῥτορ. 

ἐο πιαΐδ τἱοῆ, ἰο φηνγίολ, ἴτϑηβ. ἰπ δ 
ΟἿΪΥ ἢρ. ἐο δεϑβίοισ γἱολίψ, ἰο Κιεγπέϑἢ απ. 
αἀαπίΐν ; διὰ ἴῃ 8 βρὶ γἰτυ δ] βθηβα, τῖτῃ [8 
Ὀ]ΘΑβϑα ἔσῃ }}8 οὗ [6 Οαἴοβρϑὶ ἢθγο, δπὰ [ἢθ 
ΒΟΡΘΒ οὗ βίου πογεδαίῖον, 2 Οὐοσ. νἱ. 10, ὧν 
πτωχοὶ, “πολλοὺς δὲ πλοντίζοντες. 80 
Χεοη. Μοι. ἱν. 2, 3, γὸ αν τὰς τῶν 
σοφῶν γῖθιδε ἀρετῇ πλονυτίζειν τοὺς 
κεκτημένους. Ῥαδ8. ἐο δὲ εηγιολεα, ἷ. 6. 
ΠΟΔΙΥ ἐυτηϊοῃοὰ, τὴ 41} δρί τυ] ρἰ δια 
δηά στδσθδ: [0]], Ὁ ἐν παντὶ, 1 Οὐν. 1. 5. 
2 Οον. ἰχ. 1]. 

Πλοῦτος, ου. ὁ, τἱοῦδθ, τοοαϊἕ : 1) 
ῬΒΟΡ. Μαϊί. χὶϊ!. 22, ἡ ἀγάπη τοῦ πλού- 
τον. Μῖκ. ἱν. 19, 1.υ. νἱ!], 14. } Τίμα, νἱ. 
17, α]. ἡΜείοι.. 88 ἃ δουστοθ οὗ ρόονοσ ἀπά 
Ἰηἤπσθηοο, ἰῃ δϑοσὶριΐϊοηβ, δν. ν. 12, ϑορὶ. 
δὰ (1885. ΕἾς. ὁ πλοῦτος τοῦ Θ. οΥ 
τοῦ Χρ., "τὴο δθυηάδηΐϊ τΘΓΟΥ ἀπά ροοά- 
ποϑδ᾽ οὗ αοά δῃηά ΟΠ γίϑβι, δηὰ [ἢ τὶοΐ 

ἰγϊτυ8] ρἱξια δα Ὁ] βδίπρα ἱτηρατίοἃ ὉῪ 
οὐ δηὰ ΟἾγτίβι, ῬῺ]]. ἱν. 19, Ερἢ. ἢ]. 8 

αἶβο βρἱ γἰ 8] το] γο, Εόμι. χὶ. 12. ΗΘ Ὁ. χὶ. 
20. 2) ΜΕΤΑΡΗ. γἱοδοϑ, τιοΐηθ88, αδμπάαποε, 
ὩΒΌΔΙΥ Ὀείοτθ [ἢ6 σϑη. οὗἨ δῃποίβευ ποηῃ, 
ιν, ἴο Δ]. τἱοῦ, αδωπάαηέ, ργϑ- ἐπιέποη, 
ο,. 1ϊ. 4, τὸν πλοῦτον τῆς χρηστό- 

τητος, οαπὶν. [0 “8 το φοοάποβε,᾽ 
2 Ὅον. υἱϊ!. 2, τὸν πλ. τῆς ἁπλότητος αὖ. 
“ τίσοῃ " ΠΙΒΟγα γ.᾽ ΡΒ. 1. 7, (1, 7. 60]. ἰ, 

80 ὁ πλοῦτος τῆς δόξης αὐ. οτη. ἰΧ. 
293, (τβογθ 866 ΤῊΥ Ὡοΐθ,) οἱ δἱ. χὶ. 383, οὖ 
βάθος πλούτον καὶ σοφίας καὶ γνώσεως 

, 860 ΤῊΥ ποῖίεϑ ἴῃ 1ο6. δηὰ οοτῃ 
ῬΏΠο Εἰ. 18, τρυφᾷς ὑπὸ πλούτου 
τῆς σοφίας. 
Πλῦνω, ἔ. υνῶ, ἰο τοαβῆ, γίηϑε; δαϊὰ 

ΕΒρ66. οὗἉ ο]οἴῃε8, (88 λούω οὗ ἴΠ9 ὈΟάγ, ἄς 
νίπτω οἵ ἰΐ6 Πεηάπ.) ἰγϑδηβ. δον. υἱὶ. 4 
ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν. ϑορῖ. δκηὰ 
ΟἸ688. 

Πνεῦμα, ατος, τὸ, (πνέω). Υ. 
ΒΒΒΑΤΗ, 1) οὗ τῃ0 πιομέλ ΟΥ̓ ὩΟΒΕΓΙΪΘ, 
α δγεαίλίησ, ὀϊαϑδί, 2 ΤῊ. 1). 8, τὸ πν. τοῦ 
στόματος, " [6 ὈγΟΔΙΉ οἵ [86 τηουίῃ,"ἢ 
ἮΘΓΘ βροόκοι οὗὨ [Π6 ἀοβδίσουίϊηρ ρόνεσ οὗ 
αοὰά ; οὗ ἴπ6 υἱαζ Ὀγεδίι, ον. χὶ. 1], πψ. 
ζωῆς, “ ὈγοΔι οὗ 16. 2) ὑγδαίἧ οὗ ΑἸΆ, 
δἷν ἰπ τηοϊΐοη, α ὄγοοχα, (δ τοΐπα, Ζοἢπ ἢ. 
8, τὸ πνεῦμα ὅπου ϑέλει πνεῖ. Ἠδῦ. 1. 
7, ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύ- 
ματα. ᾿ 

11. ΒΡΙΒΙΤ. 1. ἰππ9 νἱίδὶ δρίγί, ΠΣ, 
ϑομΐ, Ταἰ. απίπια, (86 Ῥυϊποίρ]ο οὗὨ 118 Τὸ - 

. | δἰ ἀἰηρ ἰὼ τη6 Ὀγθδίδ, Ὀγοαϊῃϑά ἰηΐο τολῃ 
ἴτοῦ αοᾶ, δηὰ δραΐη τοϊυγΐης τὸ Οοῦ, 
Μαίι, χχνὶϊ. δ0, ἀφῆκε τὸ πνεῦμα, “ὦΡ 
βᾶνο ὑρ [Π6 ρῇοϑι,᾽ οχρίγοά, ἴμι. γῇ]. δ5. 
χΧχΙϊ!, 48, 70})π χὶχ. 80. Αςὶς υἱΐ. δ9. 8. 1 
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“ν. ἐστι τὸ ζωοποιοῦν κιτ.λ.. 560 ΤΥ ποῖθ. 
1] Οοσ. χν. 45, ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρ. 
᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν, ὁ ἔσχατος ᾿Α. 

᾿ (ἐστιν) εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν, ἃ χιέοίβδη»- 
ἔπ ϑρίγίδ, ἴ. 6. ἃ ἀριγὶ! οὗ 116. 286. γαϊβίῃ 
180 Ὀοάϊοα οἵ Ηἷ [Ὁ] ονγοῖβ ἔτοιῃ (Π6 ἃ 
Ὀπΐο ἱπησηογίαὶ 1}8.---ἰι. (16 γαξίοκαί 98ρέγίξ, 
ΜΙΝΡ,, ϑοιΐ, [,ϑΑ1, απύμδ. 1) ΖΘΏΘΓ. 88 υ ὲ 
ἴο 189 θοὰγ δηὰ δηΐπιδὶ δρίγὶὶ, 1 ΤῊ. ν. ᾿ 
τὸ αν. καὶ ἡ Ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, 89 ἃ 
᾿πεξυρύτηνν ἔοσ τη ψῇο]θ τδη, [0.1]. 47. 

τῇ. ἷϊ. 29, υἱῖ. 10, τὸ πνεῦμα ζωή. 
1 Οον. ν. 8---5. Ηοῦ. χί!. 9, ὁ Πατὴρ τῶν 
πνευμάτων, ορρ. ἴο οἱ πατέρες τῆς σαρ- 
κός. γ οτο Ψυχὴ οΥ σῶμα 816 ποὶ 
Θχργοββοά, Βοι. υἱῖϊ. 16, αὐτὸ τὸ Πν. 
συμμαρτυρεῖ τῷ πν. ἡμῶν, “ἴῃ Ὠἰνίηθ 
ϑριτῖς Πἰπμ80}} ἰοδἤθί ἢ ἴὸ οἷν ϑρίσὶϊ," 
ταϊπά, οι, 1. 9. Οἱ. νὶ. 18. Φοδη ἱν. 28, 
προσκυνήσουσι τῷ Πατρὶ ἐν πν. καὶ 

ηθείᾳ, “ἴῃ δρὶτιῦ ἀπά ἰπ ἐρατ,᾽ 1. 6. τ τἢ 
ἃ Β'ποΟΥΘ τηϊηὰ, ἱ ἃ ἴσὰθ ἢθαγῖ, ποῦ νὴ 0ἢ 
ΤΆΘΓΘ ὈΧΙΘΓΏΔΪ σϊοβ. 2) 89 {}|6 8οαΐ Ο7Γ {6 
αδοίίομϑ, αινὰ μαββίοῃβ οὐἁ ναγίουβ Κίηά8: 
6. στ. Βα Β] ἰγ, Μαῖῖ, νυ. 8, οἱ πτωχοὶ τῷ 
πνεύματι, “ ἴὶ)0 ΡοΟΓ ἰῃ βριτϊ,᾽ ἱ. 6. [Πο80 
οὗ ἃ ἸΟΨ]Υ τοϊπὰ οὐ ἀΐβροβίτοῃ, 1 Οοτ. χνὶ. 
18, ἀνέπαυσαν τὸ ἐμὸν πνεῦμα. 2 Οοτ. 
':. 12 οὔ Ϊογ, ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι 
ὁ ἼἼησ. ἴλι. χ. 2]; οἵ δγάουγ, ἔδυνουσ, 
Αοἰδ χυἱ, 25, ζέων τῷ πν. [μ. 1. 17, ἐν 
πνεύματι καὶ ὁννάμει ᾿Ἡλίου : οὗ ρεῖ- 
ἰαγθαιίοι, ἔγοτα ρτίθί, ἱπαϊρηδίίοη, Ματὶς 
Υἱ. 12. ἀναστενάξας τῷ πν. αὐτοῦ. 
Φοδη χὶ. 83. χιϊ. 21]. Αοἰθβ χνὶ 16. 8) 
89 τοίοιτίηρ ἰο αἀὐθροβίξοη, γεείὲ 8, ἐθηῖρεν ͵ Βο 
οὗ τηϊηά, ἴα. ἰχ. ὅδ, οὐκ οἴδατε οἵον 
πνεύματός ἐστε ὑμεῖς. οι. νἱῖ!. 18, 
αν. δουλείας. χὶ. 8. 1 Ὅὐον. ἱν. 2], πν. 
πρᾳότητος. χὶν. 14, τὸ πνεῦμά μου 
προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός 
ἐστι, πιῦ βρίγεξ Ῥγαΐδ, ὶ. 6. "ΤῊ ῦ οὐτὰ ἴδ6]- 
ἱηρΒ {Π8 Βηὰ υἱΐοζᾶποθ ἴῃ ῬσΆΥΘΓ, δαί 
ὙΠ|840 1 τηθδη 18 ποῖ υῃἀογοίοοά ΌΥ ΟἰΠΟΓΒ :᾽ 
2 Οὐον. Ἰρ στα, Ῥοι, δ 4, 27ι.. ἵν. ὉῈ 4) 
88 ἱταρ] γίῃ , σομπϑοῖ, . Μααν 

. Σὶν, 88. τὸ οἷν πνεῦμα π ὁθυ ν, ἡ δὲ 
σὰρξ ἀσθενής, Αείϑ χίχ. 2], ἔθετο ὁ ΤΙ. 
ἐν τῷ πν. ΧΧ. 22. "ἊΝ ἱποϊαἀϊηρ [86 
επαὐονείαηαΐπο οὐ ἐπί ,. Μαιῖκ ιτἱ. 8, 
ἐπιγνοὺς τῷ πν. ἴμικο ἰ!. 40, ἐκρα- 
“ταιοῦτο πνεύματι, “πληρούμενον σοφίας. 
1 Οον. ἢ. 11, 12. 
1. ΑἍ ΒΡΙΒΙΤ, ἷ. 6. 8. δίιρ]ο, ἱβοοῖς 

ὥρίρε ἱποιπαϊουδὶ Ὀθΐῃβ, ροδϑοβδίηρ ΓᾺΓ 
σοῦ δαρδοῖτῖθβ {8 τ8ῃ., 10. ἰδ ργοδθηῖ 

δβίδίθ, ὉδῺ δυδὰ σοι οοῖνθ. ΑΚ) βροκθῃ οὗ 
ογοαΐξα ερὶτιῖδ: 1) οὗ τἪΆῸ ἢυταδη ϑοι, 
ϑρίγίξ, δὔιον 1ἴἴΒ ἀδραγίησο ἔτοτα (86 δοάν, 
᾿Φηὰ δ οχίβδιϊῃρσ ἴῃ ἃ βδραγαίο ϑἰβδία, ἸᾺΝ 
χὶ!. 25, προσεληλύθατε πνεύμασι δικαί- 
ων τετελειωμένων. 1 Ῥεῖ, 1. 19, ἐν ᾧ 
καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθεὶς 
ἐκήρυξε. Αεἰλ χΧΙἢ, 8; 50 οὗ ἴδε βομὶ οὗ 
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56, Βον. χίϊ. 156. ΕἾχ. Φοῖιη νἱ. 68, τὸ | ἃ ραγϑοῦ το- 
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Ἰηρ' αἴνοσ ἀθαίῃ, α δρίγέ, 
φλοϑβέ, νου. 9. ἴακο Ἔν 87, 89. 2) οὗ απ 
ἘΡῚΙ, ϑ9ρίγ, θαυΐϊναϊοηῖ ἴο δαι- 
μόνιον, δαίμων, τοῦ τὰ [86 δρίοὶ 
ἀκάθαρτον, ὙΠΟ 860; πνεῦμα ἀκάθ. 
Μαῖιῖ, χ. 1. χίϊ, 48, οἷ, ; δἷδο πν. δαι- 
μονίου ἀκαθάρτου, ἴμι. ἱν. 83. πν. δαι- 
μονίων, ον. χνὶ. 14. τὸ πν. τὸ “Τονηρὸν, 
Αοἰβ χὶχ. 1δ, δά τὰ πν. τὰ πονηρὰ, νεῖ. 
12. πνεῦμα ἄλαλον, Μωΐκ ἰχ. 47 -ν. 
ἀσθενείας, “8 βρὶτὶς οὗ ἱπβτταίγ,, ἱ. 6. 
οδυδίπηρ ἀΐβθαβο, ἴα. χῖϊϊ. 1]. οοταρ. νεῖ. 
106. πν. πύθωνος, “8 βρίγῖϊ οὗ αἰνϊπαίζοη,᾽ 
ἃ Βοο(Πβαγίπρ ἀδιηοη, Αοἰβ χυΐ. 16, 18. 
Αὖὔϑοϊ]. Μεαιι. νἱϊ!]. 16, ΜΚ. ἰχ. 20. Τωι. ἰσ. 
89. χ. 20. Ε!!. 11. 2. 8) 5ο]άοτηογ, ἱβ 
1, οὗ ἀπ ροΐθδ, 88 Οοα᾽ 8 αὐἱπἸδίοστίηρ θρέγεϊ, 
Ὁ. 1.14, λειτουργικὰ πιν. ον. 1. 4, τὰ 

ἑπτὰ “πν. ἷ. 6. " [Π6 δουϑθῇ ἈγΟμΒΏρο]6, 1]. 
1, ἵν. ὅ. ν. 6, Β)) οὗ 6ὉΡ ἴη τοἔϑγϑῃδθ ἴἰὸ 
[8 ἱπηπλαίον Α! ἐγ, Ζοἢη ἰν. 24, πν. ὁ Θεός. 
Ο) οὗ ΟἬΒΙΒΤ ἴῃ δὲ8 οχαϊίθα δορὶ ξυδὶ 
δηά ἀϊνίηθ πδίιγο, ἴῃ ἀἰϑιποίζο ἔσουλ 88 
Βυτηδη παΐυγο, 1 Ροί. 1. 18, ϑανατωθεὶς 
μὲν σαρκὶ, ζωοποιηθεὶς δὲ τῷ «νεύμ. το- 
ἔουτῖπρ ἴο [86 βρί ἱϊυ4] ὀχα] ἰδοι οὗ ΟΠ τῖδὶ 
δἴϊον ἢΐδ τοδυσγϑοίΐοῃ ἴὸ Ὀ6 Ὠδδᾷ οΟΥΕΣ ἃ]} 
μη το ἴ0 ΟἸ υτοῖ : 8βο Βοτω. ἱ, 4. κατὰ 
πνεῦμα ἁγιωσύνης. 1 Τί. 11]. 16, Ὁ) 
ΟΥ̓ 16 ΗΡΙΒΙΤ ΟΡ ὅον, τὸ Πνεῦμα τοὺ 
Θεοῦ οΥ Κυρίου; ε'εο τὸ Πνεῦμα τὸ 
ἅγιον, ἐδ6 “Μοὶν ϑρίγιξ, δῃηὰ δὖὔβοὶ]. τὸ 

νεῦμα, ἰδὲ δρίγι!, κατ᾽ ἐξοχήν : οα]]εὰ 
Ἰκονδο ἐδ6 ϑριγίξ οΥ Οὐ γίθί, δ Ὀδὶτρς φεαὶ 
ΟΣ οοιμτημπηϊολίοα Ὁ Ηΐπ δῇς ᾿ιΐβ γοϑὺσ- 
τοοιϊίοῃ δηά δβοθπβίοῃ, Πνεῦμα Χριστοῦ, 

τη, Υἱ]ϊ. 9, Ἰησοῦ Χρ. ῬΗΪϊ]. 1. 19. 
Κυρίου, 2 (οΥ. 1. 17. τοῦ Ὑἱοῦ τοῦ 
Θεοῦ, 6]. ἱν. 6. ἴπ Ν. Τ. (86 ϑρίτῆς ἰε 
ΟΥΘΕΥ͂ ΜΏΘΙΘ Ταργοδθηϊθὰ 848 ἴῃ ἱἰητπιδίθ 
απΐοη 11} αοα [86 ἘΔΙΠΟΓ πὰ ὅϑοη, ὃς 
Ρτουθθάϊηρ ἔγοτη δηά βϑηῖϊ ἔογί Όγ ἱμεπι, 
88 ῬΟΒΒΟΒΒΙΩρ [86 Β81ὴ0 αἰγὶ δα ΐ68, απ ροῦ- 
ογυγΐηρ [86 βδτὴθ δοίβ ἢ Οοά ἔἦμο Ἑαΐβετ 
δηᾶ ἀοἄ [Π6 ϑοπ, οὗ ὀουγβο ᾿ταρ  Υἱπα 
βοπαϊῳ διὰ είν. ἀθρυς γῇ ἴῃ τ δῖος 
πνεῦμα ἴἰβΒ ἴο δὲ τοῖο ἴο (πὲβ εἰχεὶῆοι- 
ὕσῃ τᾶν ὃ6 ἀἰνί θα ᾿ηΐο ἔϊσο οἴα5865 ; νυἱδ. 
1. ἴ8ο86 ἴῃ ὙΠΟ Ὀοΐηρ, ἱπι6}Ἐ}Πἔσοπςθ, δηὰ 
ΔΘΘΠΟΥ͂, το ργοϊοαϊοὰ οὗ 16 δρίτίι.---τ, 
τηθίοη. τοῖς ἢ ψ ἱοἢ [ἢ 6 εὐβοη πᾶ οοῦ- 
ΒΟ4υΘηο68 Οὗ [18 ΔΟΈΠΟΥ δΔΓΘ οἢ οὗ 

1. ἐλ Ηοίν ϑρίγιίδ, ἃ5 αὐξ᾿ ας οὐνῆα Ὀεΐηζ, 
ἰῃ 0] ζθποθ, ἈΦΘΠΟΥ, ἄτα. 1) Ἰοϊαοά ψ ἢ ὁ 
Θεὸς οΥ ὁ Πατὴρ απὰ ὁ Χριστὸς, ἂς. 
ΜΠ ἢ [86 8816 ΟΥ ὙΠ αἱ θγοηὶ ρνοάϊοδῖδα, 
Μαῖϊ, χχυὶϊ!. 19, βαπτίζ. αὐτοὺς εἰς τὸ 
ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ 
ἀγ. ἤν. 10 ος. χὶϊ, 4---6, τὸ αὐτὸ Πνεῦμα 
- ὁ αὑτὸς Κύριος---ὁ αὐτὸς Θεός. 2 Οοε. 
χὶ!. 18. 1 Ροῖ. 1. 2, Φυάς 20. 2) βροΐεο 
ἷῃ Τφομῃοχίοη σἰϊὰ ΟΥ ἴῃ τϑίογσουοα ἴὸ 
Οοὐ ἴθ Εδίδοῦ : ὑοτο ἱηεἰπηδῖα υπΐοι 
ΟΥ ΟΠΘΏΟΒΆ ὙΠ {Π6 ΕΔΙΠΟΓ ἰ8 ρῥγοάϊοδιρα 
οὗ τὸ Πνεῦμα, Φοϊη χν. 26, τὸ Πνεῦμα 
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τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς 
ἐκπορεύεται : ἩὮΘΤΟ (ἢ0 βδδῖῃθ οπηηϊϑεὶ- 
Θησο 8 Ῥγοάϊςαἰοὰ οὗ τὸ Πνεῦμα 85 οὗ ὁ 
Θεός. 1 Ὅον. δ. 10, τὸ Πνεῦμα πάντα 
ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ, νος. 1]: 
ΠΕΙΘ ἐπ 8816 {πίηρη ἃζὸ φγοὐϊοδιοά οὗ 
τὸ Πνεῦμα νοι ἴῃ ΟΥΒΟΥ Ρ]6668 δτὸ ἀπε 
ἀϊεδιίοά οὗ ὁ Θεὸς, 6. γτ. Απδηΐδα δπὰ βδρ- 
Ρδἶτα δΡὸ δαί ἰὸ 116 ἴο ἴ(8ο Ηο]ν ϑ'ρἰτί!, ὅζε. 
᾿Αεἰϑ νυ. 8, ψεύσασθαΐ σε τὸ ἀπνεῦμα τὸ 
ἅγιον : 80 ὙΕΙ. 9, ΘΟΙΏΡΘΙΘ ΥΕΓ. 4, οὐκ 
ἐψεύσω ἀνθρ. ἀλλὰ τῴ Θεῷ. Α8 δροαῖ- 
58. εὐγοπξῦ [86 ῥγορδοίβ οὗ ἴδ Ο. Τ.. Αςία 
Σ, 16, τὴν γραφὴν ἣν προεῖπε τὸ Τιν. 
τὸ ἄγ. διὰ στόμ. Δ. εοτΡ. ἰν. 24, 25, δι 
Ηὸον. ἱ. 1. Αοἰδ χχν. 256, Ηδφῦ. 1}, 7. 
ἶχ. θ: 4«]8δοὸ ζϑῆδυ. 88 βρϑακίῃη δὰ τδγῃ- 
ἴησ τῇϑ ἰῆγου ΤῸΡ οἵδ δηὰ δροβί]θ8, 
ἀπ Υἱ]. 6], τὸ ̓  μισόες δῶ. γέμειο 8 
ῬΟΓΘΟΏ ἰδ βαϊά ἰο ὃδὸ Ὀογῃ οὗ ἰδ ϑ'ρίσίϊ, 
δΡΌΚΟΙ οὗὨἨ {ΠπΠ6 ΤΩΟΥΒ] τοπουδιίοη, τἢ 6 ὉΘῪ 
δρί σῖτα] 118 ᾿τηρατίοά ἴο ἰο80 ὙΠῸ δἰη- 
ΘΕΣΟΙΥ͂ ΘΙ ΌΓΑΟΘ 106 ρΌΒρ6], Ζο.π 1. ὅ, 6, 
8, ὁ γε γενσι μένοι ἐκ τοῦ Πνεύμ. οοτΡ. 
ἱ, 18. 610 τὸ πνεῦμα, ὅζτο. ἷἰβ Βαϊὰ ἴο 
ἄντε }} ἷπ ον ὃὉ6 Ὑῖτ ΟἸ δια π5, ἔοι. υἱῖϊ. 
9, εἴπερ Τῖν. Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. τότ. 11. 
] σον. ἔν 16. 2 Τίπι. ;. 14, οοτορ. 2 ον. 
νἱ. 16. ὕοΙο τὸ Πνεῦμα απὰ ὁ Θεὸς 816 
ἱπίοσοδβδηροά, 1 ον. χἥ. 1], πάντα ταῦτα 
ἘΡΈΡΎΕΣ τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, 

δὴ. οὗ τη γασυ]ουβ μ᾽ 8, οοταρ. νογ. ὅ, ὁ 
εὸς ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν : 50 

ἘΡΆ. νἱ. 17. 8) τρρόν ἴῃ δοπποχίοη ὙΠ ἢ 
ΟΥ̓ 1 τοΐογοηοο ἴο Οἦγίδέ ; 6. στ. Ἰοϊποὰ Ὑ] 1} 
ὁ Ὑθιστον ἴῃ ὁ ἴογταῃ οὗ βιυοδιίηρ, Εότῃ. ἰχ. 
1, ἀλήθειαν λέγω ἐν Χρ., οὐ ψεύδομαι, 
ἐν Τίν. ἁγίῳ : ἴῃ ἃ Βο]οιηη οὈἰδαίδεοη, χν. 
80 : ἱπ το τοπουδοη δηὰ βδηςβοβιΐοη 
οὗ ΟἸεἰδίδηδ, 1 ον. υἱ. 1}. 2. ὅσον. 111. 17 
18. Ηον. χ. 29, 80 τὸ Πνεῦμα κπὰ ὁ 
Χριστὸς 870 βλἰὰ ἴο δ οΥ ἀτσοῖϊ ἢ ταθη : 
σοτΏραῦο [0 ΘΧΔΙΏΡ]6 οἰϊθὰ δῦονθ ἴῃ 2, 
Ὑἰτ} Φοῦη χίν. 28. χνυ. 4. Ερῆ. 11}. 17. 
ΑΙδο Ὑδοῖθ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἰ5 καϊὰ 
ἴο ἀοδοοηὰ σωματικῷ εἴδει ὙΣ 6808 
δου εἶδ Ὀαρίδιη, Ναδι. 111.16. 1μυ. 11}. 22. 
4) 5885 σουλίην ἴο δηὰ δοϊζηῃρ ὑροὰ ΟὨγβιδη 
ΤΩΘΉ, Θχουίπρ ἰῃ δηὰ Ὁροὴ ἴἤθτῃ δὴ θῃ- 
Ἰροαΐηρ, Βυγθησι Βοηΐηρ, βδησάέγιπρ ἰη- 
ἤσσηςο : ἴπ8 ἩΠοΙΘ [06 Ηοΐγ ϑρίτίς ἷἰ8 
Τορτοβοηϊοα 88 ἴπ6 ατλον οὗ τουθ]δίίοηβ ἴο 
τηθη, 9. 9517. {βτουρὮ (τ ργορμοῖβ οὗ (9 
Ο. Τ.. ΟΥ 85 σΟΤΩΓ ἘΠ ΟΒΠΠσ ἃ πον οάρσε 
οὗ ἔυΐυτο ονοηΐδ, Αἰ χ. 19, εἶπεν αὐτῷ 
τὸ Πνεῦμα, ᾿Ιδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦσί 
σε. χα ὅδ. 1 Τα. ἷν. 1. Βον. χίχ. 10; 
ΟΥ̓ 85 ἀϊγθοίϊπρ οΥ ἐπιρεϊνέπρ ἴο ΔῊΥ δοῖ, 
Ἀειαχὶ. 12. ΑΒ οοπιηιηοαίιης ἀπὸ τπιτἐίσα, 
δάἀπγχοηϊίομδ, τταγηΐησα, δηὰ ἱην} δΈ0ῃ, 
ττουρὴ [86 Δροβί]εβ, ον. 11. 7, ἀκουσάτω 
τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλ. οἷ, χχίϊ!. 
17, τὸ ΤΠνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, 

βθχου: 80 1 Ὅογ. ἰϊ. 106. Α58 : 
{Ὠτυυρὰ [πὸ ἀϊδορ]68 ποι Ὀγουρὰς Ὀοΐογο 
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ΤῸ 65 ἂς. ἀβατ τὶ ΜΕ ΧιΝ 11. ἴμὰ. 
χίϊ!. 12: 88 αυδὶ γί [86 δροβῦδθθ Ῥοῦγου- 
ΠΥ ἴὸ πον (θ (δ ἐπρέξε ΑΥ̓ΤῸΝ '. 8; οἵ' 
εἰάϊηρ ἴῃ οἀ ἱγίρρ διὰ ὄοομΐουτίηρ {86 
οδυτοῖθδ, ἰχ. 8] : οὐ ἀϊτθοίζησ ἴῃ τ δρ- 
Ῥοϊπιιηθπξ οὗὨ σμυγο οί ΟΓΒ, χχ. 28: οὗ 
ΜΡΜΝΙΝ, ἴο ϑρθαὰκ δηὰ ἤθὰσ [86 Παρ οι 
αὐίριις, 1 Οον. ἰδ. 18, ἐν διδακτοῖς ΠΙνεύ- 
ματος (λόγοις). “ἷπ ψοτάβ ἰδυρῆξ, εὺς- 
βεοιοὰ ὃὉγ (86 Ηο]γν ϑρί τὶς, νοῦ. 14: οιωρβαῖ, 
88 ἴ:6 ϑρὶγιι οἵ ἴδ9 ΒοΒΡοΙ, 2 Οος. 1. 17. 
ΑἸ]δὸ δβ οὐηπεΐηα ἴοὸ δηὰ γειηαίκύμρ νὴ ἢ 
ΟἸ τ βιίδπβ, ἱπρασηρ ἴο (ποτὰ βρὶγξτυλὶ 
Κηον]οάγψο, δἰ, οοηϑοϊδοη, δπά δοδηςῦβοι- 
οι, ταδισηρ ἰπιογοθβοίοη ὙΠ δηὰ ἴῸγ 
ἴδβοι, δπὰ ἴδο ἴα, Ζομη χίν. 17, 26, τὸ 
Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει 
πάντα. χν. 28, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, 
ἐμαὶ Ὠἰνίπο ϑϑρίστὶὶ ψμὸ ν1}} ἱπηραγὶ τΠ6 
Κηον]εάρο οὗ ἀϊνίπο γα ἢ, Εοι. Υἱῖϊ. 14, 
10, 26, 27. 2 Οον. ἱ. 22, ὁ ἀῤῥαβὼν τοῦ 
Πνεύμ. ΡΠ 16. νἱ. Βα δέρνῃ 
ΔΗΥ͂ ΟὯΘ ἴδ βδίά ἴο σγίδυδ (86 Ηοὶγ ϑ'ρ᾽ 
ἘΠ. ἷν. 80, μὴ τς τὸ ΣΤἈρ ϑλρλδεν 
ἅγιον τοὺ Θ. ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε, ὶἰ. ὁ. 
ὈΥ Ὑἢοδ6 οἱ δηὰ ἰαδυναῤόν Υγ09 ὃ76 
δι γθηριποηθά δηά οοηϑτιηθά. : 

11. πηοΐοη. ἐΐς Ηοῖν ϑρίγίξ, 886. νυΐ [Ὁ Σ 
[80 οἴδεςίβ ἀῃ!ἃ σομδοα 6 ῃ668 οὗὨ [ΠΠ ΔΙΘΏΟΥ 
δηά ορογαιίοηβ οὗ {πὸ ϑρὶτί! οὗ αοά, 1. ὁ. ἃ 
αὐσίιο ἐπ ,.α αἀὐυΐπο δηοΥΟν οἵ Ῥοισεν, 
δὴ ἐπερίγαζίοη, τοδα της ἔγοτῃ 189 ἰτηπθ- 
ἀϊαῖθ δῴφθῃηοῦ οὗ 189 ΗΟῚΥ ϑρίτί!, ΞΞ ἡ 
δύναμις τοῦ ἁγίου Τίῖν. ϑροκοῃ 1) οἵ 
παῖ ῬἈγϑίοαὶ ρτοσγοδῦνο ΘΏΘΙΩῪ οχογίθα 
ἴῃ τΠ6 ταῦ οὺδ Ἤοοποορίίοπ οὗ «6808, 
μα. 1. 8δ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται 
ἐπὶ σὲ, ἩὮοΤΟ ἰξ 18 ΞΞ δύναμις ὙΨίστου 
ἴῃ {(Π0 ΤΟἸ]ον Ως οἶδυθο; Μαῖι, 1. 18, 20 : 
80 ἴῃ ἴο 186 οοποορέοη οἵἉ 588. ουϊ 
ε 186 ἔρατος Ὁ πδίμισα, (ἰ8]. ἱν. 29, 2) οὗ 
τιδὶ βρδοὶδὶ αὐυίηδ ἱπἤπονοθ, ἸηδρΙ γα οι, 
δὰ ΠΟΙΟΥ͂, ΜΘ τοδίδα ὍΡΟΣ μην οχίνιοιὶ 
πῃ ὡδέθιβ αἴνοῦ {πὸ ἀοδοοηὶ οἵ ἴθ Ηο] 
ϑρίτις ἀροη ΗΠ δὲ ἢἷ8 Ὀαρίζδτι, [.ὰ. ἐν. 1, 
᾿Ιησοῦς Πνεύμ. ἁγίου πλήρης, οοτορ. ἰδ. 
22, Ψόπα ἢἰϊ. 84, οὐκ ἐκ μέτρον δίδωσιν ὁ 
Θεὸς τὸ ΠΙ͂ν. Μαεῖι. χὶ!. 18. [μλι. ἱν. 18. 
Αςῷ ἱ. 2. χ. 88. 1 Φοδιη νυ. 6, 8, τὸ πν. 
καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα : ἱ. 6. ΒΥ ΝΒΙΟΝ 
αἷδο ΒΘ τγδδ δοδ] δὰ 88 8 δροῖ 688 υἱοισω [01 ἢ]8 
διοηΐηρ βδουϊῆοο, Ηοῦ. ἰχ, 14. ΑΦ ῥγοϊορί- 
ἴηρ πἶτα ἴο ρῸ ἰδίο [Π0 ἀοϑογὶ ἴο Ὀ6 ὑδαιρί- 
οὐ, Μαῖί. ἱν. 1. ΜΚ. ἱ. 12, ἤγετο ἐν τῷ 
Γν. εἰς τὴν ἔρ. 1,π. ἷν.] : δηὰ δ οΥσαΓ 8 
ἴο τοίϊαση ἰηΐο Ο8}1166, το. 14 : δβ δὶ 
Ὠἷτι ἴο οδδὶ ουἱ ἀδίθομα, Μαῖί. χίὶ. 28, ε 
ἐν Πν. Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 
οοΙΏΡ. [,α. χί. 20. δ) οὗ ἴδει ἀἰοίποα ἑπβων- 
Θηοδ ὈΥ ὙΒΙΟΝ δηἃ ΠΟΙῪ τῆθῃ ὝΘΙΟ 
ἱπορὶγοὰ θη ΤΠΟΥ͂ ΔΥῸ βαϊὰ ἰὸ ἴδνθ τ οὐμαρα 
οΥ βδοϊοὰ ἐν Πνεύματι, ὑπὸ οΥ διὰ Πνεύ- 
ματον, ἵν, ὃν, οὐ ἑῤλγουσᾷ ἐλα ϑδριγιέ, ὶ. 6. 
ΌΥ ἱπερίταιϊίοη ; Δαυὶδ εἶπεν ἐν Πνεύμ. 
ἁγίῳ, ΜΚ. χὶ!. 86: 50 2 Ροΐ, ἱ. 21, ὑπὸ 
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Πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν. 
1 Ρει. . 11, τὸ ἐν αὐτοῖς Πνεῦμα Χρισ- 
τοῦ: οἵ Φοδὴ ἰπ 1160 ΥΡ86, 88 δοὶηρ 
ἐν Πνεύματι, Ἐον. 1. 10, αἱ]. : οὗ [Π6 ἴη- 
ΤΡΩ͂Ν τοδίϊησ Ὄρου ὕφδη 86 Βαριἰϑὶ, 

ἱ. 15: Ζεοδασίαβ, νοῦ. 67; ἘΠ, Ζα Ὀοίῃ,, 
νον. 4] - βὲτηροη, ἰΪ. 25--27. 50 οὗ {δαὶ 
ἀὐνίηο ᾿ἰπδυδηςο δηὰ ἱπϑρίγαϊίοη ἱτηραγίοά 
το ΟἸγβιΐδηβ, ὉῪ τ] ἢ ΓΠΘΥῪ ἀγὸ ἰδυρι, 
οὐ] χιοποά, συϊἀοά, ἰη τοβροοῖ ἴο 1 1ἢ δηά 
Ῥγδοῖοο, [.0. χὶ. 18. Φόδη νἱὶ. 89, οι. 
ν. ὅ, ἡ ἀγάπη τοῦ Θ. ἐκνεχυται ἐν ταῖς 
καρδίαις ἡμ. διὰ Πνεύμ. ἁγίου. 1 Ὅον. 
χὶὶ. 8, 2 ον. 111. 8. Τίς. 111. δ: 80. ψ ΘῈ 
180 ἀἰδοὶρ!ο5 οὗὐἨ ΟἸτίϑὶ ἃγὸ βαϊὰ ἰ ὃὉθ 
ὑαρέϊχοα σλὰ τἴῃ6 ΗοΪγ ϑρίτῖῖ, 1, 6. ἴο ὃ6 
τίσ]γ ἐατηϊδῃοὰ στ 411 δρίτζυδὶ ρει, 
Μαῖι. δ]. 11. 4) οὗ τδιὶ ἱπδὔυθπῃοθ οἵ ἐπ 0 
ΤῊΠῚ ΡΨ ΩΝ [6 Δροβί]θ8 γθγο οτίρίη- 

Υ ᾳυδὶῆοά ἰο δοί 88 ἰου πάογβ δπὰ ἀἶτθο- 
ἴοτϑ οὗ ἰ)6 ΟΠυτοῖ οὗ ΟἸείβι, Φοβη χχ. 
22, λέγει αὐτοῖς, Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον. 
ΘΟΙΏΡ. ΥΟΓ. 28, ὅροο. οὗ {πεΐ ρονγεγδαὶ 
ΘΠΘΓΩΥ δηὰ ἱηδρίγαϊΐοη ἱτηραγίϑα ὉΥ {86 
Ηοῖγ ϑϑρίτι οὰ 186 ἀδΥ οὗ ρομῃίθοοβί δῃά 
δδογναγάβ, ΌὉΥῪΎ ψῃΐο (00 δροβί]οθ δηά 
ΘΑΙΥ ΟἸ τ βείϊδηβ σοῦ οηάονοα τὴ Πἱρἢ 
δυρογηδυγαὶ υ Δ] 1Βσαίίοπδ ἴον ὑμῖν σοτῖς, 
6. ὅτ. 8 [0]}] Κπομ]οᾶρο οὗὨ ψοβρϑ]- σι, 
τ0 ῬόοῦοΣ οὐὗὁἨ ρσχορβθδγίησ, οὗ νουκίηρ 
χηΐτβοὶθβ, οὐ βρϑακίῃρ ψὙηἢ ὑπιπόονσῃ 
τοῦρστιο8, ὅς. 80 ψθοτο (ΠΟΥ ΔΓΘ βαϊὰ ἴο 
ὈΘ Ἰαγοά τ 08 ΗΟΙΥ ϑϑρίτὶῖ, Αοἴϑ 
Ἰ. δι φοΡ. νοῦ. 8. 1 Ὅον. χίϊ. 18, σομρ, 
νον. 8,9. Αείο ϊ. 4, ἐπλήσθησαν ἅπαντες 
Πνεύμ. ἁγίου, καὶ ἤρξανσο λαλεῖν ἑτέ- 
ραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου 
αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. 1]. 6. “48 [86 ϑρἰ τὶς 
"6116 ἃ {πθαϊ," τόρ. 17, 18. 11. 88, 88. 
χὶςτ. 6. Βοὰ. χυ. 19. ὅο αἷδο Αεοίβ χὶχ. 
2. οὐδὲ εἰ Πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν ἠκούσα- 
μεν, ἷ. 6. “ἸΠΟΥ͂ ἀϊὰ ποῖ ἰκηο ὑπαὶ [ἢ0 
ον ϑρὶτς μβαά γοὶ Ὀθθη ρίνθῃ, ἵμαΐ (ἢ 6 
«ἴπη6 οσοοϊὰ Ὁγ 2061] μαά αἰτὶνοὰ. δἰ αχὶ- 
}ΑΣῪ 88 1ὲ ἰ8 βαία ἱῃπ δποῦθ Ὁ ραφδαρο, 90} ῃ 
νἱ]. 89. οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα ἅγιον, " ἴον 
10 Ηο]Υ Οποθὶ νγββϑ ποῖ γοὶ ρίνοη.᾽ Τμαὶ 
189 γῃϑδηϊηρ [ΒΓ σδπηοῖ Ὁ6, Δοοογάϊηρ ἴο 
1.6 δοτηποη Σϑηἀοτρ, ὁ ἷ7Υ πᾶνθ ποὺ 
᾿ιθαχὰ τ ῆϑίποῦ ἰμογὸ ὃὉ0 Δ ΗοΪγΥ ΟἾοβί," 
Ὑ1}1 βυβήοϊ τ, θη ἰζ 18 60ῃ- 
βἰάογοὰ (μδὶ ἔμ680 Ἐρμιϑδϑίδῃ ἀἰβοΐρ] 98, μαν- 
πῃ Ὀδθη δαριϊζοὰ ᾿ηΐο “08 π8 δαρίϊ 
τηῦβῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΠΥ μᾶνο σχϑοοὶνοα οὐ ἢ ἢ 8 
ἀοοίγέμα, ταὶ "6 θα, ΒΒου]ὰ οοΐϑθ δῇϊοσ 
τι, 1.6. ΟἸγῖδβε, βΒΒου]ὰ θαριϊ29 τθθι ἢ 
ἰδὲ Ηοΐψ (Ο'λοβέ ; διὰ 80 οου]ά ποῖ ὃθ 
Ἰσμπογδΐ οὗ (06 οσἱβίθηοθ οὗ (80 ΗΟΪΥ 

δοοῖ, Κ3ο 88 ργορθηρ [0 ΟΥ Γαβίσαϊ εν 
ἔτοτω Ἰσ] αν δοιϊΐοηβ οὐ οοπάμποϊ, Δοἰθ 
ψῊ]. 29, 89, Πνεῦμα Κυρίου ἥρπασε τὸν 
Φίλ. οοἴρ. Ναί. 'ν. 1: 8ο Αοίϑ χὶϊὶ. 2, 4. 
χΥ. 28. χυὶϊ. 6, 7: 88 ῥῬχοιωρηρ ἴο ΒΟΥ 
δοϊάποεβ, ΘΠΟΓΕΥ, 268], ἱῃ Βροδικῖηρ απὰ δεῖ- 
ἴηρ, Αοίδ ἷν. ὃ, Πέτρος πλησθεὶς Πν. 

,» 
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ΠΝΕ 
ἁγίον εἶπε πρὸς αὐτούς. τοτ. 81. νἱ. 8, 
ἄνδρας ἑπτὰ πλήρεις Πνεύμ. ἁγίον καὶ 
σοφίας. νοτ. 10 ; 38 [Π6 τηράϊαπι οἵ ἀϊνὶπο. 
σοι Ὡς οηΒ δᾶ σονοϊαιίοηβ, Αοίδ χί. 
28, '"Αγαβος ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύμα- 
τος. Χχὶ. 4. ἘΡΏ. 1]. δ; 828 [Π6 βοιιτοὺ οὗ 
Βυρροτγί, οοταίοτι, ΟἸγβιίδη ἰΟΥ δηὰ ἐτγὶ-. 
μη ; δ τ δδ, χὶϊ. δῶ. Ἐρβ. ν. 18. 

1. 1. 19. ὑγ. πνεύματα, ϑ»ιγμκαὶ 
γίξία, 1 Οοτν. χὶν, 12, Τὸ {μῖ9 μοοὰ νὸ 
ΤΩΔΥ͂ 8180 ζοΐεσ ΤΥ οὗ [ἢοϑθ 
σι ογὸ ἴμ6 ἰάδα οὗ ϑρ᾽ ιϊυ8] ᾿πδυθποῦ ἰδ 
σοηγογοᾷ ὈΥ οοτίαϊῃ δαἀιπῃοῖθ, 1 Οὐ. Υἱῖ. 

. ΧΙ, 7. χὶν. 2 ἃ 82. δῚὺ) Βροϊεδη οὗ 
[παΐ ἀϊνίηθ ἱπδυθηοθ, ὃν το [86 ἰδίιρος 
ΟΣ αἰδροεϊ(ίοη οὗἩἨ τοϊπὰ ἐπ ΟἸ γἰβίλδηβ ἰδ 
δοοϊοα ; οΥ τϑίβογ, ρυῦ ἴον ἐδ6 ερέγίξ, ἐδεν- 

88 Οὗ 
ἰάθδ8 οἵ τὶιαϊ 8 ϑαγίἶν, στον] ]ηρ, δηά ἰω- 
Ρογίδοι, Ζοῦπ 1“. 6, τὸ γεγενν. ἐκ τῆε 
σαρκὸς σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγενν. ἐκ τοῦ 
πνεύμ. πνευμά ἐστι, Ρυϊ ἴοΥ πνευματι-: 
κόν ἐστι, ἐξ δβρίγίζωαϊ, 1. 6. Ἠδ8. [Ποθ89 ἐϊΐ5- 

δἰ [οη8 πὰ ζδο]ΐηρα ψ ΟΝ ἀργὸ ὑτοάυοοὰ 
Υ [09 ϑρίτί! οὗ Οοά : βο Β τι. νἱὴ!ϊ. 1, μὴ 

κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ 
πνεῦμα. νεῖ. 9, ἐν πνεύματι. νοτ. 13. 
᾽ Οον. νἱ. 17, ὁ κολλώμενος τῷ Κυρίω 
ἕν πνεῦμά ἐστι, ἱ. 6. “ΤὨγουρὴ [86 ἴη- 
ἤπθηοο οὗ ἴΠ6 ϑ'ριι οὗ αοἀ, [ΠΟΥ Βανο 189 
ς ΠΕ υἱὶ ΤΉΜΙΒ, (41. ν. 16.-- -25, 

ΘΠΟΣ. Βουι. Υυἱ]. 9, πνεῦμα Χριστοῦ, 
ψὰ 180 δ8ῖ)6 τηϊηά 88 Ομτίϑι δ ἣν 
στουρς ἴῃ ὰ8 ὉΥ͂ [δ6 ϑρί πέ, Υἱῖ, 6. γῇ. 
1δ, πνεῦμα υἱοθεσίας, “8 Βρὶτξ οὗἉὨ δ80ῃ- 
Βἢΐρ.,᾽ 1. 6. ἃ 8114] δρί τὶϊ, νου. 23. 1 ὅοσ. ἢ. 
12. Ἐφἢ. ἱ, 17, δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας 
καὶ ἀποκαλύψεως, "ἃ πρὶτὶϊ οὗὨἨ τϊδάουμ 
δηὰ ἱ]υτηϊπδιίοη,᾽ ἱπηρασιϑὰ ζῃσουρη ἴδ 
Ηοὶν ρίτεἰς, ἰ1. 18, 22. 

11. τηϑίοῃ. βρόκοῆ οὗ ἃ ῬΘυύβοὴ οἵ 
ἐοΔΟὮΟΣ εὐῆο ασίϑ, ΟΥ ῬΥῸΟ 28868 ἐο ασέ, ῳπεν 
ἐλ ἐπορίγαξίοη ο οἷν ϑρίγεξ, 1 Οὐοι, 
χὶϊ, 10, διακρίσεις πνευμάτων, "“ ἴῃ ;γ- 
ἴηρ οὗ 6 8, ὙΠΘΙΘ 860 ἸΩΥ ποῖθ. 1] οδη 
ἦν. 1, μὴ παντὶ πνεύμ. πιστεύετε, ἀλλὰ 
δοκιμάζετε τὰ πνεύμ. νον. 2, 8,6. 1 ΤῈ. 
ἷν. 8. ὦ ΤΆ. 1᾿. 2, μήτε διὰ πνεύμι. 1. α. 
“ΒΟΙΓΠΟΡ ὈΥ ΔΏΥ ΟΠ6 ῥΙοίδβδίην ἰὼ Ὅδο ἰῃ- 
βρὶσοϑᾶ,᾽ . 

Πνευματικὸς, ἡ, ὁν, 81]. (πνεῦμα,) 
ἴῃ ΟἸα88. 5, αὐγαὶ, οΥ . ἢ, 6. 
πιοπέαϊ, φτοσοθάϊηρ ἔγομῃ [Π6 πϊπᾷ, Ρ]αϊ, γμμαὶ. ἢ : 9 

νἱ. 49]: ἰη Ν, Τὶ, ὁ ἸῈὴ ροείδῖβ- 
ἰησ ἴο ἐμο Ὠδὶυ ΓΘ οἵ ομτίιο, 1 Του. χν. 44, 

) σῶμα πνευματικὸν, α ϑρίγέμαϊ οἱ 
20 δοάψ, ο 

σῶμα ψυχικὸν, απ απιπιαξ ῥοάν ; Ἐρν νἱ, 
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12, τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας, οαυῖν.] Ποδήρην, εος ους, ὁ, ἡ, εὐ]. (ποὺς, 
ἴο τὰ πνεύματα πονηρά. 80 τὰ λῃστι. ἄρω.) ἵπσ ἕο ἐλδ 7γϑοΐ, Βροῖίκθῃ οὗ Ἰοη' 
κὰ, ἴον λῃστὰς, Ῥοϊγωπ. ν. 14. 2) ἝΡ 
ἰδίηἰπρ 0 οΥ Ῥιοσοοάϊηρ ἔγοτα {0 ΗΟ] Υ 
ϑρί τς, βοὸ Πνεῦμα. (1) οὗ ρεγδοηβ, ορὶτΊ- 
8], ἱ. ὁ.  Ποδ6 τηϊπὰ 15 θη] ρηίοποά ὮὉγ 
1η6 Ηογ ϑιριεϊ,, 1 Οον. ἱϊ. 1, πνευμα- 
«τικοῖς. νοι. 15. 11].}, ὑμῖν ὡς πνευμα- 
τικοῖς. (2) οἵ ἐῤλέπισε, δριτίυλ], ἱ. 6. οοτὰ- 
τηιιηἰσεῖοα οὐ ἰταραγίοά ὉΥ [π6 Ηοὶγ Ξρὶτίι, 
οι. χν. 27. 1 Οον. ἰἱ. 18, πνευματικὰ, 

αἷν. ἴο τὰ τοῦ Πνεύματος, τεῖ. 14, 
“ ΦΗΐηρθ τονοδ]οὰ Ὁγ ἴῃ0 Ηο]γ ϑβϑρίτιι :;᾽ ἰχ. 
]. χὶϊ. 1, τὰ πνευματικὰ, “ϑΒϑρί τυ] 

εἴτε, τιϊἱγαου]ουβ ῬΟΥΤΘΙΒ : ἔρμ. νυ. 19, 
εὠδαῖς πνευματικαῖς, “Βρ᾿τ110}8] δοηρα,᾽ 1. ὁ. 
ΘΟ. ἴῃ ἰ8ὸ βρίγὶς, οὐ ϑρὶ γί] δηά 
τοὶ ρίουβ βυδ)οςίδ: Βοαι. υἱΐ. 14, ὁ νόμος 
πνευματικός ἐστιν, "ἰδ δΔοοογάϊηρ ἴ0 {86 
εὐὐπὰ δηὰ ν}}} οὗ εἶὸ ϑϑρίτιξ 3 ΟΥ “ τοὸ- 
ηαυΐηρ, ποξ ΤΉΘΓΕΙΥ ουὐνανά, δυΐ ἱπναγὰ 
διὰ πρισίυ8] οὐοάΐθποο .᾽ ἱ. 1], χάρισμα 
πνευματικὸν, “ἃ Βρί τ] σἱξι," 1. 6. 8 χἱῇ 
τοϊδ πα ἴο [86 ταΐπα οὗ ερίτιξ οὗ ΟἸ τί ϑίδη8 
85 δ] σμίοηοα δὰ αυϊεϊςοποὰ Ὀγ [89 ΗΟ]Υ 
Βρίσίε, οοταρ. νον. 12, αηὰ Πνεῦμα. ΑἾδο 
δοκοι οὗ [Ὠΐηρβ “ἴῃ ἃ Εἰρῆογ δηὰ ὀρέγμαϊ 
Β61ι86,᾽ ἷ, 6. ποῖ ᾿᾿ἴογαὶ, ποῦ σογρογοαὶ, Ὀαϊ 

ἰοαΐ δηὰ νεψοζίοαϊ, ἱποϊ υἀΐϊπρ 4180 8 τὸ- 
ἜΡΘΠο6 ἴ0 {86 Ηοὶγ ϑρίτίϊ, 1 Οον. χ. ὃ, 4, 
βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον καὶ πόμα 
“ν. ἔπιον κατιλ. } Ῥοῖ. 11. δ, οἶκος πνευ- 
ματικὸς, " ἃ Βρί τ] Ὠου56,᾿ ΟΥ̓ ἰθ.1ρ]9, 89 
ΟΡΡ. ἴο {ἰπ πιαΐδτίαί ὁγ6. 83.66 ΤΩΥ ποίο. 

ΠΙνευματικῶς, κἂν. 9ριγιξμαϊί, ἱ. 6. 
ἴπ οὐ ἰὨχουρὴ 0 Ηο]ν ϑρίγις, 1 Οον. ἰ1. 
14. ΟἸεμα. ξοτα. Ἐξ. ἰο Ὅονσ. 1. 47, πνευ- 
ματικώς ἀπέστειλεν ἡμῖν, 8ε}}. Παῦλος: 
80 ΠΟΥ, χὶ. 8, ἥτις πάλει τοῦ νὴ Σόδ. 
καὶ Αἴγ. ἱ. 6. “ Βροακίηρσ ἱπὰ {86 ϑϑρί τὶ, 
ΡΓΟΡΒΘΌςΔ]]γ, 81] ροσί 81} γ, ΟΣ τυ βί 8}}γ.᾽ 

Πνέω, ἴαϊ. πσνεύσομαι, 8ον. 1. ἔπνευ- 
σα, ἐο ὀγθαΐδε, οὐαὐ ; ἰὼ Ν. Τ. ἐὸ 
δέοισ, Ἰπίγδη δ. ΟἿἹΥ οὗ ἴ6 νἱπὰ, Μαίί. νἱΐ. 
25, ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι. ἴλι. χὶὶ. δδ. ΦοΒη 
πὶ. 8, τὸ πνεῦμα πνεῖ. νἱ. 18. Βον. νἱ.], 
ἵνα μὴ πνέη : 80 Αοἰδ χχνὶϊ. 40, τῇ πνε- 
ούσῃ, ἷ. 6. αὔρᾳ. ϑορί. δηὰ Ο]6ε8. 
Πντγω, ἴ. ἕω, ἕο ολοῖε, εἰγαποίδ, Ὁ 

βιορρίῃς [86 ἐάν, ἴτδπ8. Μαῖί. ἐς ον, 
κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε, δι ΟἾΔ88. Ῥαδ8. 
οὗ ἀτοσηΐηρ, ΜΚ. ν. 18. 208. διὰ ΟἾδββ. 

Πνικτὸς, ἡ, ὁν, αἀ)]. (πνίγω,) ϑέγαη- 
σίδά; ἴὰ Ν, Τ᾿ τηοΐοῃ. τὸ πνικτὸν, ϑέγαΉ- 
φίεά τηδαΐ, ἷ. 6. [ῃ6 δεβῇ οὗἁ δηΐϊῃ}α]8 ᾿ὶ ]οἀ 
Υ βΒέγδηρὶ ηρ, υἱτπουΐ διθαάϊηρ (Βοῖγ Ὀ]οοά, 

Αοίδ χυ. 20, 29. χχὶ. 25. 3386 τυ Ὠοῖθϑ. 

ΤΙνοὴ, ἢς, ἡ, (πνέω,) δγεαίῆ : 1) υἱίαὶ 
.ν ΓΕΒΡΙΓΒΕΟΙ, Αοἱβ χυῖ. 2ὅ, ζωὴν 

καὶ πνοήν. ϑερί. δπὰ (458. 2) δγοαίἦ οὔ 
αἷτ, α δίαεί, τοῖπά, Αὐοἰδ ἰΐ, 2, φερομένης 
πνοῆς. ββορῖ. δῃηὰ Ο]8ε8. 85 οι, Π. νυ. 
697, ἡγν, βορέαο. 

βονίηρ τοῦθβ, συ. ἰ. 18, ἐνδεδυμένον πο- 
δήρη, 58}. ἐσθῆτα, ψβογο ΟἸτίβῖ, ἐπ σίουγ, 
'8 Σεργοβεηίθά 88 οἰοιμβοὰ στ δυο ἢ ἃ 
τηϑηΐϊ, πὸ [86 Φ 6 18} ΗἸἢ-Ῥυοβῖ, Ὑ ἢ ο80 
ουΐοι τΟῦο 5 68110ὰ ποδήρης ἐπ Εἰχ. χχυ ὴ, 
4, δηὰ οἰθονθοῖο ἱῃ Εχ. Οομρ. ΕζΖοϊς, 
ἶχ. 2, ἀνὴρ ἐνδεδυκὼς ποδήρη. 908. Αηϊ, 
νἱ, ἃ, 8. Μοτϑονοσ [86 δχργοβδίοῃ χιτὼν 
τ το: ἴῃ [86 Ο]888. 886 Χοϑῃορὶι. Ῥδιβδῃ. 

1Π6ῃ. 

Πόθεν, ἱπίοττορ. δάν, τὐΐόποο 2 σοΙτΤεϊ. 
1} ποῦ, πότε, ἄο. 1. ῥγορ. οὗὨ ρίαοε, 
ένα ἴο “ἤγοτῃ ψϑαῦ ρἴδοθ Οὐ ἡυδσίον ἢ 

δἰϊ, χν. 388, πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι 
τοσοῦτοι Μῖκ. νυἱϊϊ. 4. Φοδη ἰν. 11 : 4180 
ἱπάϊτοοι, 1.0. χὶ!. 25, οὐκ οἷδα ὑμᾶς πό- 
θεν ἐστέ. Φομη 11}. 8. υἱῖ. 14; ἔργ. οὗ 
βίαια, σοπάϊ ἴοπ, ἱηάϊν. Βον. 11, δ. δορί. ἃ 
ΟἸ228.----11. οὗ βουγοθ, δυϊιοῦ, οϑυ86, τη8ῃ- 
ποῦ, τολδηοε 7 δοιυ 3 Μαῖϊ. χὶδ!, 27, πόθεν 
ἔχει ζιζάνια : νον. δ4, δθ6. χχὶ. 25. Ζοδη 
ἱ, 49. χίχ. 9, πόθεν εἶ σύ: 24. ἱν. 1]: ἰη- 
ἀϊτεοῖ, [κι. χα. 7, μὴ εἰδέναι πόθεν. Ζοδη 
11, 9. ἰχ. 29. ϑροκθϑῃ ἴπ ΒΌΓρυΪθο, δάἀτηΐγα- 
εἴοῃ, ἴ[μὰ. ἱ. 43, πόθεν μοι τοῦτο . Ἐὶοῖ. 
Ἐποῆ. 22 . ̓πιρ  γἱηρ βίσοηρ περδοη, ΜΙ. 
χὶ!. 387, πόθεν νἱὸς αὐτοῦ ἐστι; 1. Υ. 
Η. χὶιὶ. 2. 

Ποιέω, ἔ. ήσω, δοτ. ]. ἐποίησα, νοΣῖ. 
“πεποίηκα, Ὀ]αροτῖ, πεποιήκειν, σὶίδους 
δυύστη. ΤῊΘ νασίουδ βἰζηϊξ. ΤηΔΥ 811 Ὁ 
οἸαββοὰ πάρ (᾿ πὸ ΡΥΓΏΒΙΥ ΟἿ65, ἴο 
ΜΑΚῈ δηά (ο 50, Ϊ. 6. ΟΧΡΓΘΒΒΙηρ δοίοῃ, 
οἰἴ μον 88 σοπιρίσίθα ΟΥ 88 ΣΤ. τὸ 
ΜΑΚᾺ, ἱ. 6. ἐο ζόγηι, ργοάμοο, ὄγέπρ αδοαΐ, 
οαῖι86, ῬΤῸΡ. βαϊά οἵ ΔΩΥ͂ ΟΧΙΘΤΏΔΙ ασέ, 85 
ταδηϊ δείεα ἰπ ἴδ 6 Ῥγοάιυοίίοῃ οὗὨ βοτηθι ίηρ, 

ἰδί6 απὰ ,) ΟοὈνίουβ ἴο (Π6 
ΒΘΏΒΘΒ, ἱ. 6. σοῆϊ αοἰλοη ; 1. ΘΈΝΕΒ. 
1) ῥγορ. τὴ δος. Μαίί, χνὶϊ. 4, ποιήσω- 
ἐν ὧδε τρεῖς σκηνάς. Φοδη ἰχ. 11, πη- 

κὸν ἐποίησε. χυὶϊ!. 18, ἀνθρακιὰν πεποι- 
ηκότες. Αοἰϑ νἱὶ. 40, ϑιεούς. γοῖ, 48. ἰχ. 
89, ἱμάτια. χὶχ. 24. Βοχ. ἰχ. 20 ; 20]]. 
ὉΥ ἐκ οὗἁἉ τηδίοτίαὶ, Φόδη 11. 1ὅ, ποιήσας 
φραγέλλιον ἐκ σχοινίων. ἰχ. 6. Βοῃλ. 
ἰχ. οἷς ἢ κατά τι, οὗὨ ΤΆ ΠποΣ, πιοὐοὶ, 
Αεἰν νἱἱ. 44. Ἠοῦ. νἱϊ]. ὃ : ταϊά. Αςίδ ἱ, 1. 
τὸν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην. 2) κά 
οἵ αοά, ἐο πιαΐέ, Ξ:Ξ ἐο ογεαΐδ, ἰι ἢ δος, Αςοίδ 
ἷν. 24, ὁ ποιήσας τὸν οὐρ. νἱϊ. δ0. χυ!!. 24. 
1. χὶ. 40. Ἠδοδ. 1. 2..---1ι. ΕἸ6. ΒροΚδη οὗ ἃ 
δίαία οὐ σοπάϊ οι, οΓ οὗ (πΐηρβ ἑπέαπσίῤἰδ 
δηὰ ἡ . δϑηἀ ροηοῖ. οὗ βΒ00}} [τσ 
85. ΔΓΘ ργοάἀυσοα ὉΥ δὴ ἱηπαγὰ δοὶ οὗ (Π 0 
τηϊπὰ οὗ Ὑ|}}, ἐο πιαζξ, ἰ. 6. ἐο οαμ86, εὐ τ 
αδουξ: 1) ψοποῦ. τὰ δοο. 1.ὰ. 1. 6 
ἐποίησε Αὐτροσι τῷ λαῷ αὐτοῦ. Αοἵδ 
χυ. 8. χχίν. 12, ἐπισύστασιν ποιοῦντα 
ὄχλου. Ἐφῆ. ἰ,, 1δὅ, ποιῶν εἰρήνην. ἱν. 16: 
τὰ. Βομ. χυ. 26. Ηδβ. 1. 8. 2) ποιεῖν 
ΜΠ ΔΟΟΌΒ, ἔοσι!8 ἃ ΒΕΓ ρῃΓΑΒΙΒ ΤῸΣ {16 



ΠΟΙ 
οὐρτ. γοτ; 6. στ. δεῖνο, ποιεῖν ἐκδίκησιν 
ἔον ἐκδικεῖν, ἴ,.α. χνῆ!. 7, οοιθρΡ. νὸσ. ὃ: 
ἐνέδραν ἴον ἐνεδρεύειν, ΑοἰΣ χχν. ὃ: τ' 
ἑκανὸν ἴος ἱκανοῦν, Νίκ. χν. 15: μονὴν 
ἴον μένειν, Φοδη χίν. 28: ὁδὸν ἴος ὁδο- 
“ποιεῖσθαι, Μῖ. ᾿,. 23: πόλεμον ἴοΣ “ππο- 
λεμεῖν, Εδν. χὶ. 7: συμβούλιον ἴοτ συμ- 
βουλεύεσθαι, Με. ᾽]. 6 ;: συνωμοσίαν ἴον 
συνομνύειν, Αεἰβ χχίϊ!. 18: συστροφὴν 
ἴον σνστρέφεσθαι, γετ. 12. ΜΙά. ποιεῖσ- 
θαι, 818 ποιεῖσθαι ἀναβολὴν, ἴον ἀναβάλ- 
λεσθαι, ΑεἰΣ χχν. 17: δεήσεις, ἴον δεῖσ- 
θαι, ἴ,᾿. ν. 838 : ἐκβολὴν, ἴογ ἐκβάλλειν, 
ἈΑς χχνυὶϊ. 18: κοπετὸν, ἴοΣ κόπτεσθαι, 
ψΨΙΣ. 2; λόγον, “" ἴο πιᾶκο δοοουπὶ οὗ ἴον 
λογίζεσθαι, χχ. 24: μνείαν, ἴος μιμνήσ- | 50 
κειν, Βοιι. ἱ, 9. 2 Ῥεῖ. ἱ. 16: πορείαν, 
ἔογ πορεύεσθαι, ἴμι. χῖϊ!. 22: πρόνοιαν, 
"(0 6 ῥγουϊβδίοῃ ἔοσ, ἔοῦ προνοεῖσθαι, 
Ἐοαι. χὶϊ. 14: σπουδὴν, ἴοΓ, σπουδά- 
ζειν, “πάο 8. 8)) κβἈϊὰ οὗ ἃ ἔεδϑὶ, ἐο ππαζε, 
ἘΞ γα λοϊά, ΤΥ Ἐρλμ νυ. 29, ἐποίησε 

ν μεγ. χὶν. αν ποι ἐστον. 
ἀρ πὸ Τενα οἴ α [εβεῖναὶ, "Α ἄδερ, 
οοἰοῦγαΐε, Μαῖιϊ. χχνὶ. 18, πρὸς σὲ ποιῶ 
τὸ πάσχα. Αοἰβ ΧΥΪΙ. 2] : 50 ἴπ ἴΠ6 5686 
ἐκοείμίο. Ἠοῦ. ΧΙ, 28.--ττι. ἐοὸ Ἰπαΐε εχξ, 
σαμϑε ἕο ὅδ, . ΒΡοίκοα οὗ ρεπογδαίϊνο 
ΡῬΌΨΟΥ, ἐο δορεί, ὃν ὅσα: 1) οὗ 
ἴγοοβ δηὰ ρμἰδηίΐβ, ἰο φεγηπαίε, ὄγίησ ζονίλ 
ἔτυϊ!, γίείά, καρπὸν οὐ καρποὺς ποιεῖν, 
Μαῖι. ἢ. 10. τῇ. 17: τιοίδρῃ. 11}. 8. χχὶ. 
48: 50 οὗὨ Ὀγδῆσμοβ, ἐο δλοοέ γονίλ, ΜΚ. 1ν. 
82. Οπὸοθ οὗ ἃ ἔουπίδίη, 418. ἰϊϊ. 12, οὔτε 
ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ. 22) ἤρ. οὗ 
Ρδτβοηβ, ἐο πιαΐε ΛῸΥ οπδϑεῖγ, σεῖ, 

» κα. χΙϊ. 33, ποιήσατε ἑαντοῖς βα- 
ἔντια. χνῖΐ. 9, φίλους. ϑοδη ἰν. ), μα- 

θητάς. 8. οἴ ῥτοδῖ, δΔἀναπίδσο, -ΞΞ ἐὸ φαΐμ, 
ξϑοεσ. 1 Οοσ. χν. 29, τί ποιήσουσιν: ἴῃ ἃ 
Ρεσυῃ 
ΧΧΥ. 16, ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα. 
ΤΓκ. χὶχ. 18.---ἰν. οδυβδί, ἔο νπαζδ αο οἵ ὅδ 
ΔῊΥ ἰμΐηρ, ἕο οααϑε ἰο ἀο οὐ ὅδ; 1) [00]]. 
ὃγΥ ἱπέ ΜΚ. ἱ. 17. νἱ. 87, τοὺς κωφοὺς 
ποιεῖ ἀκούειν. ΥἹἷϊ. 25. 1.ὰ. ν. 84. “985 νἱ. 
10, Α]. : πιξ. στιὰ τοῦ, Αοἰδ 11, 12. 2) [0]]. 
ὉΥ ἵνα «τὰ βυθ)απεῖ. ἐο ̓ παΐδ οὐ οαιδε 
εἶαι, ἄς. Φ“ΖοΒη χὶ. 87. Οὐ]. ἱν. 16. ον. 
ΧΙ, 1δ.--τν. ἐδυβαῖ. ἐὸ ᾿παζὲ δδ οἵ δέοοηια 
8ῺΥ πΐησ, ἐο οατι86 ἕο δ6 ΟΥ δξδοῦῆδέ 80 ΟΥἉ 80. 
οἷ. Ὁ Ἰρανο δέου. οὗ οὐ)εοῖ, ἀπά ἃ ργο- 
ἀϊδαῖο οὗ {παῖ οὐ͵οοῖ, εἰ ΒοΓ ϑαυθδὶ. 84]. οὗ 
δάν. 5: τ Ε}γ σἰτὶ εἶναι ᾿}]16ἃ : ]) τ (ἢ 
διιδεί, 45 φγοῦϊοδίο; οὗ ἐλέησε, Μαῖϊ. χχὶ. 
18, αὐτὸν (οἷκον)ὴ ἐποιήσατε σπήλαιον 
πατῶν. Φοῃη ἰν. 46, ὅπον ἐποίησε τὸ 

ὕδωρ οἶνον. 1 Οὐον. νἱ. 1ὅ. Ηοῦ. !. 7. ΟΥ̓ 
Ῥεγϑοηβ, Μαῖι. ἵν. 19. ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς 
ἀνθρ. 580 ἐο οοπείϊμξε, αρροῖπέ, “08η νἱ. 1δ, 
ἵνα ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλέα. Αοῖϑ 1Ϊ. 
86. ον. ἱ. 6: ψἱἰ ἵνα ἱπείοδα οὔ δες. 
ΜΚ. 1.14, ἐποίησε δώδεκα, ἵνα ὦσι μετ᾽ 
αὐτοῦ : ἴῃ ἴῃ 5εηδβε οἵ ἐο ἀδοίατε, σίοα οἱ ] νἱϊϊ. 29, τὰ ἀρ 

984 

86Ώ86, πκὸ Επρὶ, ἐο “καῖε, Μαῖὶ. ] ἀο 

ΠΟῚΙ 

ποιεῖς: Χ. 33. ποιεῖς σεαντὸν Θεόν. χῖὶχ. 
7, 12. ΤΗΝ δεν 85 γεούϊοδλίο : οὗ ρμεε- 
ϑοῦβ, Μαεῖϊ. χσ. 12, ἴσους ἡμῖν αὕτοὺε 
ἐποίησας. χχυὶϊ!. 14. ΦΖολὴ χνὶ. ἃ. Βεν. 
χῖ!. 15. ΟἹἱἩἨ ἐάενοε, ΕΡΒ. ἢ. 14. ὁ ποιήσας 
τὰ ἀμφότερα ἕν : οὔοῦ ἐο πκαξε ὃψ ευρρο- 
διίδον, σαν. ἰο ἐνροξε, δ, ἀξραποα, 
Μεῖϊ. χη. 83, ἢ ποιήσατε τὸ κα- 
λόν. πῃ τιἷς οοποίτυσῦοι 4)2ὸ ποεεῖν πὰ 
δος. οὗ δὰ]. οἴδη ἴοστηβ ἃ ρεσ ρβηγαδὶν ἔος 
18ο ἐκραι ὐϑλτ τ λας γαὶ δῆλον, ἴο παι 
πιαπύεϑί, δαίγαψ --- ὃν, Μαις. τῷ, 8. ν. 
86. χίϊ. 16. χχνὶ. 78. Φοόοδη ν. 11. Αεὶα τῇ. 
19. Δ Ῥεῖ. '. 10. 8) τὰ αὐσ. 85 ρῥεοὰϊ- 
εδία, ποιεῖν τινὰ ἔξω, ἕο πιαΐξε οι ὃε οἐ 

οἱ, ἰο σαῶδα ΟΝ6 ἴο 00 οα, ἕο ϑαναὶ οί, 
Αςδῦν. 84, ἐκέλευσεν ἔξω βραχώ τι τοὺς 
ἀποστόλους ποιῆσαι.-- " ΤῸ ΡΟ, ἐσγεςευ- 
ἱπρ' δὴ δοῖοῃ 88 οοῃ πο, ΟΥ̓ ποῖ γεῖ οὐας- 
ῥ]οϊθὰ - πῖῆδὲ οὔθ ἄἀοεβ τερεαϊεάϊγ, οσε:- 
ἐπυοράϊΐγ, μδθέζυλγ: ἮΚὸ πράσσω: 1 
[011]. Ὀγ αοοιξ. 97) ἐλύισ, ἀπὰ πιϊδοῦςξ τοῦες.- 
6ῃ09 ἴο ἃ 8ὲ ἴΠ6 τεϊποῖο οὔ͵θεῖ : ]) 
ἢ δοουδ. οὗ Ῥγοῃ. ἕο ἄο, σεῖεσ. Ἀῆἥδιὶ. τ. 
47, τί περισσὸν ποιεῖτε: χὶ, ἃ. χῖν. 
8. [,᾿. χχ. 2. Αεἰεὶ. 1. 62]. ἢ. 10. ῬΊΩ, 
11. 14. Τί, νυ. 2]. 2) ἢ δος. οὗ ἃ 
δα δαί. ΤΆΓΟΙΥ ἱτηρ  οὰ, πὰ δροόῖκοε οὗὨ μαν- 
ὕσυϊαν ἀοοάβ, δοῖβ, σόσκβ, ἄοπα τερεαξθὰγ 
ΟΥ ΠΟ ΪΠηςα]γ, ἕο ὧο, ΞΞ ἕο Ῥευζονπε, ἀπε. 
ομίε, ποιεῖν τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβρ. ὅοβαε τῆϊ. 
39. τὰ πρῶτα ἔργα, εν. Ἰ!. δ. τὰ ἔργα 
τοῦ Θ. Φοδηχ. 87. ἔνγον εὖ Ἑλιστοῦυ, 
2 Τίμ. ἱν. ὅ. ἔλεος, 24. ᾿ἰ. 18. ᾿ἀμαμβότ 
νην, Μαῖι. νἱ. 2. δικαιοσύνην, τετ. 1: 
80 οΟὗἨ το ἀοοάβ, ποηάευβ, σωϊγϑεῖος, 
δυνάμεις, νἱ]. ἔργα, “οἴη ν. 86. κρά- 
τος, ἴκι. '. 81]. σημεῖα, Φοδη ἢ. 11. τέ- 
ρατα καὶ σημεῖα, Αεἰ νἱ. ᾿Ὲ ΑΙΞο οὗ ὦν» 

Ἰ τεοορῖ, υἱτοταοηΐϊ οὗ δη ἕο 
ΤῊΝ Μαδῖί. χχὶ. 31, πἰς᾽ ἐκ 

τοῦ πατρός: 
Ἵ 

τῶν δύο ἐποίησε τὸ θέλη 
. ἢ, 8: 5ὸ οὗ ΜΚ. νἱ. 20. 2. δὴ 1]. ὅ. 

πὸ Ρσϑοερῖδ οὗ Οοὰ οΥ οὗ (γι, Μδιι. τ. 
19. νἱῖ. 2], ὁ ποιῶν τὸ ϑέλημα τοῦ 
Πατρός μου. τεῖ. 24. 1... νἱ. 46. ΖΦο δὴ νξ. 
19, τὸν νόμον. Αςίο χιϊὶ. 22: οἵ ἴδδὲ πτϑϊεὰ 
Ὁ Δ5ῖκ5, δ γοδῖβ, Ὀγογηΐβεβ, Φο ἢ χὶν. 13. 

ἱκτ δὲ. ἘΡΙ ἮΙ λδτ οἱ α μαῖροσα, μέσα ἷν. 2]. ἰ, 20: οὗ ἃ 
ἄδοτοο, Αοἰδ ἱν. 28. οπι. ᾿ δε, λόγαεν 
συντετμημένον ποιήσει Κύριος, "“ ἔδιο 
Ιογὰ σὶ}} ἐχοουῖο ἷβ ποτὰ ἀεεσοοὰ" 
2 Οὐογ, νὴ. 10. 11. 8) κεἱά οὗ εουχεε οὗ 
δοῦοι ογ σοηάυςξ, ἐο 0.1. 6. ἀλογοῖβα, ὕσας- 
ἔϊθα ; κρίσιν ποιεῖν, “ἴο ἀο )αάρταςα, φοι 
88 Ἰυάρο,᾽ εᾳυῖν. ἴο κρένειν, δοδπ ν. 97. 
τὴν ἐξουσίαν τινὸς ποιεῖν, "ἴο ΘΧοζεοῖδο 
(86 ρον οτ᾽ οὗ ΔΗΥ οη6, ἕξον. χη. 12. 
οὔ τις, ἀπῖγ, νἰγσίας, Βοπι. ᾿). 14. τὰ τοῦ 
νόμου π. χ. 5. τὴν ἀλήθειαν, δοδῃ 1. 2]. 
γι καιοσυκηνι ] Κὐα " τ ΧΡΉ τσ τετς. 
οτη. 11}. 12: 8ο Φόδὴ ν. 29, τὰ ἀγαθά. 

εστά. 34. ἵν. 17. καλὸν 
α5 ΔΗΥ͂ Οῃ6, ζοδη Υἱῖ!, δ8, τίνα σεαντὸν ] ποιεῖν. 4) οὗ εν] ἀδοὰδ οὐ οομάαεῖ, ὁ 



δ σῶν Τὰ 
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ἄο, ΞΞ- ἰὸ οοπερεῖί, ἁμάρτημα, 1 Οὐον. νὶ. 18. 
᾿ ἴαν, Φοδη υἱῖΐ. 84. ἀνομέαν, Μαῖίι. 

ΧΙ, 4]. ἄξια πληγῶν, 1κι. ΧΙϊ, 48, βδέ- 
λυγμα, Βδν. χχί. 27. τὰ μὴ καθήκοντα, 
Βοση. ἱ. 28, οὐδὲν ἐναντίον τινὶ, Αοἰδ 
χσνὶϊ. 17. κακὸν, Μαεῖίι. χχνὶϊ. 23. κακὰ, 
Εοτα. ἰϊ]. 8. πονηρὰ, 1.α. 111. 19. φόνον, 
ΜΙκ. χν. 7. ψεῦδος, Βον. χχὶϊ. 15: σοποῦ, 
όΒη Υἱΐ, δ].-.-- 11. Ἰπταπδ. ἐὸ ἀο,. 1. 6. αοΐ : 
1) δὖϑ8ο]. ἐο δδ αοἰέυε, ἐο τοογί, Μαῖϊ. χχ. 
ιὰ οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίη- 
σαν. ον. χΙ. ὃ. 2) τὰῖϊ ἀν. οὗὨ τηδη- 
ΠΟΣ, 0 600 80 δῃὰ 80, ἐο ἀσὲ ἴπι ΔΩΥ ΤΏΔΏΠΟΣ : 
καλῶς, Μαῖϊ. χι!. 12, Αςίβ χ, 88, ῬΒ]], 
ἦν. 14. ὙΠ κρεῖσσον, 1 ΟοΣ. νἱΐ. 88. 
οὕτω, χνὶ. 1. φρονίμως, 1μι. χνὶ. 8. ὡς, 
Μαῖὶ. 1. 24 : βο κατά τι ποιεῖν, χχῆϊϊ. 8. 
πρός τι, ἴμι. χὶϊ. 47.---ἰῖι. 16 ΕΏρ]. ἕο 
ο, 'δΒ οαἴϊοι υδβοὰ ἴῃ {86 ἸΔιῖον ταϑ Ὁ. οὗ 
ἃ δομίθῃοο ἰηϑίοδα οὗ τορϑδίϊηα ἰμ6 νοῦὺ 
οὗἨ (80 ργοοθάϊηρ ταθσιθοῦ ; 6. ρτ. [0]]. ὉῪ 
866. οΟΥὗὨτΐηρ, Μαίί. ν. 46. 1[μ0. νἱ. 10. οι. 
χί!. 20, ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν' τοῦτο 
γὰρ ποιῶν, κιτιλ. Α].--ῖᾷν. υβοὰ ἴῃ τοΐου- 
ΘΏ6Θ ἴο 8 ΡΟΙΒΟΏ, 0 (0 0 ΟΥἩ ἵπ Τὶ ἕο 
ΔΩΥ ΟΠ6, ἷ. 6. 70 οΥ αραΐμεί Ηἷπι, τῇ. Ῥεῖ- 
800} Ὀοΐηρ [9 τοτηοίον οὐ]εεί : ;) ὉΠ 
866. οὗ ΡΟΥΒΟῚ δηά ἰπίηρ, Μαῖϊ. χχνΐ. 22, 
τί ποιήσω Ἰησοῦν : Μίκ. χν. 12. 2) [0]]. 
ὉῪ ἀδὶ. οὗὨ ῬΘΣΒΟΏ, ἰ0 ΟΥ 77 8Υ͂ ΟΠΘ, 1 ἢ 8 
56 81, τ δοο, οὗ {ρ, Μαίι, χχ. 82. 
ΜΙ. ν. 19, ὅσα σοι ὁ Κύριος πεποίηκε. 
μα. '. 49. Α]80 ασαΐπδί Δ οπο, ὙΠ δοο. 
οΥ̓͂ ἐμΐηρ, Αοῖδ ἰχ. 18, ὅσα κακὰ ἐποίησε 
τοῖς ἁγίοις. ΦοΒη χν. 2]. ΟΥ̓ ψοποῦ. ἐπ 
γέβρεσί 0 ΔΏΥ ΟἿ, ἴῃ ἢΐβ 6856, Ὑγ1}} ΔΟΟΌΒ. 
οὗ ἐπΐηρ, Μαῖϊ. νἱὶ. 12. χχὶ, 40, 8) 20]]. 
ὮὉΥ ἐν οἵ ρο78. (0 40 ἐπ ἐο ΔᾺΥ ΟΏΘ, 
ἐδ ἷϑ σα86, 1} δου. οὗἁὨ τὨΐηρ, Μαῖι. χνἱ!. 
12, ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. 
1κι. χχῖϊ!. 81. 4) [0]]. ὉΥ μετὰ υἱτἢ ἔπη, 
οἵ ἐο ἀο εοἱξῆ, ΔᾺΥ οτο, ὈὉγ Ηοῦν. ἴω. 
. 72, Αεἰθ χῖν. οὔρπρι, [0]]. ΝΣ οἵ 
τἴπαθ, Ῥτορ. ἱπίγβδηθ. ἐο (0 οΥ αεΐ α 667- 
ἑαΐπ {ϊπι6.Ξ-Ξ ἐο ϑρενά, Ῥαβδ, Αοἰθ χν, 88, 
ποιήσαντες νον. χυ]ϊὶ, 29. χχ, 8. 
2 Ὁον. χὶ. 25. 24. ἵν. 18. 

ΠΠοίημα, ατος, τὸ, (ποιέω.) α ἰδέ 
πιασΐο, τοογᾷ, Εχτα ἰχ. 18. Νεῆ. νἱ. 14. 
Εοτω. ἱ. 20, τοῖς ποιήμασι, καἱάᾷ οὗ ἴδε 
πη οτϑο., 88 Οὐδ ΟΥΚΙΔηδἷρ. δίο ῬΒ. 
σα "Π[. δ, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου 
ἐμελέτων. ἘκοΪ. ᾿ϊ. 11. ΕἸ ΡΝ, 11. 10, 
οὗ Βυμηδσ δεΐηρΒ, 88 [ἢ6 τοογᾷ οἵ αοἀ. 

ΠΠοίησις, εως, ἡ, (ποιέω,) Ῥτορ. α 
"παζίησ οὐ Ῥγοἀυοίηρ οὗὁὨ δὴν τΐηρ, Τ υο. 
1. 2. [η ἡ. Τ. ἃ ἀοΐηπρ, ἱ. 6. ἐμερίηρ οὗ α 
Ἰανν, 94. ἰ. 25, ἐν τῇ ποιήσει. 8.0 ΕΟ]. 
χίχ. 20, π, νόμου. 
ἸΠοιητὴ ς, οὔ, ὁ, (ποιέω.) 1) α τηπαΐδν 

οὗἩ Δηγ ἵπίηρ, ὦ ,. 88 σ΄. μηχανημά- 
στῶν, ΟΥ̓, 88 ΔΡρ] δὰ το Ἰτοογάδϑ, παπιοΐγ, οουὰ- 
ῬοδΙ 058 οἰ ΠΟΥ ἢ ῬΓΟΒΘ ΟΥ̓ σϑῦβο, ἱπουρἢ 
Ἔβρθο, ἴθ Ἰαίίοτ, 80 οὗ ἃ ,οδέ, 88 [86 τδῖζοῦ 

8δὅ ΠΟῚ 
οὗ ἃ ρμοδ, Αοίβ χνυὶἹ. 28. 2) α ἀοον, 
ἤϑορϑο' οὗ ἃ ᾿δὺν ΟΥ ρὲθεορί, Εομα. ἰ1, 18, οἱ 
ποιηταὶ τοῦ νόμου, (στὰ νέος δοτηρ. 
1 Μδος. ἱϊ. 67, τοὺς ποιητὰς τοῦ νόμον.) 
ὅ4. 1. 22, 2δ, π. ἔργου, α ἄοον οὗ τὴ 
ὍΟΣΪΚ8 οη]οϊηοὰ ἴῃ 1Π6 ἰανν. 

Ποικίλον, ἡ, ον, αὐ]. ῥγορ. μόν; Ἀρπβά, 
Ῥαγεϊ-οοἰομγοά, 85 οἷϊ, ἴῃ ϑορέ. δπὰ ΟἾδβε. : 
ἸΏ Ν, Τὶ σαγίοιιδ, αἴθόγθ, 88 ποικίλαις 
νόσοις, Μαῖξ. ἱν. 24, ἐπιθυμίαις ποικ. 
2 Τίω. 11}. 6, Τίς, 1, 8, ποικ. δυνάμεσι, 
Ηϑοῦ. τ. 4. ποικ, χάριτος Θεοῦ, 1 Ῥεῖ, ᾿ 
ἦν, 10, 1. 6. οὗἨἁ 18 τηδηϊο ἃ , Υ̓ΔΙΙΟῸΒ 

ἱ 2 Μαοο. χν. 2]. ὅοβ. Β6]]. 11}. ἜΝ 50 
. 8, ἀπά οὗν, ἴῃ Ἰδίορ ΟἿδβθ. δ Ηάϊδπ,, 

ΡΊαιϊ., Αἴ θη... δηὰ 2] 1δη. 

Ποιμαίνω, ἴ. ανῶ, (ποιμὴν,) ἰο 7) δοὰ 
α οοῖ οὗ λογά, ἰο ραϑίωτγο, ἑἱοπά, ἴταμβ. 1) 
ῬΙΌΡ. [μ. χυῇ!. 7, δοῦλον ἔχων ποιμαί- 
νοντα. 1 Οοτ. ἰχ. 7. ϑερί. δῃὰ Ο(]488. 2) 
ἤρ, ἰο ) θα, τε ἕο ἐλόγεα, φφγουϊάθ ΚΌΥ, 88 
Ἰϊηρβ βῃου]ᾶ ἴος {ῃποὶγ ρϑορὶο, Μαΐί. ἱϊ. 6, 
ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μον. εν. νἱΐ, 
17: 4180 οἵ [86 ϑρί τυ] οαγθ οὐὁἁἨ ῥδβίουβ 
Δηά ἰοδοδοῖβ οὗ ἰὴ6 ΟΠυτοῖ, Φοδη χχίὶ, 16. 
Δοίβ χχ. 28, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν. 
Ἰ Ρεῖ. ν. 2. ϑερί. δπὰ ΟἾ888.; βϑῆοθ ἘΥ͂ 
ἵταρ]. ἐο γμΐθ, σουθγη, ἰϊᾺ βου εΥ γ, ΟὨ]Υ 
ἷπ {Π|0 Ρῆγαβθ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ 
σιδηρᾷ, Βον. ἴϊ. ὅτ 8]. δηὰ ϑβορί. ἴῃ ἃ 
θεὰ βθῆβθ, ψ]1} ἑαντὸν, ἐο γδεἀ οὐ οδεογβἢ, 
ομθ᾿ 8 8εἴ7. ἐο ἑαΐζδ σαγὸ 077 οη6᾽8 δεῖ. 861}. αἵ 
τὴ6 χρτῦο οὗ οἴβοῦβ, 72υἀ6 12, ἑαυτοὺς 
ποιμαΐνοντες, δβαϊὰ ὙΠ Δ]]Π}δῖοπ ἴο ΕΖ. 
χχχῖν. 2, 8, 10, ψθοτθ [86 ἀπέ [ἢ Ὁ] Ἐπ ρ- 
μιογάβ οὗ Ιβγδϑὶ δῦ ἀθββουϊ θὰ 88 ἔδεάϊηρ 

τθ8, (ἐβόσκησαν ἑαντοὺς.) ὙἘ116 
{867 πορ!δοῖοα {ποὲὶς δοοϊκα. 

Ποιμὴν, ένος, ὁ, α δεν ϑηιαΉ, 8 } 
ΟὯΘ 0 ἰθηβ Πμδγὰβ οὐ ἤοοϊκβ, 1) ῥγορ. 
Μαῖι, ἰχ, 86, πρόβατα μὴ ἔχοντα ποι- 
μένα. Χχν. 82, 8]. Β8ερί. δηὰ ΟἾ858. 2) ἢ. 
Ομ αὐἦο ἤα8 ἐδ δαγὰ ΟΥ ΒΌροτ πίθμάθποθ 
οὗ ΔῊΥ {πὶπρ ; δῃὰ 80 [86 Τϑυτω Ὑγ88 θβϑρβϑε. 
ΔΡΡ]1οἃ ἴο Κίηρβ, 15 ποίμανες λαῶν, “ Ὡτγ- 
Βηρ ζαΊ Πογ8 οὗἨ 1Π6]γ ῥθορ]θ.᾽ [ἡ Ν. Τὶ ἐξ 
ἷ8 Θτωρίογοά οὗἁ 7688, δ8 [86 ατδδὶ ϑ3}16 
θοτὰ, ψ 0 ναίοθβ οὐοσ δπὰ ρον θ8 ῸΣ 
[86 νγο] γο οὗ ἴπὸ ΟΒυτοὶ, ΕΒ δοοῖς, Μαῖι. 
Χχυῖ, 8], πατάξω τὸν ποιμένα. Ζοἢῃ χ. 
2, 11, 12, 14, 16. 1 Ῥεί. ἰ:. 25. Ηδ}. χῇν. 
20, ὙΠΟΓΘ 866 ΤΑΥ͂ πΠοῖ6. Κίο ἴῃ ϑορί. 1 ἴ5 
δορά οὗἩἉ τὴ6 Μαοββίδῃ, Ἐχοὶς. χχχῖν. 28. 
ΧΧΧΥΪ. 24: 4180 οἵ α ραβίοτ, ἴῃ εἐρὶ τί τυδ] 

146 οὗ ἃ ραγ οα]Αγ Ομ ατοῖι, Ερῆ.. ἱν. 11]. 
Ρὲ. Φογ. 1. 8, 1. 1ὅ. ἘΖοκ. χχχίν. 2, ὅ. 

Ποίμνη, ης, ἡ, (ποιμὴν.) α Ποοῖ, 
ἜΒρθο. οὗ ββθερ, Μαῖιΐ. χχυὶ. 8]. ΕἸω. ἐἦ6 
"Ποοῖ οὗ ΟὨγτῖδι, ἢνῖ8 ἀϊβεῖρ]οθβ, ΟἸυσοι, ΦοΒη 
χ. 16, Οοτρ. Ποίμνιον. Αςί. ΤΒοΙΩ. 8 25. 

Ποίμνιον, ον, τὸ, (βγης. ἴον ποιμέ- 
νιον, ἴτοτῃ ποιμὴν,) α Υ ΑΝ Ιη Ν. 7. 
ΟὨἿΥ βᾳ. ἐλ6 Ποοῖρ οἵ ΟἸτίδι, μὲβ ἀΐβοὶρ!οβ, 



ΠΟΙ 

ν. 2, 8. ϑερί. ὅον. χίϊ, 17. Ζεςβ. Χ. ὃ, τὸ 
“-. τοῦ Κυρίον. 

Ποῖος, α, ον, οοΥτεὶ. ῥσοῃ. ἱπίοιτορ. 
οοστεβροπάϊηρ ἴο οἷος, τοῖος, Ῥτὸρ. λαΐ 3 
ΩΓ ἱαὲ δέπά οΥ βογξ3 1μκϊ. φυαϊδ: 1. 
Ρῖορ. Μι.. ἰν. 80, ἐν ποίᾳ παραβολῇ 
παραβάλωμεν αὐτήν : 1μὰ. νἱ. 82. Ζοδη 
χὶϊ. 88. Αοίβ νἱὶ. 49. Βοαι. ᾿ϊ. 27. 24. ἦν. 
14, ποία ἡ ζωὴ ὑμῶν; 80 Μεῖί. χχί. 28. 
Αοἰβ ἰν. 7, ἐν ποίᾳ δυνάμει ἢ ἐν ποίῳ 
ὀνόματι:---11. τοδαξ ὁπ 3 ες. οαἵ οὗ ἃ ἢυτα- 
τ, οαυῖΐν. ἴο τολαΐ 2 τολέολ 1 Μαῖι. χίχ. 18. 
χχίὶ!. 36, ποία ἐντολὴ μεγ. ἐν τῷ νόμῳ; 

Χχὶν, 42, ποίᾳ ὥρᾳ. τότ. 48. ϑοδη χ. 82. 
Ἐον. 11. 8. βορί. διὰ Ο]888. 

Πολεμέω, ἴμϊ. ήσω, (πόλεμος,) ἰο 
«σαν, τιαΐδ ταν, βρλέ, [011, ὉΥ μετὰ νἱἢ 
σοη. Βον. χἰϊ. 7. 11. 16, πολεμήσω μετ᾽ 

αὐτῶν. χὶϊ. 4. ΤὮδ υϑυ8] οοποίγυσοη 
ἰβ Ὑ1|} μα ἀαι. ΑὉ8ο]. εν. χὶϊ. 7; Ἰοϊηϑὰ 
αὐ κρίνω, χὶχ. 1], ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
καὶ πολεμεῖ, υυἱϑϊ αὐοηφθ, ρωπίϑῦ, Ηγροτ- 
80]. ΞΞ ἐο οομέοηά, φμαντοὶ, 38. ἵν. 2. ϑορί. 
Ῥᾳ. Ἰνί. 2. Ὀἱοά. ϑιῖς. χἰϊ!, 84. 

Πόλεμος, ου, ὁ, ταν: 1) ῥτορ. δαί, 

1 Οοσ. χὶν. 8, τίς παρασκευάσεται εἰς 
πόλ.; Ἠϑοῦ. χὶ. 84, ἰσχυροὶ ἐν πολ. Βον. 

ἰχ. 7. 80 ποιῆσαι πολ. μετά τινος, " ἴο 

τοδί ΜΓ ὙΠ ἢ ΔΏΥ ὁη6, οαυΐν. ἴο πολε- 

μεῖν, χὶ. 7. ϑορί. ἀπὰ 1488. Ηγρετθοὶ. 
οαιΐν. (ο οοπέοϑέ, δἰγίζ., 58. ἷν. ]. ΟἸαβ}. 

9) φομοσ, ταν, Μαῖϊ. χχὶν. 6, ἀκούειν 

πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων. ἴμα. Χὶν. 
81. βορί. δηὰ ΟἾδββ. 

Πόλις, εως, ἡ, (οὔεοῖ. πόλος, ἩΒΘΏΟΘ 

πολὺς.) α οἷῳ, ῬῸΡ 8 Ὑ8]]οὰ ἰοτνη: 1. 

ΡΓΌΡ. δπὰ βϑῆοῦ. Ναί, ἰϊ. 25, κατῴκησεν 
εἰς πόλιν. ΜΚ. νἱ. δδ. [μι. τὴ], 1, 8]. 

, [ὰ ναουβ οοπϑίγυοιοηβ: 1) ὙΠ} 

αὐ. ἡ πόλις, “186 οἰτγ,᾽ ἷ. 6. θ6ΙΌΓΘ ταθη- 

τἰοηοὰ, Μαίὶ. χχὶ. 17. ΜΚ. χὶ. 19; οὐ ραν 

χοοίϊοποσ, “1π6 οἰϊγ,᾽ ἷ. 6. 16 σμοῇ οἷἐγ, 

πιείνοροϊίθ, Μαῖι. νὐ]. 38, χχνΐ. 18. ᾿ ψ ἢ 

84). οΥ οἴδεν δάϊυηςι, Μαῖί, σ᾿ 1, τῇ 

πόλει ἐκείνῃ. ᾿ἀοίδ χίχ. 29, ἡ π. ὅλη. 

χχνυί. 1]. Βον. σχυὶ. 19. 8. ἡ ἰδία πόλις, 

. Θη6᾽8 οὐπι οἰ Υ,᾽ ἱ. 6. ἱπ τΒίοΝ οΏ9 ἀνγ6 118, 

αῖι. ἰχ. 1: οἵ ἴῃ6 οἰϊοῦ οἷν οὗ οπϑ᾿β 

(αιαῖγ, [μὰ. ,. ὃ. ἡ ἁγία πόλις, " (86 Βοΐγ 

εἶεν, Μαῖι, ἱν, ὅ, ταΠοὰ ἡ πόλις ἡ ἠγα- 

πὴμένη, Βον. χχ. 9. 8) [01]. ὈΥ θέ. οὔ 

Ροῖβ. ἐδ οἷ ΟΥὙ αν οη6, 1. 6. οΠΘ 8 Π801ν6 

οἱῖγ, πόλις Δανὶδ, [μι. 1, 4; οΥ ἴη ψοἢ 

οη8 ἀἅπ6115, ἰν. 29. Ζοδη 1. 45: π. τοῦ 

μεγ. βασιλέως, 1. 6. “ον αοὰ ἀν 6}15. 

Μαῖϊ. ν, 386. 4) σῖτα [86 Ῥγορ. ἤϑῖιθ οὗ 

δ οἷἵγ βυδ)οϊποὰ : ἴῃ ἀρροβὶ το, Αςῖίϑ ΧΙ. 

ὅδ, ἐν πόλει ᾿Ιόππῃ. Χχνὶϊ. ὃ; οἵ ἱπ (86 
π. 2. Ῥεῖ. ᾿ϊ. 6, πόλεις Σοδόμων καὶ 1'. 
) [οἹ1. ὉΥ φεπ, οἵ σερίοῃι οὐ ὑργονίῃοθ, μυ. 

ΐ. 26. «εἰς πόλιν τῆς Γαλ. Φομη ἷν. ὅ. 
1,.α. Ἰ. 89, εἰς πόλιν ᾿Ἰούδα.---11, τηοΐοπ. 

,ὔ 

8586 

ΟἸμυτεῖ, [.π. χἰ!. 82. Αοἰβ χχ. 28, 1 Ροῖ. ἴον ἐλδ 
πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν. ΜΚ. 1. 88. Αοῷ 
ΧΗ, 
[π6 οσ᾽οδβιῖ] ΟΣ 
βδαΐ οἵ [Π6 Μοβοίδη Β Κίηράοτη, ἀοβογδοὰ 
88 ἀδβοθῃάίης ουν οὗ μοάνοη, συ. 3, 12. 
Ἠδ6Ὁ. χί. 10, 4]. 

α »γϑ)γέοσι, 
θ, 8. ΟἾδθ8. πὸ ἰταρχος- 

χοπρλέρ, ἐλο τίρὴ Ὁ οἰδὲ 

το. ἐΐ6 αὐπεϊπἐϑέγαίξίοη οὗ 
Ν. ὙΤ, ἰδδ εἰαΐίε ἰιδο1ῖ, 1. 6. ΘΟΗΙΜΒΒΕΝ; 
εοπιπιοπιυεαϊῆ ; ἢᾳ. οἵ ΟἸ γίδια πβ ἴῃ γε 

ΠΟΛ 

ἑηλαῤκἑαιέβ οὗ ἃ εἶτγ, Μαῖῖ. νἱϊδ. 84, 

ΟἸ6θ8.----Π1. δυτωθο]. οὗἉ 
ἐγευ8] ὠδγωθαίειι, 186 

, 8]. διὰ 

Πολιτάρχης, ου, ὁ, (πόλις, ἄρχω,) 
ὶ οί, πιασίδέγαΐξδ, ἀσίβ χυΐ. 

Πολιτεία, ας, ἡ, (πολιτεύω,) ῥτορ. 
οἰ δοίης ἃ ἔγθο οἰ ἴζθη,, [89 το]δίϊοῃ οὗ ἃ 
ἤχοϑ οἰἴζθη ἴο 186 βίαϊθ: βθῆοθ, 1) οὐδέ. 

'», ἔτοοάοται οὗ 
Αοἰβ χχὶὶ. 28. Ψοβερῆ. διὰ ΟἾδεβ 8 Ὁ 

2) δίαίο ἰιθοὶϊ, α οοπιπιμπῖξν, οΘοπετθοι- 
«οοαἰδῇ, ἘΡΒ. ἰ!. 12, ὙΠΟΙΘ Β60 ΤΩΥ͂ ποῖδ. 
2 Μϑ82ες. ἱν. 11. Χεοη. Μειι. ᾿,. 1, 18. Ῥοϊ. 
νἱ, 14. 4. 
Πολίτενμα, ατος, τὸ, (πολιτεύω,) 

ἐδδ 8έαΐξ. 

τοῦθ ἴο ἐμοῖς βρίϊιδὶ] οοταπιαπἱίγ, ΡΒ]. 
δ. 20. 360 τ Ὠοίϑ. 

Πολιτεύω, ξυϊ. εὐσω, (πολίτης,) ἕο 

ἰΐυδ αϑ α ὕγἐε οἰδίχεπ : οἴνοπιοτ, ἄθρο. μᾶββ. 
πολιτεύομαι, ἰο δὲ α οἰδίχξοπ φΥ α 5ἰαξε, ἕο 

ἰΐυθ αϑ α φοοὰ οἰδίχοπ, ἴο οοτιἀυοῖ οπ6᾽ 8 μοὶ 
δοοογάϊησ ἰο [80 ἰανγβ δῃὰ ουδίοζῃβ οἵ ἃ 
εἰαῖιθ. Ηρσπορ ἱπ Ν. Τ.΄ γσοπον. ἐὼ ἐΐσα, ἰο 
ογάδν' ομθ᾽8 [8 απάὰ οοπαπιοὶ, δοσοταϊηρ ἰο ἃ 
οοτδίη τὰ]: Ὑ ἢ δὰν. ΡὨ1]. ἱ, 27, ξξίως 
τοῦ εὐαγγ. πολιτεύεσθε : ἢ ἀδί. Αοῖδ 
χχὶϊ!. 1. πεπολίτευμαι τῷ Θ. Ἶ. 6. ἰο οὗ 
7)ῶν ἀοάὰ, δοοοτάϊηρ ἴο δῖ Ψ}}1. 50 2 Μδες. 
νἱ. 1, μὴ π. τοῖς τοῦ Θ. νόμοις. 38. ΥἹ, 
2. α΄. τῷ πατρίῳ νόμῳ, «αιὰ οἴξ. ἴῃ (06. 
δηὰ ῬΒ1]ο. ' 
Πολτ' της, ου, ὃ, (πόλις,) α οἰξέξεκπ, α5 

ἑμλαξίαπξ οἵ ἃ οἷ. Αςεἰβ χχὶ. 89, οὐκ 
ἀσήμου πόλεως πολίτης. ἴλι, χυ. 18: 
ἢ χεῦ. αὑτοῦ, οαυΐν. ἴο ξξὲ 
χἰὶχ. 14, δῃά οι. ἰὴ (1688. 
πολλάκις, δάν. (πολὺς,) πιαπν ἐέπιες, 

φίοπ, Μαίι. χτΐ!. 15, οἷς. απά ΟἸδδ. 
Πολλαπλασίων, ονος, ὃ, ἡ, δ(ϊ. 

(πολὺς.) πιαηύψοϊα, πρῆν ἔΐηιεβ τηογα, ἴων. 
χυλδ. 80. Ῥο]. χχχν. 4. 4. 
Πολυλογία, ας, ἡ, (πολυλόγος, ἔτ. 

“πολὺς, λέγω.) πιμοΐ σ᾿ ἰοηπαοίῃ, 
Μεῖι. νἱ. 7. βιορί. δῃὰ Ο]688. 
Πολυμερῶς, κἄν. (πολυμερὴς, ἵτ. 

“πολὺς, μέρος,) ἐπ πιαηὴν Ῥαγίβ, ἐπ ᾿ 
τσαγϑ, Ἐ66. ἱ. 1, 8.66 ΤῊΥ ποῖθ. 

π  φεφ αν ι γ ὁ, ἡ, πα]. (πολὺς, 
ποικίλος.) ὈΓΟΡ. πὲ σα αίοὰ ἸΏΝ.Τ. 
ἢ. τογῳ ᾿νατίοια, πιαηίγοϊα, περ γασίου, 

ἃ. ἰ:. 10, π. σοφία τοὺ Θεοῦ. 

Πολὺς, πολλὴ, πολὺ, σοῃ. πολλον, 
ἥς, οὔ : σοτρδν. πλείων, Βυροῖ]. πλεῖο- 
τος, 866 ἰπ (μεῖς οτάοῦ ; τοαθν, μεμοῖ, ῬτῸΡ. 



ΠΟΔ 
οὗ πυμηῦον, αυδη(γ, ΟΥ διηοιιπῖ: ἴ. ΒΙΝΟ. 
ΡΓῸΡ. πιαπν, πιμοὴ; δηὰ 1} ποὰπθ ἴπὰ- 
τά: ὩΤΑΌΟΥ ΟΥ τη] τυ 6, ἰαγσα: 
} νπιμβουὺΐ αι. ἩΣΉ φυθϑὶ. Φόομη νἱ. 10, 

χόρτος πολύς. Αεἰδ χν. 82, διὰ λόγου 
Χλοῦ. χνυὶ. 16, ἐργασίαν πολλήν. χχὶ!. 
28, πολλοῦ κεφαλαίου. Μαῖϊι. χίΐ, ὅ, 
γῆν πολλήν. 80 1 8 ἢοιη οὗὨ τιυἱιὶ- 
ἴυάο. Αοἷδ χὶ. 2], πολὺς ἀριθμὸς, “8 

δαὶ ηπδον.Ἶ χνῖ. 10. λαὸς πολύς. 
Κ, ν᾿. 24, ὄχλος πολύς. Αοἰδ χίν. ]. 

“πολὺ πλῆθος: ἢρ. Μαιί. ἰχ. 87, ὁ ϑερισμὸς 
“πολύς. ΑὖΒ0]. πολὺ, τππμοῖ,, 1.Χ. χἹ!. 48. 
χνὶ. 10. Αοίϑ χχνὶ. 29, 2) στ τί. δηὰ | 22 
βιιδοί. Ηεῦ. γ. 11, περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ 
λόγος. ΜΙ. χίϊ. δ7, ὁ πολὺς ὄχλος, "1τῃ6 
τυ εἰταἀ6.᾽ ΑὉΒ50]. τὸ πολὺ. ΟΥ. 
σἱϊ!. 16, ὁ τὸ πολὺ, κ5ο}]. συλλέξας.---Ἴ]. 
»ῬΟΌΒ. πολλοὶ, αἱ, ἀ, πιαηψ; δηὰ νῖ ἢ 
πούῦηϑ Οὗ τηυ]τυάο, σγεαΐξ, ἰαγσε: 1) “ἰ1}- 
οἿϊζ αὶ. ὙΠ δυῦει. Μαῖι. ν}}}. 16, δαι 
νιζομένους πολλούς. ΜΚ. ἴ,. 1δ, πολλοὶ 
τελῶναι. ἴλι. χὶϊ. 7, 19, πολλὰ ἀγαθά. 
Ζομη ἐϊ, 28, ὕδατα πολλά. 830 ὙΠ ἃ 
Βουη οὗ ηὐυἱιυάο, Μαίϊ. ἵν. 25, ὄχλοι 
“πολλοί : π.1Ὦ δηοίθον αὐ]. ἕτεροι πολλοὶ, 
Μαῖι. χυ. 80. ἔδια. ἴω. νἱῖϊ. 8. ΑἾ80]. 
“πολλοὶ, πιαηψ, Μαῖϊ. νἱϊ. 18, 22. [,ὰ. ἵν. 
41, ἀπὸ πολλῶν. 2οδη νυἱΐϊϊ. 80. ὅο Ὁ 
ἸῺΡ]. πιαῆν, οαυΐν. [0 ἃ τουἹθτυάο, αἰ, 
Μαῖι. χχ. 28, λύτρον ἀντὶ πολλῶν. ΜΙκ. 
χὶν. 24. Ἡοῦ. ἰχ. 28. Νουϊ. πολλὰ, ΠΝ 
ἐλέησε, πιμοῆ, Μαῖϊ, χὶ. 8. ΜΙ. ν. 20. 
1... χ. 41. 2 ον, υἱῖϊ. 22. ΕῸ]]. ὈΥ σθϑῃ. 
Ραγιι. Μαῖί. 1). 7, πολλοὺς τῶν Φαρι- 
σαίων. ἴμλι. '. 16, Φοδη νἱ. 66: ὮγΥ ἐκ 
στ χοῃ, ραγϊ. νοτ, 60, πολλοὲ ἐκ τῶν 
μαθητῶν. χ. 20. 2) Ὑἱῖἢ γί. 88 τοίδιτίηρ 
ἴο ϑοταϑιίηρ γ76}1 Κηόνῃ ; Ὑ{ΓῸ δ 8ῖ. ἴλι. 
νἱ!. 37, 47. Ἑον. χνὶὶ. 1. Αοίδ χχνΐ. 24. 
τὰ πολλὰ γράμματα, “ ἴῃ6 τηνποἢ ᾿ΘΆΣτ- 
ἱηρ᾽ νοι ἴὰοα παϑὲ. ΑἸ 8ο]. οἱ πολλοὶ, 
“δὲ τΩδΔηγ;,᾽ ἱ. 6. ἴμοβθ Ὀοίοσο βροίζκθῃ οἵ, 
᾿ποϊυιάϊηρς (06 1άθα οὗ αἰ, Βοτα. ν. 15, 19 
1. 6. ἐδδ πιαην οὗ νὮοπὶ [86 ΔρΟΒι]0 Βαά 
Β6ΘΏ ἐΓϑδιϊηρ 88 Ὠδυληρ αὐ Βυβξεγοῖ Ἰῃγουρῇ 
᾿Αἄδυ: 560 010 ἴῃ ΤΩΥ͂ ὨΟΐΘ. Κ'ο οἴ 
“πώ, 1. 6. 811] Ὑ8ο τϑοϑῖνθ ΟἸτὶβί, νον. 1. 
χὶ!. δ. 1 Οοτ. χ. 88. ΑἹβο ἐΐδ πιαην, 
«ὁααΐν. ἴο ἐΐ6 πιοξί, ἰδε ροὰ πιηιδον, Ὀὰὲ 
παρ  γἱὴς Θχεοοροηβ, Νίϑιι, χχίν. 12, ἡ 
ἀγάπη τῶν πολλῶν. 2 Ὁ ον. 11. 17, ὡς οἱ 
πολλοὶ, “88 [6 τηοβὶ ἀο,᾽ ;. 6. {ι9 7υἀδ- 
1ζίτρ ἴδδο 6 18.---Ἴ11. ΚΒ. δηὰ ἱπίθῃβ. οὗ 
ΑΜΟΥΝΤ' ΟΓ ΘΕΘΕΒΕ, ἡπεροῖ, σγοαΐ, υοὴθ- 
τιορζ, Μαῖϊ. 1.. 18, ὀδυρμὸς πολύς. ν. 12. 
1κ.ι. χ. 40, πολλὴν διακονίαν. Μαῖί. χχὶν. 
30. “οδη νἱὶ. 12, Αοἰίβ χχὶ. 40, οι. ϑερί. 
Ἀ3.πὰἃ Ο]668.---ἼΥ7, οἵ ΤΙΜΕ, πιμοῖ, ἴοπσ, Ρ]. 
“παην, Μαῖϊ. χχν. 19, μετὰ χρόνον πολύν. 
ΜΆ. νἱ. 856. ἴμὰ, νἱ. 29. χὶϊ. 19, ἔτη 
“πολλὰ, “ΤΏΔΩΥ γρδγβ: ἐπὶ πολὺ, “ἴοῦ 8 
Ἰοὴρ ὕπο, Αοἰδ χχυὶὶ. 6; μετ᾽ οὐ πολὺ, 
“οἱ Ἰοηρ αἴον, χχυ]!. 14: μετ᾽ οὐ πολ- 
λὰς ἡμ. ἴμλι. χν. 18; οὐ μετὰ πολλὰς ἡμ. 
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Αεἰβ ᾿. ὅ, δὰ Ο]248.--. ποῦ. πολὺ, 
πολλὰ, αἀνοτῦϊα}}ν : 1) βἰηρ. πολὺ, πιμοῖ, 

ψ, ΜΙ. χιϊ. 27. ἴα. νῦ. 47. Εοῃι. ' 
Ηἱ, 2, δῃὰ Ο]488. ὙΊ σοταραγ, 2 ον. νἱ]], 
22, πολὺ σπουδαιότερον. Ὠαϊ. πολλῷ, 
ἰά., νὰ οομραγ. Φολη ἷν. 41. πολλῷ 
μᾶλλον, Μείι. νἱ. 80. 2) ρ]. πολλὰ πἰ1ῃ- 
ουΐ τί. πιακῷ ἐΐηιεδ, οὐΐεη, Μαῖϊ. ἰχ. 14, 
ἀλλ τνς Ὰ Τὴ Ν 74. Ν 2; ΕΝ πιμρὰ, 
στεαΐΐ, Ματὶκ ἱ. 456. 111. 12. ν. 10, πα 
ἐκάλει αὐτὸν πολλά. μον. ν. 4, μων 
ΟἸαββ. ὙΠ τὶ. τὰ πολλὰ, ἐῤ686 τπαην 
ἐΐηιθ8, 707 ἐδ πιοδέ ρατί, σγοαΐΐν, λοτα. χν. 

Πολύσπλαγχνος, ον, ὃ, ἡ, αἀϊ]. 
(πολὺς, σπλάγχνονῚ, υεγν οοηιραβϑιοπαίς, 
Ὁ φτοαΐ Ἰπότον, Ἢ νυ. 1]. 
᾿ ἀρλη ῥέε ὺε έος 9 ὁ, ἡ, αὐ]. (πο- 
ὑς, τέλος.) ΟΥ̓ ,. ϑιρηρίμουθϑ ; 
"ρους Νις. εν ̓  με δ μῦν, } Τί. 
1, 9. {, δηά Ο]488. : ἤρ. Ὁ ΤᾺ ἼΩΝ, πτους σον" 
Πολύτϊιμος, ου, ὁ, ἡ, 8]. (πολὺς, 

τιμὴ.) 97" στοαί υαἷμδ οὐ ῥγίοο, οοϑέζῳ, 
ΘΟ Ῥγεοϊοιδ; νάρδος, Φοθη χίϊ, ὅ, μαρ- . 
γαρίτης, Μαίϊ, χὶϊ!. 46, 

Πολυτρόπως, κἂν. (πολύτροπος, 
ἔρ, πολὺς, τρόπος.) ἐπ πιαὴνψ τοανϑ, ἴῃ 
ψΑΥΟΌδ τβηηογβ, Ηοῦὗ. ἱ. ]. 
Πόμα, ατος, τὸ, (πίνω,) ἀγίμϑ, 1 Οστ. 

χ, 4. Βοῦ. ἴχ. ἴ0. ἄορι. αὐ ὰ ΟἸδδβ. 
Πονηρία, ας, ἡ, (πονηρὸς,) δαάηε85, 

ῬΓῸΡ. ἴῃ ἃ Ρθυβίοδὶ βθῆβο: ἴῃ Ν. Τὶ. ο]Υ ἴῃ 
ἃ ΤΩΟΙΪᾺΪ 86η86, ουἱΐ ἀἑδροδίοη, τιοϊοϊοήπθες, 
πιαϊίοο, Μαῖι. χχῖϊ. 18, γνοὺς ὁ Ἶησ. τὴν 
πον. αὖ. ἷλι. χὶ. 89. Ἐρῇ. νἱ. 12, τὰ 
πνευματικὰ τῆς πονηρίας, οαυΐν. ἴο τὰ 
πονηρά. ῬΊ. αἱ πονηρίαι, υοἱ οομηδεῖϑ, 
ΜΚ. νυἱ!. 22; εοἱοζοά ἀδοάβ, ἐπ φοίίίαο, Αοἱδ 

; ΤΡονηρ ότι ἃ, ὁν, κα), (πονέω, ἜΡΙΡ. 
σϑιβίη ΟὟ, ΒΟΙΤΟΥ, Ῥδὶπ,᾽ ΘΟ. 

274, δας μανίηρ ἰϊ, μον δ Ἀπ Ξ σρτοα ; 
ΠΘΏΘΘ ρΘΏΘΓ. ουΐδ, ὈΟ(Ν ῬΗγβίοα]]γ (7 
88 ΟΡροβοὰ ἴο εἰθηστὸν,) 84 ΤΏΟΤΆΪ]Υ,. 

ἰοϊοά : ἴἴ ἰδ ὰ8 τ δοῦν δῃά ρμϑβεῖνο : 
Ι. ΑΟΥ. ουἱΐ, 1. 6. “ πδυδὶπρ 601} ἰο τὺ 

ἐ αἱ ϊ ἰοζοά : οὗ 
ΤΒΟΏ5, Μαῖϊ, νυ. 4ὅ, ἐπὶ πον. καὶ ἀγα- 

οὖς. νυἱῖ. 11, εἰ ὑμεῖς πον. ὄντες. Αεἴϑ 
χυὶϊ!. δ, ἄνδρας πονηροὺς, ψὮΟΤΟ, ἢον- 
ΘΟΥΟΣ, ἰὉ ΠΙΔΥ τοσδῃ, ὁ ὑ84, ΟΣ] 668, τηθδῃ." 
ι6 Μαιῖ. χχνυ. 26. δο πνεύματα πον. 
61] βρ᾽ τ [8,᾽ τ δ] χπδηΐ ἀοιλοῃβ, {πι|. Υἱΐ, 
2]. χὶ. 26, πνεύματα πονηρότερα. ϑορί.. 
] ϑδδιη. χνὶ. 14, 4].: ἤθῆοθ ὁ πονηρὸς, 
ἐἴἢο Ἐπ] Οηο,᾽ ϑβαεαίδη, Μαιε. χἰϊ]. 19, 88, 
οἴϊ. τὴ οὗ (πῆρε, ὀφθαλμὸς πονηρὸς, 
“ΔῊ ΟΥ̓] ογθ,᾽ θηνΥ, Μαίί. χχ. 1δ. 8. δια- 
λογισμοὲ πον. χγ. 19. 1] Τίχ, νἱ. 4. [Δι, 
νἱ. 4δ, ἐκ τοῦ πον. θησαυροῦ τῆς καρ- 
δίας, δαιυῖν. ἴο θησαυροῦ τῆς πονηρίας. 
Ἡαΐαη. τ. 8, ὅ. 8.0 Ῥγορ. 88 Ἵοδυβίῃηρ ραΐῃ 
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οὐ ἀδυιαρθ, διιγέξωϊ, 6. (. ννοτὰβ, ἐηλεγίοια, 
οαἰωμεπίοιιδ, πἂἀν πον. ῥῆμα, Μδῖϊ. ν. 1]. 
Δοῖδ παν τῆς ἜΝ 5Σ ὩΩ ϑορί. ὅδϑῃ. 
ΧΧΧΥΪΙ. . αἷδθὸ , φγἱούοιιβ, 
Βον. χνΐ. ἃ, ἕλκος ἘαΜΙΕ καὶ πον. Νοαῖ. 
τὸ πονηρὸν, εοἱΐ, ἱ. 6. τοϊοβοάηδεθ, Μαῖι. ν. 
837, τὸ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πον. 
ἐστιν. νον. 89, α].: οὐ δυΐϊί, σοῆοσ. Μαῖϊ. 
νἱ. 18, ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πον. 8396 ΤΩΥ͂ 
ποίο. Φοδιη χνὶ!. 1δ. 2 Τ 688. 11}. 8, ΒΟΓΘ 
806 ΤἸΩΥ ποΐθ8.---Ἴ1. ῬΑΒΒ. ευΐΐ, ἱ. 6. 6ὁΥ]] ἴῃ 
πδίυτο ΟΣ 408} {γ, δαά, ἐϊϊ, υἱοίοιδ: 1) οὗ 
ῬΘΟΙΒΟΏΒ, ) γ) ΟΟΥ̓ΤΡι., ΟἿ ἡ ᾿ 
Οον. νυ. 18, ἐξαρεῖτε τὸν πον. ἐξ ὑμῶν. 
2 Τίπι. 11, 18, δὰ (1.58. 85 γενεὰ πον. 
Μαῖι. χὶὶ. 89. αἰὼν πον. 6]. ἱ. 4: οἵ ἃ 
εὐ λέξαι ἐξα κων δἰοίλω, Μαῖι. ἘΤῚ τ: 
οὗ μίημγδ, τιοέοϊδα!, ΟΟΥ̓ΤΗ , ζαγίδοι ,. “οῇπ 
1]. ως ὰ ψαῤέταν τὰ ἔργα. νἱὶ. 7. 
Οο]. 1. 21] Τίῃ. ἱν. 18, οἷ: ϑερί. δηὰ 
ΟἸδββ. δ. Χϑῃ. οι. 3. 6, 20, τὰ πονηρὰ 
“ποιεῖν. ῥᾳδιούργημα πον. Αοἰδ χνὶϊ!. 14 
(β6ο ΤῊΥ̓ ποίθ). Ϊ Τὰ νυ. 22, ἀπὸ παντὸς 
εἴδους πον. Ησν. ἰἰϊ. 12: α͵80 οἵ ἐΐηι68, 
ῬΓΟΡ. 88 0] οὗ βοιτοὺν δηὰ δβϑΖι)οιίου, ουἱΐ, 
ϑΟΥΤ μὲ, οαἰαπιΐΐοιδ, ἡμέραι πον. Ἐρἢ. 
ν. 16. Νουΐ, τὸ πονηρὸν, δυΐϊΐί, τυϊορο 688. 
φυΐίξ, 1κλι. νἱ. 45. 1 ΨΦοδη ν. 19: ρ]. τὰ 
“πονηρὰ, οἱ ἐδίηρε, «σὰ 
ἶχ. 4. χὶΐἱ, 86. ΜΚ. νυἱῖ. 28. 2) ἴῃ ἃ ρὴνγ- 
ϑίοαϊ 5686, ΟΥ̓ ΤΔΙΠΟΙ οὗ οΟχύοσηδ] 408] Υ 
δηὰ οοπάϊιϊίοη, δυΐ, δαά, καρποὶ “πον. 
Μαῖι. υἱΐ. 17: ἀφθαλμὸς πον. ἱ. ὁ. ἐἱ, 
αἰἱθοαϑοῦ, νἱ. 28, χχῖϊ. 10, πονηρούς τε 
καὶ ἀγαθοὺς, " Ὀο(Ν Ὀδὰ δηὰ ροοὰ," ἃ ροτὶ- 
φόρα ἴον αἷδ; Τλι. νἱ. 22, ἐκβάλωσι τὸ 
νομα ὑμῶν ὡς πον. 
ΤΠ όνος, ου, ὁ, (πένω,) ζαδουν, ἐοὶί, ἔγα- 

οαῖ : ἤθποθ μαΐνκ, αασωΐδῆ, ον. χνὶ. 10, 
ἐμασσῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ 
“τόνου. νον, 1]. χχὶ. 4, ϑορί. δηὰ ΟἾδδβ. 

Πορεῖία, ας, ἡ, (πορεύω.) ῬτὸΡ. α 
φοΐπρο; αἷδο α οεγπον, ἵλι. χὶϊ. δ πο. 
ρείαν ποιούμενος, " ΤΑ ΚΙΝα Ὠΐβ Αγ, ἷ. 6. 
7οατπογίηρ. Ετοῦι [μΠ6 ΗθΌ. ἰπ ἢ]. φοΐπσϑ, 

ΐ 0Ν.8 07 Ὰ 28. 1. τρανδ, Ῥμγϑιῖέβ, ΟΟΟΡαζΟΝ 8 
1], ἩΏΘΓΘ 566 ΤΩΥ̓ ποῖθ. 

Πορεύω, ἴ. εύὐσω, (πόρος,) ἐο δαμδϑα ἕο 
»αξ8 ΟὐΘΡ ὉΥ Ἰαῃὰ ΟΥ Ὑδίοσ, ἕο οομΌοΥ, 
ἐγαηϑρογέ; οἴϊοποσ, δηὰ ἰῃ Ν. Τ΄ ἀθροη. 

9568 

«υἱοκοώ αεεά9, Μαῖϊ, ]}] 
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ϑάνατον. νἱἷϊ!. 50, εἰς εἰρήνην; ἔμπροσ- 
θεν, Φοδη χ. 4: ἐν οὗὨ βϊδῖ6 ΟΥ̓́ΤΩΒΏΠΟΤ, 
Αοἰδ χνὶ. 86: ἐπὶ σ᾽ ἢ δος. οὗὨ μ]δοο, 
Μαῖίι. χχίΐ. 9. Αςίβ υἱ}}]. 26 : οὗ ρεγβοῃ, χχν. 
12. οἵ ἐΐηρ δουρῃϊ, οὐ͵οοῖ, ἐπὶ τὸ ἀπο- 
λωλὸς, [μι. χν. 4; ἕως οἵ ρΐἷαοε, Αεἰδ 
Χχὶ!. 28: κατὰ ὙΠῸ δοο. οὔ ρ]Δεο ἐοισαγάς 
νοι. ὙἱΣ. 26: οὗἩ ψΔΥ ὙὮΙΟΝ, τοῦ. 
86: ὀπίσω οὗ γεγβοη, ὈΥ Ηοῦγ. ἐὺ 90 
αἴεν ΔΏΥ ον, ἴο 0] ]ονν, [π|. χχὶ. 8: πρὸς 
ὙΠ δοο. οὗ ροῦβ. Νίαϊί. χ. 6. ἴ,υ. χὶ. δ; 
σὺν οἵ Ῥοτβ. υἱὶ. 6, ὅο στ δὐνοτῦο, 
ἐκεῖθεν, Μαῖ!. χίχ. 15; ἐντεῦθεν, [κ. 
χἰϊ!. 851: οὗ ἴον ὅποι, χχῖν. 28: ποῦ, οδη 
υἱὶ. 856. ΒΥ ἃ βοσὶ οὗ ρὶϑοῃδβιη, πορεύομαι 
ἷΒ οἴθηῃ ὑσεῆχοϑά, δβρϑο. ἴῃ εἶθ Ῥϑσί., ἴο 
ψοῦῦθ ὙΠΟ ΔἸΓΟΔΟΥ ΩΡ ἴδε ἰάδα οἵ 
φοϑηρ, ΘΟΏΡ. ἔρχομαι πὰ ἀνίστη 

εἰΐ. 11, 8, πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξε- 
τάσατε. ἰχ. 18. χ, 7. ἵἴλκι. χ. 87. 1 Ῥεῖ. 
11,19. ϑορί. οἵξ. δῃὰ 208. Αηϊ. νἱῖ. 18, 1. 
2) Ὁγ ἱτιρ!]. ἐο ἀδρατέ ἐλ {ὐ7, :Ξ: ἔο αἴ. ἴμκι. 
χχὶϊ, 22. ϑορῖ. δά δὸ οἴχομαι ἴῃ ΟἾΔδ8. 
8) φσηθΥ. ἐο φο, τυαϊξ ; ἴῃ τῇ Τ. οἿ]γΥ ἔχ. 
δηὰ ἔτοῃι (6 ΗδῦγΣ, ἐο τοαῖϊξ, ΞΞΞ ἐο ἔἕοε, 
οὐπάμοξ οπμ6᾽58 ϑεῖ σἰτὰ δάλυποὶ οὗ τοδὲ- 
ΠΟΡ: ψτὰ ἀφ. οὗἉ τυῖΐθ ΟΥ ἸΏΒΏΠΟΙ, ΑΟἰδ ἰχ, 
81, πορ. τῷ φόβῳ τοὺ Κ. χὶν. 16. “υάο 

. Ἵ Μδοο. ν᾽. 28; υἱῖδι Ῥσορ. δπὰ 15 
6886, ἐν οὗ ΣῸΪΘ ΟΥ τηβῃΏοΥ, ἴω. ἱ. 6. 2 Ῥοί. 
ἱϊ. 10. δορί. πὰ Εδοὶυδβ. νυ. 2: κατὰ πιὰ 
806. οΟΥὗὨ ΓΘ ΟΥ ΤΩΔΠΏΟΥ, κατὰ τὰς ἰδίας 
αὑτῶν ἐπιθυμίας, 2 Ῥοῖ. 1]. 8, Ζυὰς 16, 
18. ϑορί. Νυ. χχίν. 1. Ὑιβά. νἱ. 4. 
ὀπίσω οὔ τὰυ]θ ΟΥ ΤλΔηποΥ, ὀπίσω σαρκὸς, 
2 Ῥεῖ. " Ι0: "τ ἡμὴ ἤθη. οἵ 
απιοηυ, τ. Υἱϊ. 14, ὑπὸ μεριμνῶν Ἶ 
ΑΡβοὶ. [μυ. χίϊ!, 88, δεῖ με σήμερον Ἴ 
ἷ, 6. ο τοαΐϊξ, αοἱ, 18} τὴγ ἀπτοθ. 

Πορθέω, ἐπυω (πέρθω.) ἰο ἴαγ 
, ΤαῦΌαρε, ) 8 ΒίΓΟΠΡΟΙ [ΟΥΤῚ 

(δὴ διώκω : τὴν ᾿αληδίαν, ΟἿ. :. δ8. 
τὴν πίστιν, νοτ. 28: τοὺς ἐπικαλ. κιτ.λ. 
Α-οἰϑ ἰχ. 2]. 
Πορισμὸς, οὔ, ὃ, (πορίζω,) Ῥτορ. 

(80 δοὶ οὗ ργουι ἀΐηρ μεθ 6} ὙΠῺ δὴν 
{ΐηρ,᾽ οὐ 116 οἴδοοί ; ἀαοφωυϊΐδέξίοῃ, σαΐπ; 
8180 τηθϑίοῃ. ἃ ΒΟΌΓΟΘ ΟΥ πίθανδ οἱ καΐῃ, 
1 Τί. νἱ. δ, 6. Αροογ. δηὰ δῖ. ΟἾδβα. 

ΕΣ Εἰσὶ ας, ἡ, (πορνεύω,) γτορ. 
τηϊὰ, πορεύομαι, ἕ. εύσομαι, δοτ. 1. μαε8. | λανίοίγῳ ; ; ΒΏΥ ΘΟΣΏΒΟἕΟΣ 
88 τηΐὰ, ἐπορεύθην, ῬΓΟΡ. ἕο ομδ δ᾽ οὗ [0 δοχϑβ ουΐ οὗ πρηρίεη. χι 85 οὗ. ἢ 

ΟἸδ88. [πὶ Ν. Τὶ. 1) ὑγορ. δῇ δεῖ, δείακδ 0565 8ογ. ΞΞ ἰο ῬΑΒΒ ὕγοπι οὔθ 
Οἶδοο ἴο δῃοίθοῦ, ἱπίγϑηβ. : ἤδῆοο, 1} ΡΓΌΡ. 
ἕο Ῥαδ8 ΟΥ̓ 90, ἱτηρὶγίης τοίου πε 100 
Ρἶδοο ὙἘΘΥΘ ὁπ 5, δηἃ ἤσποθ οὔϊθη -Ξ ἐὺ 

ΟΝ, 90 ΑὝΨΤΑΥ, γέ; 8080]. Μαεῖί. 
᾿ὶ, 9, οἱ ἀκούσαντες ἐπορεύθησαν. ΜΙ. 
χνὶ. 10. Αοἴθ ν. 20. υἱῖϊ!. 89, ἐπορεύετο 
τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. ἴύϑυλ}}γ υἱ ἢ δἀὐιηςί οὗ 
Ρΐδοθ ἐσῆδηοθ οἵ εολέξλον; 6. Κ. ἃ Ῥτθρ. δπὰ 
18 σΆ80, ἀπὸ, Μαῖϊ. χχίν. 1. Αοἰδ ν. 4] : 
διὰ, Μαίι. χὶϊ. 1 : εἰς οὗἉ ργἴδοο, ἰϊ. 20. Γ,. 
ἷν. 42: οὗἉ δίαϊθ οσ οοπάϊίίοπ, χχίϊ. 88, εἰς 

᾿ϑαροὼ Μειι. 
χνυ. 19, μοιχεῖαι, πορνεῖαι. ἤοτα. ἃ, 29, 
δηὰ οἵϊ. ; ϑοδδ νἱῖϊ. 41], ἡμεῖς ἐκ πορν. οὐ 
γεγενν. “ἯΟΘ ΔΙῸ ποῦ Ὀόττ οὗ Τοτηἱοδέου," 
ἯΘ 816 Ὡοΐ δριγίοιιδ οἰ] γθο, Ὀοτη οὗ 8 
σΟΠΟΌΝἷπΟ, Ὀαὶ 816 ἴῃ ἴσιο ἀοδοοηἀαηῖε οὗ 
ΑΡγδηδια ; 8660, ΠΟΨΘΥΘΙ, ΤΩΥ ΠΟΙΟ : δρός. 
οὗ Ὑδογθάοτῃ τ 1 
αὐἀὐμίίονυ, Μαῖι. ν. 82. χίὶχ. 9. ἘποΪσμ. 
ΧΧΊΪ, 28; 860 ΤῊΥ ποῖθ;: οὗ ἐποδδέ, οἵ ἴη- 
οοδίθου τηδιτίαρο, 1 ΟοΥ. ν. 1. Ῥτοθδδὶγ 
8180 ἴῃ σοίογοιιοθ [0 τηδιείασοα τε δίῃ 189 



ΠΟΡ 
ἄἀορτοαβ Ῥυοβι δἱἐοὰ Ὀγ ὑπ Νοραίς αν, απὰ 
ἤδϑῃοσ. ἴο 8]] βδιιοΐ ἱπίθγοο 50 88 ὑπαὶ 1διν 
Ἰηϊοτάϊοϊοα, Αςἰβ χυ. 20. χχὶ. 25. 2) ἴοι 
1:6 ἨφδΌτν. ϑγταθο}. ἕον ἑἀοίαίγῳ, ἴ8}6 ἔοτ- 
δακίηρ οἵ {δ6 τυ Οοὰ ἰο σουδῃ!}Ρ ἰά0]8, 
(οοταρ. πορνεύω, 2.) μεν. ἰϊ. 2], Δ]. 
Πορνεύω, ἔ. εύσω, (πόρνος.) ἐο οοη:- 

12 ζογηπιοαξίοη, (σοτὴρ. ΝΌΤΩ. χχν. 1. 9.) 
ἰησϑδηβ. 1) ἐνῆν 1 Οον. νἱ. 18, ὁ πο 
τον: ΣΧ. ἐᾷ : ἀβκοὸ ΟἸ 688. ) ἔτοτῃ μῇ 

δὉ., .4ω. οὗ ἑαοϊαίγῳ, ἴῃ 6 δρὶ τη 
τολατῖοα. ὀχίδάηᾳ δούτοοπ Θοὰ κρὰ δὲ 
ΟΒυτοΙ Βεΐπρ βηδάονοα ἔοσί ἀπᾶοὺ [80 
δ Ὁ] Θτὰ οὗ [ἢ 6 οοπίυσαὶ πηΐοι : ὙδΙοΣ τὸ- 
Ἰαϊΐοῃ ἴδ ὈΤΟΚκοΩ ΌὈΥ (Ποθ6 ὙΠῸ ΟΣΒΕΪΡ 
4015, κου. ἰϊ. 14, 20. χυἱ. 2. βορι. ἄζ οἷν. 

ἹΠόρνη, ης, ἡ, (πόρνος.) α δλαγῖοΐ ; 
ΤῸΡ. “8 ὙΟΙΏΔΏ ὙΠῸ ῥγοβεϊαϊοδ ὨΘΓβΟ ἢ 
ὋΣ ραΐη,᾽ Μαῖϊ. χχὶ. 8]. 1. χν. 80. 1 
Οοςσ. νἱ. 18. Ἠδῦ. χί, 81. “726πη68 ἱϊ. 25. 
δορί. ὙΜουρ [86 δθη50 ἴῃ Ο]488. 18 βοπε- 

Υ 8 ῥγοβίϊαίο ἴον φαίη, γοῖ 1ΐ τηδὺ Ὀ6 
ἀουνίοα ὙΠΕΙΠΟΡ Ῥτοβυ ΠΟ [Ὁ σαῖη 18 
Ὡ Υ τρῦδηΐ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΡΔ8 οὗ [80 
Ν. Τ. Ια ἴδ ὈΘΙΓΘΣ ἴο δΌΡΡΟΒΘ 1: υδρῇ ἱπ 
189 Β6η86, οαυδηῖ ἰπ ΟΥ ϑδοτὰ 
τοῆογο, “ὁπ0 ψἼο Πο] 48 1116 ,8] ἐπί γοοι ΤῈ 
ψ ἢ τηϑη.Ἶ ΒΎοαι ἴδ6 ΗδΌν., δγταθο]., οἵ 
ΒΑΌΥ]ΟΩ, ἡ πόρνη μεγάλη, " ἴΠ6 ρστοδὶ 
Βαυ]οῖ,᾽ 88 θοΐηρ ἴΠ6 οἰ οΥ βοαὶ οὗ ἸὰοἸδίσυ, 
Ἐν. χυ]ϊ!. 1, δ]. 

πόρνος, ου, ὁ, (περνάω,) Ῥτορ. α 
»τοβέϊιξο, οαξαηιΐία; ἱπ Ν, Τα γὺν. 

πῖραΐον, 1 Οοτ. ν. 9---}}. νἱ. 9, δηὰ οἷ. 

Πόῤῥω, «ἂν. (πρόσω, Ὥοτ. πόρσω, 
ἤν. πρὸ.) ῬτῸΡ. δηὰ 111. ὁ ἔοσταγάθ, ἴα ἔου- 
ὙΦΆΓ(β :᾽ Ὠθποθ “γ, ," οΥ). ἴλι. χὶῖν, 82, 
διὰ Οἶαδθ,: [01], ὉγΥ ἀπὸ, ΜΚ. γῇ! 6, ἀπά 
ΟΙδδ8. ; σοζωραιαῖ. ποῤῥωτέρω, ὕαγίλον. 
[κᾳ. χχὶν. 28. κηὰ Οἴδθθν, ἀκ ὰ ᾿ 
Πόῤῥωθεν, δἂν. (πόῤῥω.) ὕγοηι 7ῶνγ, 

,οπι ἃ ἀϊβίδῃοο, Ηοῦ. χὶ. 1 ἤν μιῇ 
ΟἸ4δβδ. : 8180 “2 οὔ) αἵ ἃ ἀϊβίδηςο, [,. χυὶϊ. 
12, οἱ ἔστησαν πόῤ. 8. δορί. δηὰ ΟἾἸδΔε8. 
85 Ηἀϊΐδη. ἱἰΐ. 6, 20, ἑστῶτες π. 

ἸΠορφύρα, ας, ἡ, 1,Αἱ. ρεγρώνγα, ἱ. 6. 
γηῖο-πιιϑοῖο, ἃ 88.6}1-Π5ἢ, ἰουπὰ οα 

[πο σοαδίβ οὗ [06 Μοαἰζοσταποδη, ὑ δὶ οἢ 
1616 ἃ στε βῃ-ῬυγΡ]6 ἀγο, ταυοῖ ρεϊζοὰ 
Υ̓ ἴῃ 6 μρρηὑ υρη εν μὰ δῖ ᾿ ᾿ 

ἱ. Θ. ΔΩΥ 1810 ἢ ῬΌΤΡΙΘ, " Ὡ, Ἦν ἐδὰν ῬᾺΡ 
οἰοέλε, 
ΤΑ δηὰ σϑϑ]ῖ, [λι. χυὶ. 19, ἐνεδεδύσ- 
κετο πορφύραν καὶ βύσσον. ον. χνΐϊ. 4. 

»υγρίδ 

ΧΙ. 12. δορί., 508. Β6]]. νἱ. 8, 3. Ἠάϊαη. 
υἱ!. 1, 21. ὅ'ρϑο. α »ερρίε τοῦδ, θὰϊ ὑροι 

γ, ΝΙκ. ΟἸὨεἶδί 8385 ἃ στρ οοὶς- ὁ ὈΪ]Θτὴ οὗ ΤῸ 
χυ. 17. 

πορφύρεος ους, ἑα ἃ, εον οὖν, δ]. 
πορφύρα, ,» Ἶ. 6. τοὐ 8} ρυγΡ]6, 
Ὁδη χὶχ, 2, ἱμάτιον πορφ. δηὰ 

Πορφυρόπωλις, εως, ἡ, (πορ 
ἀραΐον ἐπ “τρία οἷο 

ύρα, 
“σωλέω,) α. ἕπῃ μὰ ΟΓ 
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γρίδ, σοῦτὶ ΌΥ ῬΘΙΒΟῺΒ οὗ [Τ᾽ 

ΠΟΤ 
νοδίβ, ἴον [86 ἀγείηρ οὗἨ Ὑδοἢ τΠ0 1ωγάἶδηα 
ὝΕΓΘ ἔδιηουβ;: 10 Β66 1 ἴο Πανα Ῥϑιοὶ- 
Ρδίεά ἴῃ, ΟΓ σϑίθον δυοοθοάδά ἴο, ἴ[Π6 Τερὰ- 
ἰδίου οὗ {πὸ Τγτίδηβ, Αςίϑ χυΐ. 14. 
Ποσάκις, δὰν. ἐαωδν ᾧ (πόσος,) ἄοιο 

την ἐΐπιο8 3} ἦοιῦ οὐἵοη 3 Μαῖι. χυὶϊ, 21. 
Πόσις, εως, ἡ, (πίνω,) ῬτοΡ. α ἀγέπζ- 

ἔπ. ἴῃ Ν. Τ. αἀνίπά, Φοδπ νἱ. δδ. Βοτι. 
χῖν. 17, βρῶσις καὶ πόσις. ϑερί. ἂς ΟἾΔ88. 

Πόσος, ἡ, ον, ἰπτοττος. Ὀτομ. (ΘΟΥΤΟΪ 
ἴο ὅσος, τόσος,) ἄοιυ φσγεαΐ 3 φωιαπίμδ 1 
1) οὔ ΜΑΟΝΙΤΌΡΕ ΟΥ ΟΥΑΝΤΙΤΥ, λοιῦ 
φνοαΐ3 λοιυ πιιοῦ 3 ἴα. χυὶ. ὅ, πόσον 
ὑφ ελεν τῷ κυρίῳ μου; νεῖ. ἦ. Ἰπΐεῃβ. 

αἰΐ. νἱ, 28, τὸ σκότος πόσον; 2 ΟὐΥ. 
νἱ!. 11. Ἀαῖ, πόσω, ὃν ἤοιῦ ταμοῆ, [0]}. ὉΥ 
οοτηραγαῖ. μᾶλλον, λοιῦ πιμοὴ τότ, Μαῖϊ. 
νἱ!. 11: Χείρων, ΗΦΘὉ. χ. 29. διαφέρει, 
Μαῖί. χὶὶ. 12. 1] ὰ. χὶἹ. 21. Χο. Με. 
᾿.. δ, 4. Οὗ δὴ διιουῃὶ οἵ (6, λοισ τιμοῖ, 
λοι ἰοηφ, πόσον χρόνον, ΜΚ. ἰχ. 2]. 
Ἰβοοῦ. Ρ. 424, π. χρόνος. 2) οὗ ΝΌΜΒΕΆ, 
ἦοισ πιαπν 1 Μαῖι. χν. 84, “ὅσους ἄρτους 
ἔχετε; χνὶ. 9,10. Αοἴθ χχὶ. 20, πόσαι 
μυριάδες. Ἰπῖοηδ. Μαῖί. χχνὶ!. 18, πόσα 
σον καταμαρτυροῦσι: " ΠΟΥ͂ ΤΩΔΗΥ δηὰ 
στιοαῖ {μΐηρβ.᾽ 

Ποταμὸς, οὔ, ὃ, (πότος,) α γἱύεγ, 
δίτεαπι, ΜΚ. ἰ. δ, ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ. 
Αοἴϑ χυΐ, 18. ΑἸ]οροσ. Ζοδὴ νἱ). 88, Ἐον. 
Ἐπ 1,2. Βιαϊὰ οὗ ἃ ϑίγδανη, 88 ΒΤ  ]θη, 
οὐ ονίηρ, οαυΐν. ἴο ὦ ἑογγοηΐ, Μοοά, 
Μαῖι. νἱΐ. δι, Ἶ Ηομ. ἢ]. ἰν. 4δ2. 
Ποταμοφόρηπος, οὐ, ὁ, ἡ, 4]. 

(ποταμὸς, φορέω.) δογηα αἰϑαν ω- 
ἡποοά, λον. χὶϊ. 16. Ἡφεγεοῖ. ἰῃ ἀπόερσε. 

Ποταπὸς, ἡ. ὃν, Ἰηίοττοῦ. δα]. τολαί 2 
ἷ, 6. οΥ υδαὲ ζὲπα, βογέ, οΥ πιαπποῦ 3 ϑιαϊὰ 
οὗ ἀἰδβροβί το, Ομ δγδοῖοσ, 408} : ὁαυΐν, ἴο 
ποῖος, Μαῖϊ. υἱῖϊ. 27, ποταπός ἐστιν 
ἡνάράν «υδαί Αμαν "ἢ ζω 1. ΩΝ ὑνὰς 
δ, σμαηπέμϑημο 5 . ΧΙ. 1, σα. λίθοι 
ἐὸν υὐκ οἰκοδομαΐ. 1,α. ἱ. 29. νἱ!. 89. 
Πότε, ἰηίΐοιτοξ. δἄν. (οοττοὶ. ἴο τότε 

ΟΥ ὅτε.) ιοἦόπ 3 αἱ ιυλαί ἐΐπι6 3 6. ᾧ. αὐγοοΐ, 
Μεῖι. χχῖν. ὃ, πότε ταῦτα ἔσται: χΧχγ. 
87, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα: γεν. 88, 
89, 44. 80 ἕω; πότε, τηξίϊ εσἦθη 3 οτῦ 

3. χυὶϊ. 17, ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως 
πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν . ἱπαϊγεοί, ΜΚ. 
ΧΙ, 83, οὐκ οἴδατε πότε ὁ καιρός ἐστιν. 

ι. ΧΙ, 86. ᾿ 
Ποστε, ἰπάοξ. δηὰ δηοϊττὶς, (οοτταὶ. ἴο 

τότε, ὅτε.) ὉΓΟΡ. ΨΉΚΝ, ΨΗΣΝΕΥΆΒ. 
αἔ 80:6 ἐΐτηθ, 0π6 ἰἕπι6 ΟΥ̓́ΟΥδόν, ομοο, 

ὈοΙ οὗ ἔἰτηθ μϑδὶ δπὰ ἔπίυσθ ; οὗ [86 μεδδί, 
οποῦ, ζογηροτίῳ, ΦΖονη ἰχ. 18, τόν ποτε 
τυφλόν. Ἐοι. νἱϊ. 9. χ!. 80. 2 Ῥοί, 1. 2]. 
ΡὮΙ]. ἵν. 10, ὅτι ἤδη ποτὲ, "ἸΟῪ δἱ 
Ἰοησίὶ ;᾽ οὗἁ ΛΝ ξαΐατα, οποθ, 056 ἄαν, αἱ 
ἰαϑί, 1κι.. χχὶ!. 82. Βομ. ἱ. 106, 2) αὐ απῷ 
ἔΐηιδ, ΘΌΟΥ,, ἘΡὮ. ν. 29, οὐδείς ποτε τὴν 
ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν. 1 ΤᾺ. ἱΐ. ὅ. 



ΠΟΤ 
Ὡ Ῥοῖ. ;. 10. Ἱπίθῃβ. ἰῇ δὴ ἰηίΐοττος. κε 
Επαὶ. δύον, ποῖῦ, ΘΧΡΥΘΒΔΙΩΡ ΒΌΓΡΓΙΒΟ, 1] 
Ὅον. ἰχ. 7, τίς στρατεύεται ἰδίοις ἼΠ 
νίοις ποτέ: Ἠοῦ. ἱ. δ, 18. [πάϊΐτοοῖ, (δὶ. 
ἰδ, 6, ὁποῖοί ποτε ἧσαν. 

Πότερος, α. ον, ἰῃοττοῦ. Ργοη. τολέίοῦ 
οὔ έιοο ἐβ Ν. Τ΄ οὩ]γ πουΐῖ. πότερον, 88 
εάν. ισλείδον 7 εὐγεπι ἐ ἱπάϊτοοῖ, δηὰ [0]- 
Ἰογϑὰ Ὁγ ἢ, ον, Φοδη υἱῖ. 17, πότερον ἐκ 
τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ἢ ἐγὼ κιτιλ. 

Ποτήριον, ου, τὸ, (ποτήριος, ἔτ. πο- 
τὴρ,) α ἐν τ  ἰδρηνς σὰρ: ἷ. Ῥγορ. 

ἴ. χ, 42. ποτήριον Ψψνυχροῦ μόνον. 
ΧΧΙΙ. 25, τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου. νοτ. 
20. χχνὶ, 27, οἱ βθρο αἱ. ϑιερί. δηὰ Ο]468. 
“11. πιοίοῃ. σω, [ῸὉΣ μὰ ἐΟΡΈ ΠΕ Ἐν 
Ουρ, Οἵ , 6. 8. σε} ΟΥΓ ιοΐῃεξ, βαϊὰ οἵ [ἢ 6 
τες ἐμρλυμοι "ὰ Θυο δ ατδὶ, 1 Οον. χὶ. 25, 
τοῦτο τὸ “-. ἡ καινὴ διαθήκη. χ. 16, τὸ 
π. τῆς εὐλογίας, ἱ. 6. "86 ΟΌΡ ἴον ΟΥ 
ονονῦ σοὶ τὸ αἶνο [ΠΔη]κ6 ἰο αοἀ.᾽ 580 
πίνειν π. “ἴο ἀτίη!κς ἃ ουρ,᾽ νὲνρ. 2], σ. 
Κυρίου πίνειν καὶ π. δαιμονίων, ἷ. 6. 
οοηβοογαϊοὰ ἴο ἴδο [,ογὰ δηὰ ἴο 1άοἶβ. χίὶ. 
28, πίνειν ἐκ τοῦ “π-. σον. ϑοδη ἷν. 14. 
--Ἴ 1]. τηοίδρ. ἔζοτα [89 Ηοῦ. ἰοέ, Ῥογίϊοη, 
ὑπο [6 Θιλθ]θαι οὗ α σε», “οὶ αοά 
Ῥηϑδϑηί ἴο 06 ἀτυηῖς, οἰτῃοΣ ἔον σοοά (88 ΡΒ. 
χτὶΐ. ὅ. χχίὶνὶ. δ.) ον ουΐί, (85 ΡΒ. χὶ. 6. Εζεῖϊς. 
χχὶϊ!, 81.) [πα Ν, Τὶ. σὼωρ οὐ" βογτοισ, ἱ. 6. 116 
Ὀἱϊτῦον Ἰοὺ νι μἰοῖὶ αυγαϊ θὰ [6 ϑανίουσ ἰῃ ἢ18 
νὰρεα δηά ἀσλι ἴοΥ {Π|6 δἷπ8 οὗ {πὸ τοῦ], 

αἰΐ. χχ. 22. χχὶϊ. 26. χχνὶ. 42, αἱ. 
ϑαϊὰ 4150 οὗἉ {16 οὗ αοὐ᾽ἷβ Ὑὑταῖ, 860 
Μυμὸς, Βον. χίν. 1Ὁ. χνὶ. 19. 

Ποτίζω, ἴ. ίσω, (πότος,) ἴο σίυδ ἴο 
ἀνίης: 1) Ῥγορ. υίτα δοὺ. οὗ ρογβ. Μαίι. 
Χχνυ. 8δ, ἐποτίσατέ με. χχνὶ!. 48 : 806. 
ἰΏ}0}]. χχυ. 87. Βγρ. ον. χὶν. 8. Ῥδββδβ. ἢρ. 
1 Ὅσον. χί!. 1, ἴ, δὰ Ο]4886.0 1; 
ἀοαῦ]ο δοο. οὗ ρογβϑοη δηὰ (μην, Μαῖι. χ. 
42, ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τ. 
ποτήριον Ψυχροὺ: ἔφ. 1 Οὐογ. ἰϊ. 2. 
ϑορί. Ἐκ 8, χνυ. 8. Οοῦ. Ταῦ. 19. 2) οὗ 
Ῥἰαῃίδ, ἐο τυαΐεν, ἐγτίσαίο, ϑορῖ. δπὰ Ο]δβδ. : 
ΟὨΪΥ βρᾳ. οὗ ᾿Ἰῃπδίγαοίίζοῃ, 4080]. 1 Οὐσ. 11}. 

Πότον, ου, ὁ, (πίνω,}) Ῥτορ. α ἀγίηζ- 
ῶ [89 δοὶ οἵ ἀτϊπἰκίηρ ; οἴθποσ, δβηὰ ἴῃ 

. Τὶ α ἀγίηλίησ ἱοσοίλον, α ἀγὶπκδη-δοιΐ, 
Ἰ Ῥοῖ, ἱν. 8, ἐν κώμοις, πότοις, κιτιλ. 
ϑορί. δηὰ Ο]868, 

Ἴτον, ἱπάοξ, δβοϊ τς ραγεῖοϊθ, (οοττοὶ. 
Ὑἱζ ποῦ, οὗ.) ϑοπιειυΐογο, ἴῃ βοτὰθ οἶδοθ 
οὗ οἴπος, Ηδοὃ. ἰ,. 6, διεμαρτύρατό που 
τις. ἵν, 4, δηὰ Ο]488. “οϊηοὰ ψἱτὰὰ ἠὰ- 
ΤΊΘΓΑἾ8, ϑοηιοιοΐότοα αδοιΐ, ποαγίψ, Βοιῃ. ἷν. 
9, ἑκατονταέτης που ὑπάρχων, δὰ 
ΟἸ 68. 
͵, Ποῦ, ἰαηΐοττος. δᾶν, (οοῖτοὶ. ἴο που 
ἰπάοί, δηὰ οὗ.) τοῦϑγό 2 ἴῃ ψμδὶ ρἰαοο [, 
ὈΓΟΡ. δηὰ ρόηθγ. ]) ἰῃ 8 ἀὐγεσέ αυοδίίοι, 

ΌΥ ἱπάϊς. Μαῖιΐ, 1ϊ. 2, ποῦ ἔστιν ὁ 
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τχοεν βασ.; Ματὶκ χὶν. 14 : [01}. ὃγ 
ϑέλειν νὴ δυῦ)]. Μαιῖ. χχυὶ. 17, σοὶ 
“έλεις ἑτοιμάσωμεν κιτ.λ. ἔκ. χχὶ!. 9. 
Βερῖ. δὰ (888. 2) ἑπαΐγοοῖ ; “τ ἰπάϊς. 
Μαῖι, 11. 4, ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν “ποῦ 
ὁ Χ. γεννᾶται. ΜΙκ. χν. 47. ΦοΒῃ 1. 40, 
εἶδον ποῦ μένει. χὶ. 57 :- στ βυ0]. Μαῖι. 
ψἹ. 20. ποὺ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. ἴ,α. χὶ]. 
17. 8) ἰπ 4 ἀΐγεοῦ φυεβίίοη ἐπρίψέπσ α 
περαζίθο, 1. 6. ἰπαὶ 8 ῬΟΥΒΟῚ ΟΥ ὑἐὶῃρ 15. ποέ 
γομοι, ἄοθβ ποῖ εχὶϑῖ, [.ὑ. νι. 25. ποῦ 
στιν ἡ πίστις ὑμῶν . Βοτω. 11. 27. 1 Οον. 

'. 20, αἱ. βορί. δπὰ Οἶδβο .--11, ὃν αἰέχαο. 
τἴοη, δήῖοσ νοσῦθ οὗ τροϊΐοῃ, τὸ δ: 
εὐὐλλονῦ τὸ σι μδὶ ρ͵δοοὉ δ5 οἵϊθῃη ἴῃ 
ἘΏΡΠ 8 ; ἰπ ἃ ἀΐγτοοῖ φυοϑύου, ΦοΒπ υἱῖ. 
8δ, ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι - χιϊ!. 
86. χνὶί. ὅ. Ιπάϊτοοῖ, Φοιπ ἐϊ. 8. οὐκ 
οἴδαν ποὺ ὑπάγει. νἱϊ. 14. χιὶ, 85. Ηξεδ. 
χὶ. 8, 

Ποὺς, ποδὸς, ὁ, ἰδδ 7οοῖ ; οἵ τηεη, 
Μαῖῖ. χ. 14, 8] ἱ 1.06: : 
[Βτορορδίῆ. οὗ Οαοά, ν. 85. Αςῖς νἱῖ. 49. 
δορί. δηὰ Ο]658β. Τηὸ ζ]] ον βροϑοῖδὶ 
1868 ΙΏΔΥ ὃδ6 ποίεά: παρὰ στοὺς 
πόδας τινὸς, βαϊὰ οὗἩ τνὴῆδαί 15 αἦ ΟΠ)6᾽8 ἔδεῖ, 
6. τ. ἐο οαϑὲ οὐ ἴαν αἱ οπε᾽8 ὕδεί, --- ἴο ξῖνε 
ΟΥ̓́ΔΡ ἱπίο Οῃδ᾽Β Οδσὸ δῃὰ οἤδιρο: δ8 αἷοκ 
ῬΘιβοηβ, Μαῖί. χν. 80: τωοπθυ, οὐ κεγ- 
τηθηῖδ, Αοἰϑ ἱν. 85. υἱῖ. δ8 : 4120 ἐο οἱ αἱ 
ἔλα 7δεξ ΟΣ ΔΆΥ οἵδ, 85 αἶβδοῖρ]68β Τεσθ δο- 
συδίοτηθα ἴο εἰξ ου {6 στουπά Ὀδἔοτο τδεὶς 
ἰοδοῖοτ, [λὶ. νἱϊϊ. 8ὅ. χ. 89. Αςἰβ χχὶϊ 8: 
δι [μα. νἱῖ, 88, στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς 
πόδας αὑτοῦ, ἱ. 6. " βἰαπϊησ ὈοΒὶπὰ τῆς 
(υἱοϊίατα, δὲ 1Π6 ἴδοι οὔ οβιβ᾽ δὲ ἣς 
ΤΘΟ] δὰ ου ἱτ. 2) ὑπὸ τοὺς πόδας τινὸς, 
ἷ, 6. ἕο »μέ οὐ ϑδδάμο μμᾶδν' ὁη.6᾽8 7δέ, -Ξ- 
“10 τῆλ Κ0 8] 6οἴ ἴο δῺγ οὔθ, ἰὼ 8] υϑὶοπ 
ἴο 10 δηοὶθῃί ταληηον οἵ ἰτοδάϊηρ ἄονι οὐ 
ΡῬυϊηρ [ἢ0 ἴοοὶ ἀροῦ (Π0 Ἰϑοῖτβ οὗ νδῦ- 
αυϊδηθα δηθτηΐεβ, Μαιὶ. χχὶϊ. 44, Βοω. 
ΧΥΪ, 20, ὁ Θεὸς συντρίψει τὸν Σατ. ὑπὸ 
τοὺς π. ὑμῶν. 1 Οοτ. χν. 25. Ηδοῦ. ἰ. 8, 
πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν 
αὐτοῦ, οἱ 84]. 8) βροίκοῃ! οὗ ἴπ 6 ογϊεπιαὶ 
τἸηοᾶθ οὗ ταδὶκϊηρ ΒΡ] ]οαϊοη, οΣ οἵ ἀοίης 
ΤΟΥΘΥΘΏΟ6 δηἃ δΟΙΣ ἴο ἃ διιρογίοσ ὃΥ 
Ῥγοβίσαιϊηρ ΟὨ 68 861 Ὀδέοσο Ηἷτῃ, ἕο γα αἱ 
Ομδδ 7ϑεξ ; ἴῃ βυρρ]ϊοδοη, πεσὼν εἰς 
τοὺς πόδας αὐτοῦ͵ Μαϊῖ. χυὶϊ!. 29. πρὸς 
τοὺς πόδας, ΜΚ. ν. 22: ἴῃ τανογθῆοε, 
ἴμὰ. χυὶϊ, 16. Φοδη χ. 82. Αοὶδ χ, 24. 
ον. 1], 9. χίχ. 10; ἴῃ ἃ 119 ββῆβο, κρα- 
τῆσαι τοὺς πόδας τινὸς, Μαῖϊ. χχνῖ! 9. 
4) ἴῃ δἰ] υϑίοη ἰο ἴῃ6 ουδβίοτῃ οὗ ΤῊΝ 
δηὰ δηοϊητηρς ἴ[μ0 ἴδοι οἵ Ἀτήρ, ὅς 
ϑυθδίβ, ἴμα. νΥἱῖ, 88, 44, ὕδωρ ἐπὶ τοὺς 
πόδας μου οὐκ ἔδωκας. Ζοδιη χὶϊὶ. 5. νεῖ, 
6--14, δ) πιοίοῃ. ἰο ἐλδ )δδί, δ5 ἴῃς ἰη- 
δἰγυμηθηῖ οὗἁὨ σοΐέησ, ἷδ βοιωθεϊ)δβ δβοσί βοὰ 
[8αι ΒΊΟΝ δι γί οΟἿἷγ ὈΘΙοηρα ἴο [ἢ ρεγϑοι 
ὙΠῸ ρΌΘΒ, ὙᾺ}1κ5, ὅζο. [μλι. 1. 79, κατευ- 
θῦναι τοὺς πόδας ἡμ. εἰς ὁδὸν εἰρήνης, 
Αςῖϑ ν. 3. ουῃ. 1]. 1δ. χ, 15. Ηοδ. χί!. 18. 



ΠΡΑ 

ΤΠιράγμα, ατον, τὸ, 
α ἐλίιο ἀοπε οἵ 0 δδ 
ῬΟΝΈ, α ἀετοῦ, αεί, γαοί, πιαίέοτ, ἴλι. ἱ. 1. 
διήγησιν περὶ τῶν πεκλ. ἐν ἡμῖν πραγ- 
μάτων. Ἅατ. 111. 16, πἂν φαῦλον πρᾶγ- 

Ἦν, νἱ. 18. χ. ἷ. χί. 1. Βορέ, ἄς Οαια, 
8). ΤῊ ΠΡ ΒΟΙΝΘ ΟΣ ΤῸ ΒΕ ῬΟΝΕ, α πιαΐ- 
δον, διιδίποθε, αὐαῖν, Μαῖι. χυ. 19, ἐὰν 
δύο ὑμῶν συμφωνήσωσι περὶ παντὸς 
“ράγ. Αεἰδ ν. 4. Βοῃ. χνὶ. 2. 2 Οον. υἱὶ, 
Τ { ΤῊ. ἰν. 6, σοῖο τῷ πράγματι 
ΣΩΘΒΏΒ “ [Π6 τοδίίον ἰῃ ᾳυσδίίοη.᾽ ἴπ ἃ [υ- 
ἰςα] βϑηδο, πρᾶγ α ἔχειν, “ἴο Βανθ 8 
Χηδίίοῦ δὲ ἰαν, 8 Ἰννῖι; Ϊ σον. νἱ, 1. 
Χοο. Μοιι. ἱϊ. 9, 1. 

Πραγματεία, ας, ἡ, (πραγματεύο- 
Ἐν ύμν ἱ οὐ 8016 δίνας; διὰ 
ἔθος. διυδέμοιβ, αὐ αὐν, 2 Τίνα. ἰὶ. 4, 

Πραγμ ατ ταῦ ἤ. εὐσομαι, ἀθΡοῃ, 
ταϊὰ. (πρὰ ἕο πη, . ΘΟ» 

μὰ ΚΕ ΧΑ μο ἘΠΕ. ἦν Ὧο δμνίπεμ, 
. Θ. ἔο ἐγαάο, ἰγαβᾶο, " ἴο ἀο Ὀυδῖποδδ Ὑ10} 
ΌΥ ἱηνεοβίμχοηϊ ἰπ ἰγαὰθ,᾽ ἴμι. χὶχ. 18, Ξξ 
ἐργάζομαι, Μαῖϊ. χχν. 16, 4]. ; δο ατορ. 
δα διιὰ ΟἜγγα. δρ. ϑίορι. Τ1ιο8. 7985. 

πράσσω.) ὕτο. 

Πράκτωρ, ορος, ὁ, (πράσσω,) ὕτορ. 
χν. 4.2, βουνοῦ, πράσσειν, εἶθ νον 
δοὰ “το ἐχϑδοῖ, ΟΣ σα ΐγθ Ῥδυγηθη ς᾽ 
ΤΑΟΙΘΥ͂, δ0 πράκτωρ ΟΔΤΩ6 [0 Πηθδῃ, 88 

ἧῃ Ν. Τ΄ αηἡ ἐχαοσίονγ, οοἰἑδοίονγ, ἱ. 6. ἃ Ῥυ δ] ]ς 
οἴ σοσ, Ποθ6 ὈυΒίΏΘ88 10 8 (0 Ἔχϑοὶ ΔΩΥ 
δατη Οὗ ἸΠΟΏΘΥ δἀυάροά ἴο Ὁ6 ρμαϊὰ, ἰῃ [6 
ἯΔΥ οὗἁἩ βῃο οἵ παι δίδοϊοη, ἴο [9 ἰπ]υγοὰ 
Ῥαγίγ, ὮὉΥ 8 εουτὶ οὗ ᾿υπδ006. Α δ6Ώ80 ἰὴ 
ΠΟ} [06 πογὰ οὔνθη οοσῦγδ ἰπ ΘΙ ΘΒ. 
δηὰ Ὑ ΒΟ δ διἱοδιθὰ Ὁγ 4. δηὰ Ἡρδδγοῖ. 
ΤΉ ἴοστη, Ποίονοσ, ῬΥΟΌΔΌΪΥ τηϑδηὶ 8180 
8 ὁχασίον Αμμων ΟΣ. ὙἘ]Οἢ ἷ8 Δ] υἀθά ἰο 
ἔπ Βορῇ. ΕἸφοῖ. 968, πρ. φόνον, ἃ )Έεοἢ. 
Ἐτ. 81, π. αἵματος, ὮΘτΘ [6 8686 ἴδ 
αὐξησοῦ ; δὰ 00 ἢ τῦ88, ἰϊ δθοηβ, [8.16 Ὡδῖηθ 
ἵνεη ἴο δὴ οὔῖοονῦ οὗ [06 σομτχί, {1 ΟἿΣ 
“ἂν 3, το δρργθιῃϑοηοὰ δῃὰ οοχζηγἱ θὰ ἴ0 
τίβου ΔΗΥ͂ ΡΟΙδΟΩ ἯὮΟ ΓΑΙ]οα ἴο ΡΔῪ (89 
ἕπο ΟΥ̓ τουΐϊοὶ δ'νασαθά, δηὰ ἐμοσο βοουγοά 
Ἠΐπὶ 111 Βὸ βμου]ὰ Ῥὰγ 11. Α βοῆδε [ΐδ 
ΕἸ ΑΥ͂Υ ἰοτοεπάσὰ πῃ μα. χὶ!. δ8, εδρϑοΐδ]ν 
οὐπρίἀουπρ [86 ἀοβηϊθ ἴοττῃ πράκτορι, 

861 
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ἴον σψεϊοῦ δὲ. Μαιίον, ν. 25, 7ϑοό 19 
ὁη0 ὑπηρέτῃ. 

Πράξις, εως, ἡ, (πρᾶσσω, Ῥ. δπά 
ἄϑηογ. ὦ ἀοίπρ, οΥὨ 1π6 ἐρλϑαΣ λον ΒΗΥ͂ 
τὨΐηρ, απ ἀσίξοη, ΟΥ ΘΟΌΓΡΟ οὗ δείΐοῃ, 6150 
απ οσοραΐίον οἵ διιδίπεδε, Ήσοτα. Οἀ, 1]. 
72, δῃῃιὰ Ἰαβίϊγ, ρφγασίίοδ οὐ δελδαυίοωγ. Ἰη 
Ν. Τ. 1) “δοσηοίῃΐηρς ἀοπθ," απ ασί, οὐ ἀδοώ, 
δηὰ "]. αοΐϑ, τυογἶβ, οοκαάοί, Μαῖι. χνὶ. 27, 
ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν 
αὐτοῦ, ἷ. 6. " Ῥτασίςο, οοπάποῖ,᾽ 88 ΚΘ 
ΘΠ ΘΙΙΟΑΠῪ ἴοΥ τὰς πράξεις. ἾΒυβ ἴῃ ἃ 
ΒΊΩΙ ΙῸΣ ραϑϑαρὸ οἵ Εκο]υβ. χχχὶϊΐ, 19, ἕως 
ἀνταποδῶ ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς πράξεις 
αὐτοῦ. Τμι. χχἸ, 51. Αςἰβ χίχ. 18. Βοτ. 
Υἱ]. 18, Οὐ]. 111, 9. ϑορί. 508. δηὰ Ο]αββ. 
2) “ δοιῃοιἰηρς ἴο δό ἀοη6,᾽ διιϑέποδδ, οὔδον, 
ἡ ριοαίίοπ, Ἔοτα. χὶϊ. 4, οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει 
πρᾶξιν, ἃ ΡΘου]δν ἰάϊοι;, οὗὅὨ ὙΒ͵ΟΝ 1 ΚΠΟῪ 
οὗ Ὧο ΟΟΓ ΘΧΔΙΏΡ]Θ: [ῸΣ, 48 ἴο (Ποβ6 8ἀ- 
ἀυοοά ὈΥ [89 Γ,ΘΧΙΘΟΙΤΑΡὮΟΓΒ, [ΠΘΥ͂ ἃτὸ ποῖ 
ἴο ἴΠ0 Ῥυτροβθ. ΤῊὴΘ ΧΡΥΘδδίοη ΤΩΔΥ ὉΘ 
Ὀοδῖ ΘΟΧΡ]αἰηθά, ἴῃ ΤΘίδσθμοθ ἴο [6 ὈΓΪΔΙΎ 
ΒΘΏ86, 81 ΔΟΙΠρ' ΟΥ σοΌΓΒΘ οὗἉ δοίίοη.᾽ 

Πρᾶος, υουΐϊ. πρᾶον, κἀ]). τειροῖ, τιδα 
φοηξίε, Μαειΐ. χί, 29, πρᾶός εἰμι. ᾿ 

Πραότης οΥ ἸΠρᾳότης, τητος, ἡ, 
( τρῆσεὴ , πιράπο88, )ογδεαγαηοε, 
1 ον. ἷν. 21, ἐν πνεύματί τε πρᾳότητος. 
2 Οου. χ. 1]. 
Πρασιὰ, ἄς, ἡ, μὰ “πράσον, ὅτι οπΐοη,) 

ΒΡῸΡ. ἀπ οπίοη-δδαά, Ὦθησθ ἃ θὰ ἴῃ ἃ ψᾶγ- 
θη. ἴῃ Ν, Τ΄ απ αγϑα, γε, ᾿ἴἰκὸ ἃ 

ἐυθοῖνυοο, 8360 ΤῺΥ ποῖθ οῃ ΤΈς. ἰἱ. δ6. 
Θη00 ἴδο ἰθΥῺ σατηθ ἴ0 ἀδῃοῦθ Τορυ αν 

δηά 6610.8] οοπραηΐος οὗ τηϑῃ, |1κὸ ϑφρα- 
ἄγοηδ οὗ ἴτοορβ. 8'ο ΜΙς. νἱ, 40, πρασιαὶ 
-ρ. , κο Ὀοὰβ ἱῃ ἃ ζαγάδῃ : 186 
τοροου τὶϊπουΐ σορα]α ἀθηοίηρ ἀϊδιτῖ- 
Ὀυξίοη, 4. ἀἅ. κατὰ πρασιάς. 8.0 νεῖ. 89, 
γὸ δνὸ συμπόσια συμπόσια, " ὉΥ (Δ0]6- 

1.6. Απά 80 (. Εχοά. νυἱῖ. 14, 
ἡμωνίας ϑημωνίας, " ἴῃ Βοαρ5.᾽ ΚΝ αἷδὸ 

μυρία μυρία, ἱπ ᾿80}}}}. Ῥοτα. 974. 

Πράσσω, ἴ. ἕξω, κοτ. ]. ἔπραξα, φετῖ. 
πέπραξα, ἴο ἄο, ΟΧΡταΒεὶηρ 8ῃ Δε[Ί 0} 88 
σΟΩΠ Θὰ ΟΣ ποῖ γοί ἐῶ ὑϑός : δῇ Ο06 
ἀοεβ τοϑρϑαϊοαϊυ, ᾿δὈϊταδ!}Ὲ: 11 ποιέω 
11. 1. [01]. Ὦγ αοο. οέλέησ, σἰϊδουΐ τὸ- 
ἔοτθποθ ᾿ς 8 Ὁ Ἢ μρθ μείωνο 
ΟΡ. ὈΘΙΟῪ ἰῃ {Π]. 88 βαϊά ο ἐν 
ΟΌΪΑΡ ἀθοὰβ ΟΓ δοῖβ, (056 μἰιφίὺ εὴ ἀκρ οΓ 

ἷ . ἕο ἄο, ἴο ῬΈΒΕΟΕΜ, ἴο ἐχεδομέξ, 
Αοἰὸ χίχ. 19, ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα 
πραξάντων. τοῖ. 8θ, μηδὲν προπετές. 
χχνὶ, 26, 1 ΤᾺ. ἷν. 11, πράσσειν τὰ ἴδια. 
Χεη. Ογτν. νυ. 4, 11, σρ. τὰ ἑαντοῦ. 2) 
οὗ α οομγδε 077 αοἴζοπ οὐ οοπάποϊ, οδρθα. οὗ 
τίρμε, ἀυΐγ, υἱτίαθ, ἐοὸ ἄο, ἷ. 6. ἐο ὀχογοῖδβα, 
ἕο ῬΞΕΝ, Αοίϑ χχνὶ. 20, ἄξια τῆς μετα- 
νοΐας ἔργα πράσσοντας. οτη. 11. 25, 
νόμον, ἷ. 6. τὰ τοῦ νόμου. νἱὶ. 1δ. ἰχ. 1] 
8]. Βορί. δαπὰ ΟἼΜΕΣ 8) οἶϑμος οὗ ουἱὶ 
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ἀρδάς οὐ οοπάποί, ἐο ἄο, ἐο σοπερεῖξ, ἰο Ῥγαο] Πρεσβεύω, ἴ. εὐσω, (πρέσβυς, τι 

ἐἶθε, ἴλι. χχὶϊ. 25, ὁ τοῦτο ίλλον τρύσ' δροὰ τηδῃ, 6] ἀθὺ, αἷδο δὴ δια δδβεβδδοτ,) ὑτοῦ. 

σειν. χχὶ!, 1δ, 41, 018. ὅομῃ 111. 20, ὁ ἐο δα αροάΐ οἵ οἰέζον, Ἡάοί. νυἱἱ. 2. [ὰ ἧ ἷ. 

ΦΕΥ͂ “πράσσων. Ἐοτα. ᾿,. 1. ϑορί. δηὰ | ἐο δδ απ απιδαΞϑαάον, Ἰπίταηβ. 2 Οοσ. ν. 20, 
---ΠΠ[. ἰπίταπβ. ἐο ἀο, αοσἱ, 1) «Στ δὴ ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν. ΦῊΝ 

δάϊυποῖ οὗὨἉ τηδπηοσ, Αοἰδ ἢ, 17, κατὰ ] Υἱ. 20, 706. Απί. χὶϊ. 4,2, Τοπ. 42], 16. 
ΔΩ ἐπράξατε. ΣΤ 2) ̓ ἰἶκὸ ἘΠΕῚ: Χοη. Ογν. ν᾿. 1. }. 

ἴο ἀο, ἷ. 6. ἐο γατέ, ἴο ὉΘ ἷπ 8ΩΥ 5βίἰαίθ οὗ] χγ1 »εσβυτέριον, ίου, τὸ, (πρεσβύ- 
οΥ Ἷ, Ὑἰἢ δὴ δάϊπηοὶ οἵ πηδηποῦ ρ ρεῦσ, Το ΤΡ 

ἔτη τὶ ,, τὲ πράσσω ἄριν Τά». Ἀπὰ περοτὴ ΡΝ, ἀρ ἀετοῦ ΟΓ ἀρὰ πῖσὶ 
80 ἰῃ ΑΡοοτ., 908.. δῃὰ Οἶδμε.---1ΠΠ|. βαἰὰ ἴῃ Ἷ ) οὔ [ιὸ 7ονίβη βοπαίθ, διαηπλοάγέηα, ΒΑΡ 

έ τοίου ἴο ἃ Ὦ, ἕο 40 ἰο, οΥ ἴῃ τεβροσὲ δ » 

ἐο ΒΏΥ οπθ : ἴῃ Ν, Τ΄ οΩ]γ οὗ Βδττη ΟΥ ΟΥἹ} ἢ κ οὐ (τι. 806.) [χι, χχί!. 66. ΑςἰδΒ χχῇ 

1) χόπου. ὙΠ ἢ δοο. οὗ τπϊηρ διὰ ἀαϊ, οὗ ἜΈΕ “ ἘΠ ῬΡΟΝ 4 τὸ οἵ {80 ΟἸτίδιῖδα 

Ῥόγβ. Αοίβ χυΐ. 28, μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κα ραν τι οὧὶ 

κακόν. 80 σι ἐπί τινα, α8ἴο, Αςίδ ν. τι δεσβύυσεθ σὴ α, ον, : (τον. 

85. πρός τινα, αραΐπϑί, Αοἰδ χχνΐ. 9, δηὰ σοτΏΡΑΣ, ἔτ. πρέσβυς.) οἱάετ, ἢν 
ΟἾἴκεβ. 2) ἴῃ ἔδμιὸ βθῆβο ἐο δζαοΐ, ἐο οοἴϊεσί [ ῬΤΌΡ. 88 ΘΟΙΏΡΒΓ. ΑἸῦ. ἴλι. χν. 25, ὁ υἱὸς 

Η αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος. Ἠδηοθ 88 διδοῖ. ΤΑΟΠΟΥ͂ 77Πι ΒΏΥ͂ 0Π6; 8 080 οἵ [80 ψοτὰ, : 
: : τ απ οἷον βοηΐον, Ὁὶ]. οἷα τηδλ, 
Ἐκ πὶ οὗ »εγἤοογα ἴῃ 1,δἰϊη, ἔγοααθπὶ ἴῃ τ ᾿Ν ΤῸ Ι, χΡ εὐθυτερῶν μὲ 
186 Ο]Δ58. τυτὶῦθγβ, δηὰ οὗ υιϊοι [πὸ [0}} Σ 
εοῃβίτυοϊϊοι ἰδ πράσσειν τινὰ ἀργύριον ; ἐγάγοῦνς Ὁ φϑωοὶ ἧ- ΤΣ δὰ μ 1 Ῥεῖ. ἐς 
(πουρῇ βουηθίίϊηθδ ([ῃ0 806. οὗὨἨ ΡΘΙΒΟΩ 18 .." τ ἀπροιθιοῖα, πν τνὶ πηξείρος γξρόο 

δοσις τῶν πρεσβ. ἨδθὉ. χί. 2.---1Π. ὃς 
ΒύΒΒΤ. ἱπ (πθ ον δῃ δηὰ ΟἸ σι βεδει πβασο, 
88 ἃ {Π|16 οὗ ἀἰμτιιν, απ οἷον, Ὁ]. οἷάετε, 

τὰ Ἶ, θ. ῬΟΙΒΟΏΒ οἵ τὶρθ τ διὰ ὀχρεδηοε, 

χὶχ. 28, ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν ἔπραξα ὙΠΟ ὙΤΟΤΘ δε Β. τὸ ἐγιῃ ̓ ς Ν 15 ἘΣ 
αὑτὸν, ἰδ 180 αὐ ἀυοοᾶ: δαΐ ἴποτο πράσσω ἐδ θυ σιν ΝΣ τῇ Ἴὸ ὮΝ βιεξε θησαν 
[88 [ἢ βοηβ8 ἰουπὰ ἐπ᾿ ἴδιο [{. ἐαῖσο, “ἴο 1) ἐδαινν ᾿ “; εὐ ΘΑ 
τοαυΐτθ οὐ σαί ἐπ σπόρου" ἀσροείιοα τὴ ἸΝΩ͂Ν Ἷ᾿ 515, Οὐ τὰ Ἰὴ Ἡρῃ . Δεῖ 
ΔΩΥ͂ ΟΏ6, ΟΥ ἀμ ἔτοτῃ Ἠΐπῆ. χχίν. 1 ; 88 006 οὗ (890 οἾΔ8868 οἵ ταϑτι 

Ν ταν, τς , [ὁ ἀρχιερεὺς, οἱ γραμματεῖς 
, Πραῦς, εἴα, ὕ, ρθη. ἕος οὖς, εἰας, ἕος ᾿ πρεσβ. Μαῖι. χχν!. 87; οἴοπον οὗ ἀρχιε- 
ους, δάϊ. πιοεῖ;, πιῖϊά, φοτάΐδ, Μιατῖ, ν. ὅ, ρεῖς καὶ οἱ γραμμ. καὶ οἱ πρεσβ. χχνὶ. ὃ. 
μακάριοι οἱ πρᾳεῖς. χχὶ. ὅ, (ΜὮΘΙΘ 866 ] χχγί!, 4] : οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβ. 
ΤΑΥ͂ Ὠοἴ6,) 1 Ῥοΐ. 1. 4. χχὶ. 23: οἱ πρεσβ. καὶ οἱ γραμμ. Αοῖς 
Πρᾳύτης, τητος, ἡ, (πραᾳῦς,) πιθοῖ- νἱ. 12. ἵν. 8. 2) οὗ ἴδ0 οἰάοτε ἴῃ οἾδμοΣ 

πδϑ5, τιλάπο89, Κουδοαγαηοε, Ψ6. ἷ. 21. 1.18, οἰεῖοδ ; Οδρογοδυσα, [κι. υἱ. ὃ. 8) οὗ δε 

ἐν πρέντητι σοφίας, ἴοΣ σοφίᾳ πρᾳείᾳ, ] οἰάενε οἵ ΟἸτϊδίδη Ομ υτοε, ἴο 
ἴῃ αἸἸυκίοῃ το 86 ἀϊοίαἰοτίαὶ ὑϑιῖραγ οὗ ἴδιο] βοτὰ τγαὰ8 οοτασαϊἰοὰ [86 αἱ Ὡ 
ἔαἶδα ὑθδοθοτα. 1 Ῥοί. ἐϊϊ. 1ὅ. ϑορῦ, Ἐοὶαθ. [ φονογηταθηῖ οὗ ἱπάϊνυ8] Ομ Ότομοβ, Αοῖς 
1]. 17. ἵν. 8. χὶ. 80, ὅδ οὩ Β Ὁ Ρθ, ΩΣ 560 ΣΟΥ͂ 

Πρέπω, γῥτορ. ἐο ὅδ οηπιέποπξ, αἐδέτη- ͵ οΐΘ οὰ. Αοίδ ΧΙ. ὧῦ, ἀπά ΧΧ. Σ6 5 εἴη. ὃ 
ἀμθτα, ἰο ἐνροῖ: Ἰὰ Ν. Τ' ἰταροτβ. πρέπει, πρεσβύτερος, 1 Τίηι. ν. 19. 2 9όδη 1. 
ἐξ δδοοηια8 οπιο, ἐξ ἐΒ γίρέ, Σ Ῥατὶ. ὃ δοδη 1. 4) ἐγιιθο]. οὗ 1860 24 οἸάει 

πρέπον ἐστὶ, ἐξ ἐΒ δεσοηιῖηο, ἀι: βοταθ- | δουηὰ (86 ἴΒγοπο οὗ αοά ἴῃ Βεδνθα, Βεν. 
εἴπηθα ἘΝ δὴ ἐταρ!οὰ πούοη οὐ ναὶ ἰδ ἰδ. 4) (ὙΠΕΓΟ 506 ΤΩΥ ποίθ,) οὗ 4]. ἐπ Αρος. 
φιοοϑϑαγῷῳ ἴο ὉΘ ἄοῃθ, διὰ οἰσὴξ ἴο Ὁθ ἀοη6. 
Οοπβίγ. ργορ. σῖτὰ ἀδὶ. οὗὨ ρῬοτ8. δηὰ ἱπβῆῃ. 

ὩΣ ΡΕΡΕΣ τὴν Ἄς ὁ, (πρέσβυ) 5 
“πᾶν, ὁπ υ. ἱ. 18, 

88 ΌΛΙΘΟΝ, ἈΝ ἘΞ ὋΣ ΕΥ̓γμοὶ ε ἐπρ αὐτῷ ῬΆΣ] θη. 9, μα οὶ «πρεσβύτης, δὲ Οἴμα. 
--τελειωσαι. : ἂ' 411}. 9 ΤΡΕΤΟΡΝ ΚΤ.Λ. Ππ εσβῦτις ιδος. ἡ (τ εσβύτηε,) 

δηὰ ΟἾδβ8. ὙΠ δἰτρ]ὸ ἀαι. Ἐρὶι. ν. 8, ρ ΤΣ ρορός βου ΔΝ υρῖ 
καθὼς πρέπει ἃ ᾿Αριὰ ΕῸ]]. Ὦγ πἀμρῖ αὐὰ Ὁ αρεά τοοινὰν, ΤΙΣ Ἡ, ὃ, κα Οἷα: 
πάρης ] ὅτ χὶ. 18, δῃὰ ΟἿδεβ.0 Α]βο ἱπ προ ἽΣ ΤΠ ὅς τῇ ΙΑ 
[π6 Ῥϑύϑοῦδὶ οοπδίσυσίίουῃ ὍΝ ἃ πολ. ἢ ἡ νὴ "» ἔος οὕς, ὁ, ἧ, δὰ]. ΚΔ, Ῥγοπιε, 
Ι Τί. ᾿ἰ. 10, ὃ πρέπει γυναιξίν. ΤΊ, ἢ. 1.1. 6 ων ; γαϑ ,. Ἀς!. 

. Ποῦ. νἱ. 26, ϑορί. ἀαηά Ο]488. 
Πρεσβεία, ας, ἧ, (πρεσβεύ ΤῸΡ. αδ νος ἐς 

αρε, ὐ ἀμ ἐνπν ἢ {προ τδν ἦν " Ῥνοβαῖοῃ [186] ἱγαρ!ῖοβ. 
, (ὰσ δοποῖ, απιδαθϑαάογε,) ὁ. .τ.] Πρίζω, οτ Πρίω, ζαϊ. ίσω, ἐθ ϑαιο, 

πρεσ εἰαν ἀποστέλλειν, ἵκι. χὶν. 82. ϑαῖτὺ αϑσμπάεν, ΗΘΆ. χὶ. 87, ὙΒοσῈ 866 ΤΩΥ͂ 
χίκ. 14. 2 Μδος, 'ν. 11, Βδίη, 1ἰ, 8, 12. Ἰ ποῖο. Βορέ. κηὰ ΟἾΔδδ, 
Χου. ΟΥγε. ἱἱ. 4,1. Πρὲν, οἀν. οὗ τηο (Ἰἀπάτοὰ Μὴ: πρὸ.) 

τηθϑηΐ ἴο δ6 τηδάδ Ῥχοταϊποηΐ ; 6. ὅτ. χρή- 
ματα πράττειν διὰ τέλος στρ. ΚΑ 
Ν. Τ᾿ [μὰ. 1.18, μηδὲν πλέον παρὰ τὸ 
διατ ἡἰρόσα ὑμῖν πράσσετε. Απὰ [1.υ. 

. 6. ἥηρ Ἶ 
18, πρηνὴς γενόμενος, 7 
ὩΔΙΏΘΙΥ, ἔγοτα ἃ σογίδίη Ὠεϊρηΐϊ, 85 [86 εχ- 



ΠΡΙῚ 

ὠὰ δείότε, ἸρΑμήβω ὈΒ0ΔΠ1γ δπὰ ἴῃ 
Ὁ ΤΊ ἴῃ ἃ ΤῸ εἶν ΟΥ σΟὨ] ΠΟ Ἶν6 86Ώ86, 

οοπηθοϊϊηρ [06 οἶδυβο Ὀεΐοσο ὑπο ἰϊ 
δίδιὰβ τὶ ἃ Ῥγοοθάϊηρ ὁπ6, δηὰ δδυΐπς 
186 ἕοτοο οὗ ἃ σοταρδγαῦνα, " ΘΟΟΝΘΡ 
ἕλαπ : Ἷ. εἰ], [0]]. Ὁγ ἰηῆη. δογ. υἱοὶ 
8δ00.. ὙΠΘη δοιοι ηρ ΠΟῪ ἴδ ἱπιτοἀυεορά, 
Μεῖι. χχνὶ. 84, πρὶν ἀλέκτορα ϑητῦσι. 
Φόβη ἶν. 49. νἱῖϊ!, δ8, πο τς τ αρῃν ἣ 
ἴ, 6. πρὶν ἧ, ΦΟΟΉΘΥ ὃΞ ᾿ 
[01]. ὉΥ ἰηἶ, δου. ὙΠ δος., ὙΠΘΓΟ βοῖηθ- 
τοϊης ποῦν ἰδ ἱπίσχοἀυοοά, Μεῖϊ. ἱ. 18, πρὶν 
ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη κιτιλ. ΜΙ. 
χῖν. 80. Αεἰδ 1. 20. νἱ. 2. 2) [0]. ὉΥ 
ΒΘ) ποῖ, Δ0Γ.. ῬΏΘΓΘ [06 γοϑίοσοησα ἰδ ἴο 
βοιῃοι βίην ἔαΐιτο, [.ὰ. 11, 26, μὴ ἰδεῖν ϑ'ά- 
νατον, πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χρ. χχὶϊ. 84. 8) 
011. ὉΥ ορίδί.,) Ὑοσο ἴμ9 ργϑοθάϊηρ οἰαυδο 
σοπίδίηϑ ἃ ποραί. Αοἰδ χχν. 16. 
Πρίω, εο0 Πρίζω. 
Πρὸ, Ῥτορ. ξοχστηίρ, 16 χοηΐϊ. τ (ἢ 

23, 
ἷν 

Ῥτίου ἴο:᾿ 1) ἴο ἡδονῇ Ἶ 

ὃν ἱηνογείοι, Ψοη χὶὶ. 1, πρὸ ἕξ ἡμερῶν 
τοῦ πάσχα, ἴον ἕξ ἡμ. πρὸ τοῦ πάσχα, 
“ εἷχ ἀδγβ Ὀοίοσο ἴῃ ῥαβϑϑονοσ.᾽ 2) (0]]. 
ὮΥ κχϑπῃ. οὗ ἃ που ἱπωρ  Υἱηρ δῇ ουθηΐ, δ8 
τδτϊῖηκ ἃ μοϊπί οὗ ϊηο, Νεϊί. χχῖν. 88, 

τοῦ κατακλυσμοῦ. ἷἵλι. χὶ. 88. χχὶ. -π 
ἀ  γοῖα χυϊ!, 24, Μοῦ, χί. ὅ; Ὁ ΗΘΌΣ, | ρα } 
Αεἰς χὶϊ!. 24, πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδον 
αὑτοῦ, ὉΥ Ἠρῦτν. ἴον πρὸ εἰσόδου αὐτοῦ, 
866 ἴῃ ο. 1, 8)) [0]]. ὉΥ σοῃ. οὗὁὨ Ῥθῦϑοῖ ΟΣ 
[Βίηρ, δεῶγε οπδ ἴῃ (ἴω, Φοδη ν. 7, πρὸ 
ἐμοὺ καταβαίνει, δόΐογε 16. χ. 8. αὐτός 
ἐστι πρὸ πάντων, Οὐ]. 1. 17. οὐ πρό 
τινος, ἔλοϑὲ δε ,Ογ6 αμῷ οη6, “ἶιο Ῥγοοοάρὰ 
τι, Μείι. ν. 12, βου. χυὶϊ. 7. 68]. ἱ. 17. 
4) 0011. Ἐγ τοῦ νὴϊα ἱπῆπ, ὀχργθδείπρ δὴ 
ονϑηῖ, Ναί. νἱ. 8, πρὸ τοῦ ὑμὰς αἰτῆσαι. 
1... ἰὶ. 2]. κυ οὸ 1ὅ, εηπασύςον , ΟὗἨὨ ΡΒῈ- 
ΟΚΌΈΝΟΕ, ργοίογθῃοθ, ἀἰρηΐ, ναδοῦο; 
πρὸ πάντων, δοίογὸ αἷ! ΠΕΝΚΑ 44. ν᾿. 12. 
1 Ῥοῖ. ἱν. 8.--ΝΌ ΤΕ. [ἢ σοταροεί οι πρὸ 
᾿πωρ 1168, 1) Ρἱδοθ, γῦγθ, δείονε, γυτισαγά, 
ονίδ, δ6 προάγω, προβαίνω, π“ροβάλλω, 
ἄς. 2) Ἐπιο,. " γ δθογο, δεν 2 88 
προεῖπον, προλέγω, προμεριμνάω, δι. ; 
8) Ρργϑίθσεῃοθ, 88 προαιρέομαι. 

Προάγω, ἴ. ἕω, 1. ΤΆ Ν8. ἐο ἰθαὰ 
7), ὑνίηρ χουν ; οἵ ἃ ῥγίδοποσ, Δοίδ χυΐ. 

968 

}] ἰο 90 δεΐογο, ἰἱ. 6. ἴὰ ἔγοηῖ, δὺθϑ 

ΠΡΟ 

80, προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω : 5ο, ἴπ 8 [υἀ!- 
εἶα] 8686, χΙὶ, 6, ὅτε ἔμελλεν αὐτὸν προ- 
άγειν ὁ Ἡρώδης, (561}. εἰς τὴν ἐκκλησίαν, 
ΟΓ εἰς δίκην, ὙὨϊοΝ ΟΓΒ ΔΥῸ ἴῃ 
2068. Απὶ. χνυΐ. 1}, 6.) Αὐσ. ἔχρ. ΑἹ. ἐν. 
14, 8. Αοἰε χχνυ. 20, διὸ προήγαγον αὖ- 
τὸν ἐφ᾽ ὑμῶν, ἷ. 6. " ὈοΐοτΘ γοῦν 88 ᾿υάρεβ. 
.-Ἰ1. ἸΝΥΒΑΝΒ. ἐὸ 90 ὕδίογθ, τοίθιτί 
ΟἾΠΟΣ ἴο ἈΪδοθ ΟΥ [ἴ6 : " οὗ ΡΙΑΟΒ, 

. Ναῖϊ. ΧΧὶ- 

9, οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 
ἔκραζον. ἴμα. χνιϊὶ, 89 ; στ δοο. οὗ ροτῖ- 
800, ἀοροηάϊηρ οὐ ἴΐθ ἔοτοο οὗ πρὸ ἰῃ 
ΘΟΙΏΡ., δἰΠουρὰ ὉΥ [5617 ἱξ ρονόῦηδ ΟὨ]ΥῪ 
[829 φοῃ. Μαῖϊ. ἰϊ. 3, ὁ ἀστὴρ προῆγεν 
αὐτούς. ΜΙκ. χ. 82. 9505. Β6]], εἰς ᾧ θ, 
προῆγε δὲ πολὺ πάντας. ἘΠ ΤΙΜΕ, 
Ξϑὸίο φὸ Πιγϑβί, ργθοθάδδβ, δ080]. ΜΚ. νἱ. 45, 
προάγειν εἰς τὸ πέραν: ἔς. 1 Τί. ν. 24; 
ὙΠ} δος. Οὗ Ρ6ῖβ. ἀδροηάϊηρ οὐ πρὸ, Ναἴϊ. 
χῖν. 22, προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν.- 
χχὶ. 81. χχυὶ. 82, Ῥατί. προάγων, 70γ8- 
φοίπσ, “όγπιον, 1 Τί. 1. 18, κατὰ τὰς 
“προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἨεῦὉ. 
Υἱ;. 18. Ἠαΐδη. υἱϊΐ. 8, 8. 

Προαιρέω, ἴ. ἥσω, ἰο ἑαζογονίὰ οαἱ οἵ 
. [ΔῺΥ ΡῥΪδοθ; οὔΐζθῃοσ τηϊά. προαιρέομαι 

ἴο ᾿" οηδ ἐλέησ ΝΜ ὍγΘ 8ῃΟΙΠΟΥ, :Ξ ἕο 
»γοΐδν, ολοοβδα; ἴῃ Ν, Τ. τηΐϊά. ῥγορ. ἕο 
ΣΝ ς ΞΙΣ : 
ἕο Ομ θ᾽ 8 δεῖ, ἐο ρῳγοβε, γεδοίυθ, ὃ6 ἀϊθροφοά, 3 

8080]. 2 Οὐ. 'χ. 7, καθὼς προαιρεῖται τῇ 

Προαιτιάομαι, ἔ. ἄσομαι, ἄδροη. 
τηϊὰ, ἐο ἀοοι86 δε , 80Γ. ]. Ὡς, νὼ 
αἰγεαάν αοοιιϑοά, ἰο ἔαυο αἰγεαάν ὀγουρὴξ 
οδδυρθ, ὙΠ δοσ. ἀπά ἰηξ, Βοχα. 1. 9, προ- 
ῃτιασάμεθα ᾿Ιουδ. ποῖ “ αἸτοδὰγ ῥτονϑά," 
ἴον Ὑ δῖοι θθῆβθ ἴμθγῸ 8 πὸ δυο πεν, δὶ 
“τηδὰθ 8 [5 6]]-ρτουη 66} Ομδγρθ δρδίηδί ν᾿ 
800 ὩΔΟΙῸ 1 ΤΗΥ͂ ΠΟΙΘ. 

ΠΠροακούω, δοῖ. 1, προήκουσα, ἴο 
γ , 807, ζο λαῦο λοαγώ 97" δο- 

ῦνο, αἰνεαάν, σιν δος. 6]. ἱ. δ, ἣν (ἐλ- 
«ἰδαὴ προηκούσατε. 1008. δῃὰ ΟἾδ88. 

Προαμαρτάνω, ἔ. ήσω, γνοτῖ. π 
ἡμάρτηκα, ἰο δαῦὸ δἰπποά αἰνοαὰ Ἡξιμῳ 
ἐργονα, Ὁ Οὐ. χί!, 2], χἣϊ. 2, αηὰ ζετο, 
Προαύλιον, ου, τὸ, (αὐλὴ,.) τον, 

“Ῥίδοθ δοίοσο (6 αὐλὴ οΥ ἱπίοσίου οουτγῖ,᾽ 
ἷ, 6. 189 Ἰαγγο σαί ΎΔΥ οὗὨ δὴ ΟΥ ΘΗ 8] Που86 
Οὗ ΡδΪδοθ, δαυΐν. ἰο φαέδισαν, υδϑέϊδιϊε, ἸΜ]ς. 
χὶν, 68, οορ. Μαῖΐ. χχνὶΐ. 71, πυλών. 
Προβαίνω, ἴ. βήσομαι. δοτ. 2. προ- 

ἔβην, ἴο σο ογισαγά, αἄύαποδ, ἰπίταῃδ. 
Μαῖι. ἷν. 2], προβὰς ἐκεῖθεν. 9305. δηά 
ΟἸ688. Εἴ. ρμαγί. ρογέί. προβεβηκὼς, νῖα, 
ὃς, αὐυαποδά, Ἰ. 6. τὰ Ἰϊ : [0]]. ὉΥ ἐν, κι. 
'. 7, πρθβεΡηκοτεὶ ἐν ταῖς ἡμέραις. 
τόσ, 18. 11. 86, ϑορί. δηὰ (]488. 
Προβάλλω, ξ, αλῷ, ἐο οαϑὲ αὐ ἐλγιϑέ 

; , ἘΒΏΒ. 1} σΘΈΠΟΓ. Αοἰδ χίχ. 88, 
προβαλλόντων θττὸὴν τῶν ᾿Ιονὸ. " 106 
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ζοντο ἐμταβείης Ηἰτα (ΑἸοχδηδοτ) (οτνατὰ," 1. 2: 8 εἰρη. οογηταοι ἴο Ἡεϊϊοιβιῖς οπὰ 

ΟΣ ταί μος, ἐο ρωΐ ,υτισατά 88 8ῃ. δἀνοξδῖθ, ΟἸα88. ατθοῖ. 

, τεοοημποη, δηὰ 80 ἴῃ ΟἸα88. Πρόγονος, ον, ὃ, ἡ, οὐ!. (π' δος 

[0 ῬΙΌΡΟΘΘ ΟΥ ποιμίηδίθ 8ΩΥ ΟὨΘ ον δῃ] μαι.) Ῥήορ. φαγίϊον ὅοτη, οἷάον ; ἥν ας . 

οϑῶοο - 2) οὗὨ ρ»ίαπίβ ἀπὰ ἰτθεβ, ἰο ἱ ἦ ὶ α : 

7ονιὰ, ὁ. στ. Ἰϑᾶνθϑ, Ὀϊοβθοιβ, ἔταϊῖ, μα. 

χχὶ, 90, ὅταν προβάλωσιν 80. τὰ φύλλα, ] 1Π1, 2; βρθ6. ρατεπίθ, ] Τί. νυ. 4. Χοη, 
οι). ἱ. 8, δηὰ ΟἸΔ88. 

Προγράφω, ἴ. ψω, ἰο εὐτέϊδ δείοτε: 

Τ. ἴῃ τοΐδγθηοθ ἴο τὴ ΡΑϑΤ' ἴῃ [8:6 Ῥτοῖεσ 

οοαΡ. Μαιῖ, χχὶν. 82. 08. Απί. ἰν. 8, 19, 

καρπόν. Ζαϊϊαῃ Οτ. ". 169. 

(6η868, ο λαῦε τογύδεη δΟΌΤ 6, αἱ 8. ἴοττπεῦ 

τἶπλ6, Ἐν ἡ. 8, καθὼς προέγραψα ἐν 
Προβατικὸς, ἡ, ὃν, πὰ]. (πρόβατον,) 

»ογίαϊπῖπο ἰο 8ΐ)66}, Φοθα ν. Ὁ, ἐπὶ τῇ προ- 

ὀλίγῳ. Ἔοπι. χν. 4.---11. ἴῃ Τοίογθῃοθ ἴο 

ἄπιθ ΕὔΤΌΒΕ, ἴο α δοζογελαπά ἕπ 
βατικῇ 86. πύλῃ, ὃν {ὯῈ6 δὐθερ-αΐδ, δά 

ῬΙῸΒ. 830 (8]10ἃ 88 Ὀεὶπρ [06 Ῥίδ00 ὙΟΓΘ 

εογίδησ, ἱ. 6. ὃν ροδίέπο ὩΡ α τονίξίδη ἑαδἰοῖ 

88 Κῳ Ἶὰ Ἐς μοηοο ἱπ Ν᾿. Τ. εἴ. 
ΒΏΘΟΡ ὍοΓῸ βοϊὰ ἔογ [86 58 β 068. 

πρόβατον, ον, τὸ, (προβαίνω.) ᾳο- 

ἐἰο απποιμποο, ττοηιμσαίε, 64]. 111. 1, οἷς 

κατ' ὀφθ. Ἶ. Χρ. προεγράφη ἐν ὑμῖν 
16Γ. τὰ πρόβατα, δεαβί5, : ᾿ 

δῖ. 8116 οαἰ0]6, βῆθορ δπὰ [5 ἴῃ Αἰᾶς 

ἰδε ἐσταυρωμένος, " ὈθΐοτΘ ὙΏ056 ΘΥ̓́ΘΒ Ψεβὺβ 

ΟἸτίδε παῖδ Ὀδθα δηπουηοδά, δοὶ ἢ 

δ᾽ϑ: 

ἀϑᾶρο δὰ Ν, Τ΄ α 8ϑἦ66}, 88 ἀΪ8- 

εἰησυϊθμοὰ ἔγοτι φοαίβ, Ναϊ!. Χχχν. 82, ὥσ- 

περ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβ. ἀπὸ : Ὁσίῃ, 

τῶν ἐρίφων. νον. 88: 80 ροποι. υἱῖ, 15.) ἀπλοηβ Υοὰ 88 ογυοἰβοά,, πᾶτλεὶν, ῬΑΡΕΪΥ 

ἰχ. 86, εϑρρθ; Εζ. οἵ ἴμοβο ἀπά [80 ὁλγῸ ΌΥ ,, (806. 1 Οὐον. 1. 28. ἢ. 2.) διὰ 

οΥ̓Ὠ ΔΗΥ͂ 0π6, 88 ΒΏΘΘΡ υπάθῦ 8 Βῃθρμογὰ, } Ρασὶ ΥΟΥ 186 ᾿ῖνο γ τοργοβθηδίοιι οὗ 
ΟἸιχιεὶ 

Μαῖιιχ. 6. χν. 24, δῃὰ οἷν. ὁτιοϊβοὰ ἰὰ τὰ9 Εἰμολαγίθέ. Ηδηδθ δ18ὸ 

ίο αρροϊηΐ, ογάαΐη, 7. ἀ9 4, οἱ πάλαι π 

γεγρ. εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, τιοδηΐηρ ἴδ 

δἰαίοὰ νον. ὅ---, 11. 156. Τὴ Ὄχργοβδῖοω 
ἰ8 ἃ {υγϑηβὶσ οὔθ, ἀοποίίπρ ἐΐοθα εἶδα ἴο 

ἐγίαϊ, ὉΥ φοβίηρ ρ ὑπο ὨδΠλΟΒ, ΟΣ 1066 

νἴἶλοβο παίηθβ ψθγθ ροδίϑα ὑρ, 88 τοατῖσοὰ 
εἰς κρίμα, " ἴον οοπἀοτηπδίοι δπὰ Ῥαμΐδη- 
τηϑῃϊ.ἢ 
Πρόδηλος, ὃν ὁ, ἡ, δᾶ). τιαπε εοῖ 

ἐποσαίο, Μαῖι. χὶν. ὃ, προ ιβ. ὑπὸ τῆς 

μητρὸς αὐτῆς : 8. εἰχηί. (οαμὰ ἰῃ [6 

Προβλέπω, ἴ. Ψψω, ἰο ζοτέβ866; ἴῃ 

Ν. Τ. τοϊά. προβλέπομαι, ἐο Ῥγουϊάο, ἡ τα 
δος. Ἠοῦ. χί. 40. 
Προγίνομαι, νοτῖ, 2. προγέγονα, ἴο 

δὲ ἄομα δοζοτε, ἐο παῦά ὅθοῃ δ Ὅν, ἔζοτα. 

εἰ. 25, τῶν προγεγ. ἁμαρτημάτων, εἴπ 

Ῥοίοσθ ἀοπθ,᾽ ΤΌΥΤΔΘΣ 5Β'π8, σῃθϑηΐηρ ὁ [86 

εἷῃβ ὙΠῸ σϑϊοῖ ὅονθ δηὰ αθηθ]68 μδὰ 
Ροϊ]αϊοὰ Ἐποτηϑοῖνοθ Ὀσΐοσο σοχαΐηρ ἴο [86 
ΟὨτβύδη ἔδιι." 

Προγινώσκω, ἴ. γνώσομαι, ἐο ἕποῖῦ 
δοΐονο, ἰταπδ. 1) ζϑποτ. ΞΞ ἐο ἔποιο αἰτεαάν, 
ὁ δε δεΐογα αοημαϊπίοά εὐὐδῆ, ἴ0}1. ὈΥ 806. 
Αοίϑ χχυὶ. ὅ, προγιν. με ἄνωθεν. 2) ΞΞ 

ἴο »ὔογοθ66 ; ἴα Ν. Τ. Ὁ. ἴτ}]. ἐο 
ῶνο- ἀδίονταῖηο, ͵7Ὡγο- ογάαΐπ, Ῥ888. Ῥαγί. 

1 Ῥοῖ. 1. 20, Χρ. ἀροῖνν. “πρὸ καταβολῆς 
κόσμου. ἴῃ οαι. Υἱ ϊ. 29, οὺς προέγνω καὶ 

προώρισε, ἴμ!6 86π86 8 ἀοιιδι 8} ; 16 ταδΥ 

6 οἰτμον, “μοτὰ Ὧ6 ἴοχο- ρργονθᾷ δδὰ 
Ἰονοᾶ,᾽ οὐ “Ὑτἴὸ Β6 ἔογοίκῃον που] ὃ 
Ἰονοῖβ οὗ ἀοά. 806 τροῦὸ ἴῃ ΤΥ Ὠοῖθ. 
χὶ. 2, λαὸν αὐτοῦ ὃν ππροέγνω, ἱ. 6. “ΒΟΙΩ 
86 8} τις ΑΡΤΚΟΥ͂ΘΟ; Ιονοὰ οἵ ο] ἀ,, ὁΘοτΡ. 
γινώσκω 11. 

π6Υ, ῬΥΟΟΏΤΘΟΥ, Βροῖκθῃ οὗ 7680 88 ϑηϊοτϊῃ 

ἘΟΟΤΟ γ1ε Ἐο Ἰοννοῖα ἰηύο (6 Φοϊ 6ΒΕ 18] εδα- 
ἔπΆΎΎ, Πδτ οἷν, “ἴο ἰπίγοάυσα {1 ΒΟῸΣ 4}} 

(τ δο]έονοῖβ ἱπίο [86 Ῥγεβθῆοθ οὗ : 

ἴον 8 οἶδοθ ἴον μία, 88 δ6 δὶ 

τὰν πὰ χὶν. 2. 866 τροῖο ἴῃ ΤΩΥ͂ τοῖο. 

οὗ. νἱ. 20 
Προεῖδον, 8οτ. 2. (969 εἴδω.,) ἐο Ὅ88δὲ 

δρῶν οπθ᾽ 8 δοῖῦ, ἴα οἷ : ἰὼ Ν. Τ. ἐο 
866, 88 τιΐπρε ἑαΐαγο, 8080}. Αοἷϑ ἷ,. 3]. 

προϊδὼν ἐλάλησε. 64]. 111. ὃ, ψϊὰ ὅτι, 
δὰ ΟἸ6488. οἵϊ. 

Προεῖπον, 8οΓ. 2. Ροτί. προε 
(86 εἶπον.) ἐο ϑαν δεΐοτε : 1. ἴα τεΐεσομοο 

Πρόγνωσις, εως, ἡ, (προγινώσκω.) 
“γνεβποιοίϊοασε οὗ ἴαϊατο τὐΐηρβ; ἴῃ Ν. Τὶ 
ὈΥ ἱπιρ]. Ἀδωῤθιερεθθορονυ, Ὅν: 1, ᾳ. οἰογπαῖ 
»ῬΈΏΨΥΡΟϑ6, , οομηϑοῖ, Αοἰδ ᾿ὶ, 28, 1 Ῥοί, 



ΠΡΟ 
ἴο πιο ῬΑΒΊ, ἐο ἤαῦα βαϊὰ δεῶνο, βου. 
καθὼς και προεῖπον, 6]. ν. 2] - σι 
ἀαῖ, 1 ΤῊ. ἦν. 6, προείπαμεν ὑμῖν. Ῥοτῆ. 
(141. :. 93. Ηδοῦ. χ. 1δὅ. σὴ ὅτι, 2 Οον. 
γῇ. 8, ἀπά Ο]488.---11. ἰὴ ΓΟΐΓΘΠΟΟ ἴο {1π|6 
ΕΌΤΟΒΕ, ἐὸ ϑὰν δεγοτελαηπά, γογείοϊζ ; δου. 
ΨΠῊ δου. Αοὶδ]. 16, ἣν προεῖπε τὸ Π͵ν. 
Ῥογί. Βοτω. ἱχ. 29: σὴ} ὑμῖν, Μαείί. χχὶν. 
25. ὑμῖν πάντα, ΜΚ. χὶϊ!. 23. ὅτι, 2 Οοτ, 
ΧΙ. 2. τῶν προειρημένων ῥημάτων, 
2 Ῥοῖ. 1, 2, ἀπὰ ΟἸαδββ. 

Προελπίζω, ἴ. ίσω, ἰο δον; 
μοτῆ. λαυε ἀξ δοίογα, Ἐρν ΤΊΣ ἡμᾶς 
τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ, 
τοοδηΐηρ εἰΐμοΥ ἐδ ὑὔεισδ, 88 μανὶηρ οἵ οἷὰ 

(89 Βορ6 δῃά ρῥγοπιῖβα οὗ 1π6 Μδβείδῃ, 
ἴῃ ὀρ". ἴο ἴπ0 Οδῃι]68, ψἢοὸ Πανθ οἡ] 
ΠΟῪ Ηγοϊ Ὠοαγὰ οὐ Ἠΐτη, οὐ ἐΐθ υεισΐβ 
Ολνίθέϊαηβ, ἃ8 Ἠανΐτης ΔἸσΟΘῪ δηὰ Ὀθίογο 
ἴῃ ἙἰΘη [1168 Βοροὰ ἴῃ ΟἸ τίθει. Οοταρ. Εοπι. 
11... 1. 84. 
Προενάρχομαι, ἴ. ξομαι, ἰο δοσίη 

δείογε ; δου. 0 δαῦο δοσωη δο ΌγΟ, γ, 
2 Οὐον. υἱ]]. 6, 10. 
Προεπαγγέλλαω, ἴ. ελῶ, ἐο »γοηιῖθο 

δείονε ; δου. 1. υηϊὰ, οιη. ἱ. 2, ὃ προ- 
ἐπηγγείλατο διὰ τῶν προφ. ἷ. 9. οἵ οἷά: 
ἃ δἰ χυϊθοδίϊοι ΓΑ ἰῃ Ο]Δ88, 8466 τὴγ ποίθ 
1δογο. 
Προέρχομαι, ἔ. ἐλεύσομαι, δον. 2. 

“προῆλθον, ἀθροῃ. τά. 1, (0 "οτυυαγὰ 
οΥ ,μιγίλον, Ῥαβ8Ὲ ον, ἰηίγδηβ. Μαῖΐὶ, χχνί. 
39, προελθὼν μικρόν : νὴ 806. οὗὨἉ τα, 
«Ἀοῖΐδ χίϊ, 10, προῆλθον ῥύμην μίαν, «πὰ 
ΟἾδδι.--- "1. ἐο σοὺ δοζγδ ΔῊΥ ΟῊ6, 85 τοῖδυ- 
τίηρ Εἶτ 0 ἴο ρἶδοθ οὐ ἔπηθ: 1) οὗ Ρ;,ΑΟΕ, 
ἕο ρὸ δεοΐοτε, Ἰὰ δάνδποθ οὗ ΒῃΥ͂ ΟὨ6, 88 ἃ 
ἔοι ΥΌΠΠΟΙ, ΤὨΘΘΘΘΩΡῸΣ : Ὁ ἐνώπιόν 
τινος, Μὰ. ἱ, 17; οΥ 88 ἃ Ἰοδίθσ, χυϊάο, 
ὙΠῸ δοο. χχὶ!. 47, ᾿Ιούδας προήρχετο 
αὐτούς. 2) οὗ ΤΙΜῈ, ἕο ρο ἤγεί, Ῥγϑορθάθ, 
δαὶ οἱἕ θδῖογο δποίδμοσ, Αςίβ χχ. ὃ, οὗτοι 
προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρ. χχ, 18, 
ἐπὶ τὸ πλοῖον. 2 Οον. ἰχ. ὃ, εἰς ὑμᾶς. 
Ϊῃ 186 δθῃ86 οὗὨ ἐο ομΐρο, αγτέυο ἢγοί, ΜΚ. 
νἱ. 83. 

Προετοιμάζω, ἔ, ἄσω, ἰο ργόραγο 
δειοτολαπὰ Σ ἴα ἷ ἐμ ὌΡΡΟΝΝ δοζοτο, 
ἴΣΔΤΒ. ὙΠ ἢ εἰς, Ποιὰ. ἰχ, 28, ἃ προητ. εἰς 
δόξαν, ΐΕΤΟ 866 ΤΥ ηοῖθ: Ὑἱ ἢ ἀαξ, Ἐρδι. 
1. 10, οἷς (56)}. ἔργοις ἀγαθοῖς) προ- 
ητοίμασεν (ἡμᾶς) ὁ Θεὸς, “ἴο 186 ρεγίογτη- 
8η66 οὗ νη ϊοἢ Οαοὐ δὴ ρα ρὴς λθϑμς 8, 
ὨΔΠΊΘΙΥ, ὉῪ [86 τηοῖίνοα ἴο δοΙη688 ργο- 
Ῥουηασδά ἴῃ [86 αοβροὶ, δηὰ (06 ἱπηδυδῆοοβ 
οὔ [86 Ηο]Υ ὥϑρὶ τι, δ8ο ῬΆ]]ο, Ρ. 17, ὁ 
Θεὸς τὰ ἐν τῷ κόσμῳ πάντα προητοι- »Ἥ" 

βάσατο εἰς ἔρωτα καὶ πόθον αὐτοῦ. 

Προεναγγελίζομαι, , ίσομαι, ἴο 
απηποιίιοῦ ῥελθι ἐϊαΐησε δεϊογελαηπά, ἰο όνο. 
ἐοἱϊ λοιγμοὶ πειυ8, Οα]. 111. 8, προευηγγ. τῷ 
᾿Αβραὰμ, ὅτι. . 
Προέχω, ἔ. ἔξω, Ῥτορ. ἐο ανε α ἐλίπρ 

86ὅ ΠΡΟ 
δοίογδ δι ῖμοῦ : ἤθποθ ἴο ἢᾶνθ ἴθ μγϑίδι- 
ΘΏ0Θ ΟΥ̓ ΡΓΘ- ΘΙ ΐ 6.06, ἔο θιτοοῖ, ὅδ δι ΡοΥίοΥ ; 
Ὠθηοο ἴῃ Ν. Τὶ πιὰ, προέχομαι, 0 δποοῖ, 
Βοι. 1, 9, τί οὖν; προεχόμεθα : “Ἀᾶνθ 
ἍῸ ΔΩΥ͂ ΡΓΘ-ΟΙαΐποηοα δ᾽ Ἐν ΤΩΥ͂ ποΐθ 
[86 Γθ. 

Προηγέομαι, ἔ. ήσομαι, Ῥτορ. δηὰ ἴῃ 
ΟἸδβέ, ὑυβε Ὅγ6, ἑαζο ἐδδ ἡ πλεΣ 88 ρυϊάθ 
ΟΥ ἰεδάου ; ἰῃ Ν. Τ' θζ. ἐο ἰραὰ ομ ὃν 65- 
απερίδ, στ δοο. δηὰ ἀκα, οἵ {πὶ ἕξ ΟΣ αϑ 
ἕο ΜὨΐομ, Βότῃ. χὶϊ. 10, τῇ τιμῇ ἀλλή- 
λους προηγ. " ἴπ τη] γϑβραοῖ, ΟΣ ΘΟῸ- 
ἴσδγ, ἰδκίηρ (Π6 Ἰοδὰ οὗἉὨ Θδοἢ οἴδοι, διὰ 
ΔηΓ οἱ ραίηρ Θδο ἢ οἴ ΠΘΥ. 

Πρόθεσις, εως, ἡ, (προτίθημι.) α 
δείξη δόίογα οὐ γογίδ, θχροθμγε ἰο, 88 
1ῃ6 ΠΣ ΔΕ Ὲ 08 οὗ ἃ ἀδαὰ θοάγ, ΠὨοιηοβίῃ. 
1071; 'π Ν, Τὶ ἀϑοὰ 1) ργορ. οὗ ἔοοά, βαἰά 
ΟἿΪΥ οὗἉ ἐΐδ εἠοιυ-δγοα, ἃ8 Ὀεΐπρ 86 ομὲ 
δείογε Φομονδὴ οἡ ἃ (80]6 ἴῃ ἐδ βαπο- 
ἰυδτγ, δηὰ ἤδηοο ὉγΥ ἴῃ6 ἩΘΌΓΟΥ Ὠδη)Θ 
ἀθῃοταϊηδίθα Ἰ 6 γ8}}ν ργοϑθηοοογοαά, 8,66 
1μον. χαῖν. ὅ---9, ὑζα π᾿ 8ῃ δα]θεοίνα) 
86 086 ἴῃ [16 ΡὮΓΑΒΕΒ οἱ ἄρτοι τῆς προθ. 
Μαῖι, χί!, 4. ἡ πρόθ. τῶν ἄρτων, Ἠδοῦ. 
ἷχ. 2, Βοιἢ δαυΐν. ἴο οἱ ἄρτοι οἱ προτιθέ- 
μενοι. ΒοΙἢ Ἐχργθββίουβ ἃγΘ οὗ ἐτγοαιιθηὶ 
ΟΟΟΌΣΤΘΙΟΘΘ ἴῃ ἴΠ6 δορί. ΕἸοτα (ἢ6 ἀἴτοο. 
οηβ Εἶσοῦ πῃ Εχοά, χχνυ. 80, ἀπά [ωον, 
χχὶν. ) Ὁ [Π6 ῥγοραζαίίοῃ δηὰ 80 
οὗ (μὲ8 μον -Ὀτοδᾷ, ἴὲ ἴδ ρ]αῖπ ἐμαὶ (ἢ 8 
88 ΤηΘΔὨϊ [0 ἰὙΡῚ Οὐ γέδί, τος Ὀγθβοηϊοα 
8 8 ΒΔ011ῆ06 ἰ0 αοα, δηά ἰππ8 δοοοχηΐη 
Βρ᾿γἱ8] γοοά ἴο βιοἢ 88 ἱπ δηὰ τἤτουρ 
ἘΪπῚ ΔΥῸ τηϑάθ βρί γί [ὰ8] ῥτϊθβί απίο αοά, 
ὁγθη ἴδ6 ΕἈΙΒΟΣ. 560 

86] 85 οῃ δ᾽ 8 { δῃά δῃά αἷπὶ, οὐ ἀθδίζῃ, 
10 ὙΒ]ΟὮ Ομ δἷΒ δοίϊοηβ ἰθπὰ - συμ ἢ ὙγΆ 8, 
ἴῃ [80 Ῥγθβθῃϊ ο886, [ἢθ ἀρργονίπρ Βίταβοὶ 
ἴῃ ἴῃ βῖρῃιϊ οὗ αοά. ἘΕ]βονἤθγο [ἢ 6 ἔϑίτα 
υδοὰ οὗ [06 ἴεν πα] ῬΏΓΡΟΒΘ δπὰ οουηβοὶ 
οὗ αοἄ, πδαιοὶγ, οὗἅὨ "ρα ογίηρ ἱοροίῃον ἱπ 
ΟἿΘ 811 {πίπρβ ἦτ ΟἸτῖδι, οι (δον δπὰ 
Οἰθη 168, οὐ οὗ Ὁβοοβίπρ ὁπ ἡδίοῃ σβίδϑσ 
{Π8π ἀποίθου ἴο οογίδί πῃ ΡΥ] οροθ δηὰ 
ὈΪοϑοίηρβ. Ποπι, νἱ]]. 28, τοῖς κατὰ πρόθ. 
5} Θεοῦ) κλητοῖς, δπὰ ἰχ. 1]. ἘΡΒ. ἱ. 
1. 1.1]. 2 Τίαι, ἱ, 9; οῃ νηοῦ Ρϑϑβαϑθβ 

866 Ὠ.Υ ὨοΟΐαΒ, 

Προθέσμιος, ία, ον, τὰ]. (πρὸ, θεσ- μὸς,) 8οὲ δέψοτελαπα, ἀρροϊμίθα, βεϊὰ οἵ 
{ἴπηθ; ΨΏΘΠΟΘ ἡ προθεσμία, ε]]. ἡμέρα," 8 
βοὶ ἄδγ, ἀρροϊηἰοὰ ἀν (81. ἱν. 2, 80 20. 

ὃ 



Π:ΠὃῬ}ΡΟ 
Ἀπ, χὶ!. 47, τῆς προθεσμίας ἐνισταμέ- 
νης, δηὰ οἷϊ. ἰπ [υοΐδη. 

ἸΠΠροθυμία, ας, ἡ, (πρόθυμος,) 30 ̓- 
τυαγάπεε8 οΥΓ τεϊμά, ἔμμεβδ, 4] ΔΟΥ οὗ 
τοϊπὰ, Αοἰϑ χυϊ!. 1}. 2 Ὅσον. Υἱϊ. 1}, 8]. 
δηά ΟΪδδβ. 
Πρόθῦμον, ου, ὃ, ἡ, δὰ]. 11. “ἑογνναχὰ 

ἐπ υυἱηὰ, τοδάγ," ευὐϊίπσ, Ῥνοπιϑέ, τὸ σ“πνεῦ- 
μα πρόθυμον, Μαῖι. χχνί. 4]. ΜΚ. χὶν. 
88. ϑορί. δῃὰ 6]455. Νοαῖ, τὸ πρόθυμον, 

ἰπόϑθ, αἰαογάψ, Βοτι. ἱ. 1δ, τὸ κατ᾽ 
ἐμὲ πρόθ. (ἐστι), " ἴδοτο 18 ἃ τοδϊῃηθϑβ οῃ 
ΤΩΥ͂ δ) τοδάυ. ὃ Μδος. νυ. 26. 2708. 
Αηΐϊ. ἱν. 8, 13, τὸ περὶ αὐτοὺς πρόθυμον 
τοὺ Θεοῦ. ΤΏυς. ἰν. δ]. 
Προθῦ΄μως, τἂν. (πρόθυμος,) τα, 

εοὐδιέησίν, «μὲ αἰαστίν, ἱ Ῥοῖ. ν᾿ ἢ. ᾿ 
Προΐστημι, ἔ. προστήσω, δοτ. 2. 

“προέστην, γνοτῖ. Ραγί. οοπίγ, προεστὼς, 
ἘΓΔΠ8. ζο οατιϑὲ ἴο δίαπα δοίοτε, ἰο 86έ Οὔ ; 
ἧῃ Ν. Τ΄. ΟἿΪΥ ἰῃ [6 ἰπίσδῃβ. ἰθΏ868, 6. 911. 
8ΟΙ, 2. δὰ ρμογῆ, οὗ (6 δοῖνθ, δῃὰ ῥγϑβ. 
τοϊὰ. ΟΥ μ888. ὸ βίαπα δοογε : [) ἰο ὃθ 
Οὐδ, Ῥγέδίδ, γμΐθ, αὐθο]. ἔοπι. χίϊ. 8, ὁ 
“τροϊστάμενος. 1 Τί). ν. 17, οἱ καλῶς 
“προεστῶτες : [01]. Ὀγ σοη. ᾿ῖκο οἴ ΟΥ γοτῸ8 
οἵ τυ] της, {πγουρὰ ἡξς ἴοτοο οὗ πρὸ ἰη 
σοΏΏΡ. ἴδ. 4, τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προ- 
ἱστάμενον, γοτ. ὅ. 1 ΤῊ. ν. 12, 4008. δπά 
ΟἸδβ8. 2) ὉῪ ἱπρ]. ἐο οαγὸ 7ὉΥ δ ἰμίηρ, 
ο ὅδ αἰϊφοπέ ἴα ἴι, ἐο ρῬγαοίίϑο, νὐ ἢ θη. 
καλῶν ἔργων προΐστασθαι, Τὶς. 111. 8, 
14. 8ο 208. Β6}}. ἱ. 20, 2, πρ. φιλίας. 
Αἴδοη. Ρ. 612, πρ. τέχνης. Ῥίαϊ, Ῥεης!. 
24, πρ. ἐργασίας. 
Προκαλέω, ἔ. ἔσω, ἰο οαἷΐ γογίδ, ταϊά. 

ἕο οἱ! )7ονεὰ δοΐονο οπμδ᾽ 8 δεῖ, Ἰ. 6. οἰἴοὺ ἴο 
ἰηνὶϊο ἴἤο οομλ6, ἔο 8οἰϊοϊί, οΥὁ ἐο : 
ἰο ἀοίψ, ἱ. 6. ἴο οοταδδί ; Βθηο6 ἰῃ Ν. Τ. 
ταϊά. προκαλέομαι, ἰο ἴα, ἰγυίδαίο, 
ΟΓ ἴο οαἱΐ γογίλ, ὉΥ ἃ ναἱῃ-αἹοτίουβ γἰναὶ συ : 
αἰ δος. Ο]. νυ. 26, ἀλλήλους προκα- ] ἰαζα 
λούμενοι, 866 ΤΩΥ̓ ποίο. 
Προκαταγγέλλω, ἔ. ἐελῶ, ἰο απ- 

ποιοῦ δοίοτελαπά, γογοίοϊ, ἔαΐαγο ουθηίβ, 
Ἀείϑ ἰϊϊ. 18. νἱΐ. δ2 : ρα88. ραγί. ρογί. προ- 
κατηγγελμένος, απποιποοά δεοίογολαπά, 
δφαΐν. ἰο ῥγουιϊδοά, 2 Οὐογ. ἰχ. ὅ. ὅο8. Απί, 
ἰϊ. 9, 4, τοῖς προκατηγγελμένοις ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ πίστιν παρεῖχε. 
Προκαταρτίζω, ἔ. ίσω, ἰο πιαΐο 

τοαάνψ δεζονελαπά, ἴτατδ. 2 Οὐν. ἷσ. ὄ. 

(. πτρροκείμενος, ῬΓΟΡ. 
ἰαϊά οὐ 86ὲ δ6 7076 ΔΏΥ 

029, ἰπίγαη8. : ἴῃ Ν. Τ'. ΟὨ]Υ ἢσ. 1) ἐο ἔϊ6 
ογ ὧδ δεῦτε ἴἰλ6 τηϊμὰ οὗ δηΥ͂ ὁη6, 10 δδ 

ἰο δἴτ, 2 Οον. υἱῖϊ. 12, εἰ ἡ προ- 
θυμία πρόκειται 8 γ06 ἘΝ. ἢ 
οαυΐν. ἴο ροτγί. ραβ8. οὗ προτίθημι, ἕο 
ἰαία οὐ 96ὲ δόογδ οἱιϑ᾽8 τυϊηά, Ἐμι ἀυϊγ, 

Πρόκειμαι, 
ἕο ἴξδ δον, ἐο 

τονᾶγὰ, δχδϑῃρ]ο, ΗἩδΌῦ. νἱ. 18, κρατῆσαι 
τῆς προκειμένης ἐλπίδος. χὶϊ. 1, 2. συ ἀ6 
7. 508. δῃὰ 6]888. οἷϊ. 

966 

ΌΥ 8 

Αοἰβ 1]. 

Ἧ ,")Αιγίλογαμποδ Ὁαη ΟΊ Θηΐ, ᾿ 
1 Τίαι. ἱν. 1δ, δῃὰ Ἰδαίου αἵ. ντ. 

ο αὐδαποῦ, ἐπογϑαϑδο ; 
ΟΥ αξ ίο “πίον, [κὰ. 11, δ2, ᾿[ησοῦς προ- 

ΠΡΟ 
ΤΙ μοκηρύσσω, . 

γα]ά - ἴῃ Ν. Τὶ 

Προκοπὴ, ἧς, ἡ, (προκόπτω,) Ῥτορ. 

ἐνάποσ, Ῥμῆὕ 12, 25. 

Προκόπτω, ἴ. ψω, φ»τΐτα. “ἴο σαΐ ἴοι. 
ΜΑιὰ, ουὐδ ΟΠΘ᾽ 8 ὙΑΥ ἴουγαγά,᾽ δ τῃγουσὰ 
8 οοά οὗ {μ]εϊκοῖ - ΠΘΏΘΘ "ὁ ἴο Δ ΚΘ ΟΠΘΒ 
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ὑδν δ ἘΟΙ γΡα ΔΎ ΠΑΝ ΚῚ 
παῖδ ῬΥΟΟΥ688 ἵ 

“ 

ἔκοπτε σοφίᾳ. ΡΊ]υῖ. πρ. τῇ ἀρετῇ, δηὰ 
ΓΤ ΓΤ 
μέλεα ἐπι ΜΠ , 
οἴρ. 1 μυοΐϊΔη, Ηοτοῦ. πρ. ἐν τοῖς 

θήμασι. τον διὸ ἀρ ἢ "Ἄὲ 
«10 ἐπὶ δῃὰ δος. ἐπὶ τὸ χεῖρον, “ἴο 
ΤΟΙ δηὰ σοῖο. 2 Τίηι. 1. 18: ἐπὶ 
πλεῖον, 
ΟἸ6ββ. δροΐίκοη οὗ [1π|6, ΔοΥ. ἐο δὲ αὐ- 
σαπορά, ἰο δὲ 7 
νὺξ “προέκοψεν. 
τῆς νυκτὸς προκοπτούσης. Ἠδοί. ἰχ. (4, 
ΟΧΡγθβδοδ ἰδ (ππ5, πρόσω τῆς νυκτὸς προ- 
ἐελήλατο. 

ἘΣΕΓΟΝΥΝ οὐος. ἴῃ οἴδοσ . 
4]. ἱ. 14. ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ. 

, τρ. ἐν παιδείᾳ: 

γίλον, ἰῖ. 16, δηὰ οἷς. ἴῃ ἰδί. 

ψ» Εοιι. χὶϊὶ. 12, ἡ 
ὅοι. 91}. ἰν. 4,6, 

Πρόκριμα, ατος, 
Φ ἴοθ, . 

ἦπλ. γ. 2], 

Προκυρόω, ἴ. ὦσω, ἴο δεέαδιἑεῖ ΟΓ 

τὸ, (προκρίνω 
ες ἐδ απικ εραὶ 

οοπῆγηι ὀϑίοτο, ρυθυϊουδυ, ρβδβθ. μοσέ, 61]. 
δἰ. } 7. 

Προλαμβάνω, δ0γ. 2. προέλαβον, ἰο 
δείονθ, ἰτϑτβ. 1) ἐὸ ἰαΐο γον 

οἴμοι, ἕο απέϊοίραΐίθ Δ.ΟΙΒΟΡ ἱπ ἀοϊηρ ΔΩΥ 
«ΐησ, ἢ δοο. 1 ΟοΥ. χὶ. 2], ἕκαστος 
τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει, " δυϊο- 
ορὶς," ἰ. 6. “116 τοι Ἰηδη ϑδΐβ [89 Ῥχονΐ- 
βἴοηβ 86 88 Ὀτουρῶϊ, στ Βουϊ ναὶ εηρ ἕο 
[80 ῬΟΟΣῈΣ ΤΟΙ ΘΓΒ [0 ΟΟΤΘ ἴῃ :᾽ ἱπιγμδ5. 
ἐο ἕαΐα ὦ δεϊυγοδαπά, ἰο οὗ 186 
πιο οὗἁὨ ἀοΐπρ δηγ (Ὠίηρ, ψὶ ἱπῆ, ΜᾺ, χίν. 
8, προέλαβε μυρίσαι μον τὸ σῶμα κιτὰλ. 
“5.0 Βιδί(ἢ, δῃοϊηϊθα ΤΥ Ὀοάγ, ὈῪ δηιὶεὶρο- 
ἰίοη, ἰούϑεν, ΤΩ Ὀυτ8]. Οοτρ. ἘΓΡ. 
ΗεΪ]. 845, Μὴ, πρόμαντις ἀλγέων, ΤΙρο- 
λάμβαν᾽, ὦ φίλα, γόους. 2) οὗὨἨ ΡΘΥΒΟΒΒ, 
δου, 1. ραββ. προελήφθην. 6]. νὶἱ. 1. ἐὰν 
καὶ προληφθῇ ἄνθρ. ἔν τινι παραπτώ- 
ματι, “ἸΕ ΔΏΥ οὔθ δῃουἹὰ 6 οὐθσίδικθη οὕ 
βυτρυϊδοὰ ἱπ 8 ἔδυ]ι.᾽ 

Προλέγω, ἴ. ἕω, ἰο Ττείεϊὶ, Ἀργὰ 
)Ονειυαγη, ζ0ον. ΧΙ. 2. 68]. ν. 21. 1 ΤΊ. 
ἀϊ, 4. Βορί. 2308. ἀηὰ ΟἾΔε8. 

Προμαρτύρομαι, ῬτοΡ. ἕο οαἰΐ ὦ 
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εὐὐξπδες δείονοδακά ; ἴῃ Ν. Τ΄. ἐο ἐδεὉ οὐ 
ἀεοίανοε δεονελαπά, 1 Ῥοῖ, ἱ. 11. 
Προμελετάω, ἴ, ήσω, ἰο Ῥγεπιθαϊξαΐε, 

ὙΠῸ ἱηΐ Τὰ. χχὶ. 14, μὴ προμελετᾶν 
ἀπολογηθῆναι, διὰ Ο]895. 
Προμεριμνάω, ἴ. ήσω, ἴο οαΐὰ ΟΥ 

ἐλουσῆε δεζοτολακά, ΜΙς. χιῇ. 1]. 
ΠΙ ρονοέω, ἔ. ήσω, ῬτῸΡ. ο 7ογε866, 

φαεσα δα οτολαικά, ἘΓοὰΣ ΤΙ, χτὶῇ. δ26, πα. 
σγε. υἱῖἍι].. 1,18: ἐο οοηδίδν Ὁ μμώναρ 
τω. Οἀ, ν. 864. ἴὰ ν Τ. ἢρ. ἕο 866 
δοονολαπά, Ἰ. 6. ἐο οαγὸ 707, ργουϊάδ 7ὉΥ. 
ψΊῈ} ρθη. ΟΓ Ῥοῖβοῦ, 1 Τέω. ν. 8, ἃ Ο ' 
Θδρθο. Χϑῆορῃ. Μ|ά. ἐο »γουΐϊάδ 70. ὶῃ 
ὉΠ βψοξαθσαν χὰ [0 ΔΩΥ͂ {πίηρ, δηὰ ὉΥ 
ΖΡ]. ἐο αρρῖὶν οποϑοῖγ ἴο ἴδ, ἐο Ῥγασίίθθ ὶϊ 
ἀπ σαι 80 προν. καλὰ ἐνώπιον πάν- 
τῶν ἀνθρ. Ἐοῃι. χὶ!. 17. 2 Οον. νἱϊ. 21]. 
ϑορε. Ῥχον. 1]. 4, προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον 
Κυρίου. ϑοχί. ΕωΡ. Ρ. 104, προνοεῖσθαι 
τὰ καλά. 208. Αηϊ. ἰχ. 1,1, τοῦ δικαίου ἃ 
“προνοούμενος. 

ἸΙρόνοια, ας, ἡ, (προνοέω.) 7)ογεείρῆξ, 
εν : οὶ τς χχίν. 8. οι. 

ΧΙ. 14, πρόνοιαν μὴ “ποιεῖσθαι. Τῆο 
ῬὮχαδο πρόνοιαν ποιεῖσθαί τινος, “ ἴο 
ΤΆ ῬΓΟΥΪΒΙΟΏ ΤῸΓ ΔΩΥ (δΐησ, ΟἴΘἢ ΟΟΟΌ ΓΒ 
ἴῃ ΟἾΪλβ8. 
Προοράω, φοτί. προεώρακα, ἴο 70γέ- 

866, ὅοδΒ. Ο. ΑΡ. ;. 28. Χοη. Οοην. ἱν. ὅ : 
4,150 ζο ἴοοῖξ ΟΥ 866 δοζογε ομϑϑοῖ ΤΏσο. νἱΐ. 
44- ἴῃ Ν. Τ' ἐο 866 δοζόνο : 1) τηϊὰ, ἐὸ 886 
δεΐονο Βαῦθ Ὀοίοσο Ομ ϑἶΒ ουβϑ, ἴο 
ὍὯΘ 80 τη ἢ. οὗ ἃ {πΐπρ Οὗ Ὦ 88 ἴο 
δαγο ἰδ ΟΥ ἷπιὶ ΟΟὨΒΙΔΗΓΥ, 88 11 Τοτθ, ὃ6- 
ἔοτο υ8: ὙΠ} δοο. Αοίβ 1ϊ. 2δ, προωρώμην 
τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου. 3) νὰ ἔο δαῦο 
2665 ΓῊν ἐδ ἴπ ἴσμθ, Αοἷδ ΧΧΙ, 29, 

Προορίζω, ἔ, ίσω, ἰο δ86ὲ δοικαδδ δο- 
»ῦγὸ; ἴἰὰ Ν. Τ᾿ ἢχ. ἐὸ η6, 70 γο- 
ογαάαΐη, Βροῖθη οὗ 18:6 οἴ. 8] ὁουἢ86]8 δηὰ 
ἄθοζθοβ οὗ οὐ, [01]. ὉΥ δοο. Ὑ 18 1ηΐ, ΟΧΡΥ. 
ΟΥ ἔπρ]. Αοἴϑ ἰν. 28, ὅσα ἡ βουλή σου 
προώρισε γενέσθαι. Βοιι. Υἱῖ!. 29, 80 ; 
Ὑ1ΠῚ δοο. δηά εἰς, 1 Οον. ἱϊ, 7. ἘΡὮ. ἱ, ὃ, 
Ῥδθθονοσ. 1]. 366 ΤΩΥ ποίθβ Οἢ. 1Π6 ραβδαρΌ8. 

Προπάσχω, δογ. 2. προέπαθον, ἐο δα 
δοίοα δὲ πὶ, ἕο ἐχρογίθημοθ δοΌΤΟ, 

ΘΙΠΟΡ ροοά, 886 ἰηῃ Ηάδοί. υἱὶ. 1], αἱ. οὕ 
ΕΥ]], 86 ἴῃ Ν. Τὶ δου. ἐο λαῦὲ βυὔετοά 
νΩρΩ Ῥτγουϊουβὶυ, 1 ΤᾺ. 11. 2. Τυο. 1]. 

Προπέμπω, ἴ. ψω, ἰο ϑομα ὁπ δοίογε, 
γ" συν. ᾿,. 4, 18; ἐο ϑομὰ )ογισαγάφ οἵ 

τοαγα οἷν ΟΠ Θ᾽ 8 ἸΟΌΓΩΘΥ, 0 ὄγέης ὁπ6 οἡ λἧ 
τὐαν, ΘΒρθα. ἐο ἀοσοηιραην οὐ βοῖηθ ἀΪ8- 
ἴδῃς ἴῃ ΤΟ ΚΘ οὗἉ τϑβρθοῖὶ δη ΒΟΠΟΌΓ, ἰσϑηβ. 
“προέπεμπον αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, Αοἴβ 
Χχ. 88. χχί. δ. 908. δὰ Ο]688.: ἢθῆδθ 
ἤθη Γ. ἐο λοἶρ οηὸ 7υγισαγα οἹ Ἰιΐ8 ἸΟΊΓΠΘΥ, 
ἈΑοῖθ χνυ. 8. Εοτη. χυ. 24, αἱ . ἦν 
47. } Μεος. χὶϊ. 4. 

867 

ἀοι, ἵν. 388; ἴῃ Ν. Τ. ἰο ϑεπὰ γ0ν- | 28 
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ἹΙροπετὴς, ἕος οὔε, ὁ, ἡ, δά). (πρό- 
γαίης πίπτω,) ῬΥΟΡ. οΓ για 8. 

δορὰ ἢρ. ,. ἵποίξιοα, τοαάν ἴο ἀο 8δὴγ 
ἐἰπης, Χδη. Ηΐϊεῖ. ν. ὅ, 24: ἰὼ Ν. Τ' ἴῃ 8 
Ὀδὰ 56Ώ86, ργοοΐρίαίε, ἀδαάϊοπο, γαλῆ, Αοα γοσιριίαΐε, 
χὶχ. 86, μηδὲν προπ. πράττειν. 2 Τίτη. 

Προπορεύομαι, ἔ. εύσομαι, ἄθροπῃ. 
τηϊὰ. τ βοθν ΦΌΡΕ, Ὁ ὍΥΘ ΒΗΥ͂ ΟΠ6: 
88 ἃ Ἰοδύονγ, συϊάθ, σὴ σοη. Αοἰδ υἱΐ. 40, 
ϑεοὺς οἱ προπ. ἡμῶν. 1 Μῶδοο. ἰχ. 1]. 
Ῥο]. χνυὶϊ. 2, δ: 88 ἃ {Ο0ΓΟΣΌΠΙΘΓ, 
Βοτα]ὰ, 1ω. ἱ, 76. ϑορί. δῃιὰ Ο]δββ. 

Πρὸς, ῬΓΕΡ. φονθτηϊηρ [06 φοη]., ἀδῖ., 
δηὰ δορῦ8δ., πὰ ς κὐῤῥν ουδραν ἢ ἷπ 118. ρὑγ]- 
ΤΩΔΙῪ εἰστίξ, ἴο [86 ρτΐ ὉΤῸΘ οὗὨ {Π 686 
(8865 ἰδοιηβοῖνθδ, ν᾽2. τὰ [ἢ6 σοη. ἴτὰ- 
Ἰγίηρ πιοίέοη, οὐ ἀϊγθοιίοῃ, 7, )πι ἃ 0]866 
λον; στ [6 ἀδί. γο8έ ΟΥ τουηαϊπῖηρ ὄν, 

αἱ, πεαν 8. 0ΪΔο6 ; ὙΠ [8 ΔΟΟΌΒ, ΠιΟΐΟΉ ΟΥ 
ἐγοοίίοη ἰοισαγὧ ΟἹ ἴο ἃ 0]δοθ. 1. τι 

[86 ΘΕΝΊΤΙΝΕ, ΡΟ. 7οπι ἃ ρἱδοο λέζλον, 
σου. Οἀ. νυἱ}}. 29, ξεῖνος.--κετ᾽ ἐμὸν δῶ, 
ἠὲ πρὸς ἠοίων ἢ ἑσπερίων ἀνθρώπων. 
ΤΊθη, ἴῃ ἴη0 αὐγοοξίοη οὗ ἃ ὉΪδοθ, 85 πρὸς 
βορεάω, ΤΣ ἐδ πογίλ, αἱ πογίδ, οι. 
Οἁ. χίη, 110, ΕἸΣ. οἵ ἴδιο ΒΟΌΓΣΟΘ, ἃροηῖ, 
ΟΥ̓ σδ80 7γ7ηι: ὙΏΙΟὮ ΒῺΥ ΓΠΪῺΡ ΘΟΙ.6Β ΟΥ 
Ρτοοοοάβ, 88 λαβεῖν τὶ πρός τινος, Ηάοιῖ. 
1. 189, ἀπά δὸ δον πουϊ. δηὰ μαβεὶνο 
γοτῦθ, “Ὅπι, Ρ ἦν: 8180 ΘΧρτοβδίηρ ἀ6- 
Ῥθπᾶάθῃοθ οΥ σοϊδίίοῃ οὗ δὴν κίηὰ 7 )ῸΠΙ ΟΥ 
εὐὐδά Δ οπθ6, ἴ. 6. “180 γΡοτίαἰπίηρ οὐ Ὀ6- 
Ἰοηχίησ ̓  ἴῃ " ὝΑΥ ἴο ἃ ΡΟΙΒΟῺ ΟΥ [Π]ῺΚ, 
6. 8. πρὸς δίκης, “ δορογάϊηρ ἴο ΠΡῚΝ 
ϑοΡ ἦν ἀ, Οὐ]. 1014. ΠΣ - εἶν 
οη06, ἢμ. ρογίαίπίησ ἴο, ἷ. 6. 707, 7Ὁ᾽ 

οΥ, Αοῷ μασι ἃ 84, τοῦτο πρὸς τῆς 
ὑμ, σωτηρίας ὑπάρχει. 80 ΤΏυο. 111, ὃ8, 
δηὰ οἷ. ἴῃ ΟἾ888.---11. τἱῶ [16 ῬΑΤΙΝΕῈ 
πρν ΤΩΔΙΪΚ8 8. 0806 ΟΥ ΟὈ͵θοῖ ὃν ἐδ6 εἰ46 ΟΥ̓ 
ὙΠΙΟΝ 8 ὈΘΙΒΟΏ ΟΥ ἰδληρ᾽ 18, ὄψ, αἱ, ἨΘΟΥ͂, 
ΜΚ. ν. 11, πρὸς τῷ ὄρει. μι. χὶχ. 87, 
πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους. ΨοΠη 
ΧΥΪ, 16, ὁ Π. εἱστήκει πρὸς τῇ ϑύρᾳα. 
χχ, 12. Βον. ἷ. 18, δπὰ Ο]288..-- 11, τὴ 
106 Αοοῦδ. πρὸς ταληῖ(8 {116 ΟὈ]θοῖ ἑοισαγαβ 
ΟΣ ἐο ΜὨΪΟὮ ΔΩ ΓΠΙ ΠΡ ΤΏΟΥΘΒ ΟΥ ἷ8 ἀἱγοειοα, 
-- 1. οὗἹ ῬΙΑΟΘΕ, ἐοισαγάβ, ἴο. μπίο, λΚὮ, 866, 
οὗ ρῥΐδοθ, [πίη Ρϑβοη : 1) ῥτορ. οὗἁ τπ0- 
ἕο οὐ αἰγοσξίοπ; αἴου σοῦὺῦβ οἵ χοϊην, 
σοι, ἀερα πίη, το γηΐης, ὅἄτς., δηὰ 
Αἶδο αἴἴνοῦ κ πουηβ, Μαῖϊΐξ, 13. 12, μὴ 
ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρώδην. 1ϊϊ. δ, ἐξ- 
ἐπορεύετο πρὸς αὐτόν. νοι. 14. χ, 18. χὶ. 

. Χχν, 9. ἵν. ̓. 88, πρὸς τὴν ϑύραν. 
Υἱ. 2δ, 4δ, προάγειν “ρὸς Βηθσαϊδάν. 
χΧ. 1. [λι. νυ]. 4, ἴϑ. Χχῖὶν. 12, ἀπῆλθε 
“πρὸς ἑαντὸν, ἷ. 6. οτα6. Φοδα 11}, 20, νἱΐ. 
84, Αοἰδ ἢϊ. 11. χχυῆϊ, 80, ἃ]. βιορὶβ8. δπὰ 
ΟἸαββ. 80 αἷο γίνεσθαι, Φοῇῃ χ. 88. 
Αοῖβ χὶϊ!, 82, 2 Οοτ. ;. 18, Αἴἶοσ υϑσϑ οὗἁ 

. 7 βοπάϊηρ, τ δου. οὗ ροσ. Μαῖίι. χχί. 84. 
[ωι. χχὶϊ!. 7. Φοἢπ τ 7: Ὦθποθ ἐπι- 
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στολὴ πρός τινα, Αοἰδ ἰχ, 2, δηὰ Ο]486. 
Αἴοσ νοσῦθ οὗἨ Ἰϑδάϊηρ, ὑγηρίηρ, ἀγασίηρ, 
ὈΥ ἔοτοθ οὐ οἰδογνίβο, Μαῖϊ. χχυῖ. δ᾽᾽ 
ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν. ΜΙ. ἰχ. 17, 
19, φέρετε αὐτὸν πρός με. [κι. χὶϊ. δ8. 
Φοδη χίϊ, 82, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυ- 
τόν. χῖν. 8. Αςἰδ χχὶϊ, 15. Βου. χί!. ὃ. 
8.0 δου. νδγῦδ ἱπιρ᾽ γίηρ τηοιΐοη ἐ0 ἃ Ῥίδςο, 
δΔηἃ 4190 ἃ δι θδοαυθηϊ τοπιαϊ ηἷπρ ἰπ6ΓῸ, 
ὙΠΟΙΟ ἴῃ ΕὨρ]. ἯΘ ΤΩΟΒΙΟΥ 86 αέ, ΜΡΟΉ, 
Ὀυΐ 4160 ἐο, ὠπέο; νοῦὺῦδ οὗ [Ἀ]}[ππρ, πίπ- 
τειν οὐ προσπίπτειν πρὸς τοὺς πόδας 
τινὸς, “ἴὸ [Ἀ1] δ οῃϑ᾽ δ ἔδει, ΜΚ. ν. 22. 
Υἱ!. 25. οὗὨ Ἰ᾿αγίηρ, μεστὴ , σδϑ. 5, δηὰ 
1η9 1,κο, Μαῖς. 111, 10, ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν 
ῥίζαν κεῖται. 1.χ. χνὶ. 20, ὃς ἐβέβλητο 
πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ. Αοἰδ ἱἰ]. 
5ο Μεαῖι. ἱν. 6. ΜΚ. χ. 7. Αοῖβ χἧϊὶ, 86. 
ΑΪ80 αἴνοσ σοῦῦϑ δηὰ ψογὰβ ἱπρ  Υ] 0 ΤΏΘΓῸ 
αἰτοοιίοη, 88 ἃ ἰυγηΐηρ, τοδομίηρ, Ἰοοκίηρ, 
δηὰ [Π6 ἶκο, ἴμυ. νυἱϊ. στραφεὶς πρὸς 
τὴν γυναῖκα. Αοἰδ ἰχ. 40, οι. Χ. 2], 
ἐρεπετασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαόν. 

Ῥὰι. ἢ], 14. ἔφ. Φαηθδ ἷν. ὃ, 800 ἐπι- 
ποθέω. 80 Ὁγ Ηοῦτ. βλέπειν πρόσωπον 
πρὸς πρόσωπον, 7.06 ἰο 7ζὼοε, 1 Οοτ. 
χίϊ, 12, 2) νἱϊὰ 411 νουῦθ οδπὰ ποζάβ 
ψὶο ἢ ἰποϊαάο τπο ἰάθα οὗ ϑρεαξίηρ ἴο δὴ 
ὁπ, ἸΩ ΒΟΥ ΜΓ δοουϑαῖνο οὗἩ ροῖθ. (1 
ἄϑποῦ. [μυ. ἱ. 18, 19. ν. 86. χχὶι. 706. 50 
ὙΠ νου Ὁ οὐὗὁἨ δηβδινοσὶ 
δοοσιιδίηρ, 7 οδη ν. 45; οἵ ργαγίηρ, θπίγοδί- 
ἰησ, ὰ. χνυὶ!. 7. Αοἷβ υἱϊ. 24. χὶϊ, ὅ. 
Βου. χ. 1. 2 Οὐον. χὶ. 7. Ὑ1 ποσγάβ οὗ 
ἀθοϊατίηρ, τηδἰκίπρ πον, μὰ. ἱ. 80. Αοἱδ 
ΧχΙΪ. ῬΆ]]. ἰν. 6 : οὗ δοτητηδηὰ δηὰ {9 
Ἶκο, Αςίδ χυΐ. 15. χχὶϊ. 1, ἄς. ϑορί. δηὰ 
ΟἸδβ8. (2) οὗ τιμαί ποτὰβ δῃηὰ βδυΐηρβ, 
ἄς. Αοίϑ ἱ.. 12, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέ- 
γοντες. 30 πρὸς ἀλλήλους, ἐο οη6 αη- 
οἰἦδν, ομθ ἴο δηοίβεον, ΜΙς. υἱῖἱ. 16. πρὸς 
ἑαντοὺς, ἰὰ. ἱ. 27. (8) αὖλον νοσῦδ οὗἉ διύθαν- 
0 ἰο ΔΏΥ οὨ6, [,ἃ. ἱ. 78, ὅρκον ὃν ὥμοσε 
πρὸς ᾽Αβρ. οι. Οἀ. χὶν. 881, 8) ἢρ. 

6Γ ψοῦῦβ δηὰ πογὰβ ᾿τρὶ γίηρ αὐγοοίἑοη 
οὗ ἴῃ τηϊηὰ οὐ ψ|}}, δὴ δήβοι 0 ΟΣ Ἡ ΛῊ 
δ᾽ τἴοῃ ἐοισαγϑ ΔῊΥ οτθ, ὙΒΟΙΠοΥ  ουοσεγαῦίδ, 
2 Οὐον. 1. 4, πεποίθησιν ἶχ. πρὸς τὸν 
Θεόν. νἱὶ. 4, παῤῥησία πρὸς ὑμᾶς. γὲετ. 
12. 6Ἁ]. νἱ. 10, ἐργαζώμενα τὸ ἀγαθὸν 
πρὸς πάντας. Ἐρῆ. νἱ. 9. 1 ΤῊ. ἱ. 8, ἡ 
πίστις ἡ πρὸς τὸν Θεόν. ν. 14, 2 Τί. 
ἃ, 24, Τίς. 1. 2 : 8ο 6]. ν. ὅ, ἐν σοφίᾳ 
περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω. 1 ΤΉ. ἱν, 
12: αἷδο ἰῃ (188. οὐ ὡηγαυοωγαδίο, οηαΐν. 
ἴο αραΐπϑί, Αοἰδ νἱ. 1, γογγνομὸς πρὸς 
τοὺς Ἕβρ. χχὶϊ!. 80, λέγειν τὰ πρὸς 
αὐτόν. χχὶν. 19. χχν. 19. 1] ΟΥὐΥ, νἱ. 1. 
Ἐρῆ. υἱ. 11, Ὁ]. εἰ. 18,19, Ηεῦ. χίϊ. 4. 
Ἐν. χὶϊ;. 6, δηὰ (]458.--. οἵ ΤΙΜΕ: 
}) Ῥγορ. οὗὨ τἰπιθ τοῦθ ΔΩ ταϊηρ 18, ἕο- 
εὐαγάϑ, πδαν, ἴλι. χχὶν. 29, ὅτι πρὸς ἐσπέ- 
ραν ἐστὶ, δῃὰ Ο]458. 2) δὲ οστηΐης Ὑἱ ἢ 
[Π9 Δ0ο0}8, ἃ ΡΟΓΡΉΧ. (ὉΓ δὴ δᾶν, οὗ {ἴπιο, 
ὁ408] ἰο αὐ, )ῶγν; πρὸς καιρὸν, 707 α ϑεα- 
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80, ΔΈ 110, 1υΐκο Υἱἱ!, 18. πρὸς καιρὸν 
ὥρας, 1 ΤᾺ, '', 17. Ζόδη ν. 85: βὸ . 
χὶ. 10, πρὸς ὀλίγας ἡμέρας. τνοτ. 1], 
τΣ τὸ παρὸν, 70γ ἴῃδ ρτοβοπῖ. “93.812. ἦν. 
14, πρὸς ὀλίγον, 5ο. χρόνον, δηὰ Ο]886. 
-ΞῚΠ. ΕΠ0. 88 ἀϑῃηοῦηρ [6 ἀϊτεσίίοι, τὸ- 
ἴδγθῃοθ, 'οπ, ὙΔϊοδ ὁπ οδήθος ἢδ8 
ἐοισαγαξ οὐ ἕο δροοῖδοῦ : 1) , ᾿. 6. 
ἐπ γ  ΡΈΝΟΘ ἴο, ἐπὶ γοβρϑοΐ ἴο, α8 ἕο, ἱγταΡγ- 
ἰηᾳ [0 ἀϊτεσξίοι οΥ τοϊηοῖθ οὈ]θοῖ οὐ δι 
δοϊϊου. (1) σἱεβ δοσῦβ. οὗ ρόγες, Μῆκ. χίϊ, 
12, ἔγνωσαν ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παρω- 
βολὴν εἶπε. Αοἰα χχὶν. 16, ἀπρ. συνεί- 
δησιν ἔχειν πρὸς τὸν Θεόν. Βοχη. ἱν. 2. 
Ηοῦ. " ἜοΡΣ ΤΩΝ 42 υὐβενζαθ ννό τ 
ἑδέησ, ἨοΌὉ. ἰχ. 18, ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς 

- τ με κἀξ ον 1, χοὰς 
ἷν. 2: 80 τ νοῦῦδ οὗ τορ] Υἱηρ, Με. 
ΧΧΥΪ;. 14. οχα. νἱϊ]. 81, διὰ ἀϊωμδ᾽ Ηοτο 
αν υδυνῷ οοπδίσυσίίου τὰ πρός τινα ὁὲ 
τι ἐδίηρε 9 ΟΥ »ογίαϊπέησ ἐο δὰ 
ῬΟΙΒΟῚ ΟΣ ἰπΐηρ; τὰ πρὸς εἰρήνην, 
ἈΓοΡ. ἴ.ὰ. χὶν. “ ροπάϊομβ οὗ μοδοα, 
οΥ ἢρ. χίχ. 42: τὰ πρὸς τὴν χρ"ία», 
ΚΤΗΐηρμδ Ὠθοοδβῶσυ,, Ἀοίβ χχυπὶ, : τὰ 
πρὸς ζωὴν, 2 Ῥοῖ. ἱ. 8; τὰ πρὸς τὸν 
Θεὸν, ἐλὲ τ ἀὐνίῃο 

86 τὰ πρὸς πόλεμον οἱ 
Γ εἰρήνην. 2) δροϊκοη οὗ ἃ ἰδ ἀασά, 

ἥπρ ἴο, ἴῃ οσοπίοττοϊγΥ πίϊῃ, ἄ ας. [κὶ. 
Χῖϊ, 47, μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ ϑέλημα 
αὐτοῦ. 2 Οον. ν. 10, τρδὶ ἃ ἔπραξεν. 
ἃ]. ἱϊ. 14. ἘρἈ. “1, 4. ὃ) οὗἁὨ ἰδ τηοῦνο, 
στουπά, οΓ οσοβδίοῃ οὗ δὴ δοϊΐοῃ, ϑααΐν. [0 
ὁπ ἀοοοιπὲ οὐΣ δεοαιϑα οΥἡἹ ζῶν, Μαῖϊ. χὶχ. 
8, Μ. πρὸς τὴν σελ προκαεῦ ον ὑμῶν 
ἐπέτρεψεν. ΜΙ. χ. δ, δῃηὰ ΟἾα56. 4) 88 

ὁπ οὐ γοβμΐξ, {π6 δἷἰτη οὐ Ῥὺγ- 
οὗ δὴ δοίοῃ : πρὸς τί, ὃν ὧλαξ3 τιολγῇ 

Ἰ. 6. ἴο δῖ οηά, ἴῸΓ Ὑ8δῖ ῬύΓΡΟΘΒΟ, “70 
Χἰϊ,. 28. (1) αἴνδεν υογὗδ, 88 ὀχργδεδίηρ ἐδ 
θη, αἷπὶ, ἰθῃἀΘΏΟΥ͂ οὗὨ δῃ δοίΐοη οὐ 408] 17, 

ταλυ κηρ (80 

Ἀοΐδβ 1]. 10, ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην 
καθήμενος. ἔοι. 1], 26. χν. 2. 1 Οον. νυἱ. 
δ, πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. νὶϊ, 8δ. χ, 
Ιἰ. 1 Τίπη. ἰν. 7. 1 οὶ. ἵν. 12: 
[01]. Ὁγ ἰηΐ, ἢ τὸ, ἐν δα ὁ ἔλα, Μέδις. 
νυ. 28, πᾶς ὁ βλέπων γ πὰ “ρὸς τὸ 
ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς. νἱ. 1, πρὸς τὸ θεα- 
θῆναι αὐτοῖς. χὶϊ!. 80. Μ]ς. χιί!. 22. ἘΡΒ., 
Υἱ. 11. 9345}. ἰἰϊ, 8, δ 1168. (2) οἷον νοιμιε 
δηὰ αὐἀλεοίίοεδ, Ζοΐνῃ χὶ. 4, ἀσθένεια πρὸς 
ϑάνατον. ἘΨΉ. ἷν. 14. ὁ]. ἢ. 28. 7οδπ 
ἦν. 8δ, λευκαί εἰσι πρὸς θερισμόν. Αοῷ 
χχυὶϊϊ. 12. 2 Οον. ἰΐ. 16. χ. 4. Ερδ. ἐν. 29, 
οὗν, δῃὰ ΟἼδββ.0 ΑἾδβο οὗ ἃ ΟΥ 1᾿- 
ϑιεΐέ, 2 Ῥοῖ. ᾿ϊ, 16, πρὸς τὴν ἰδίαν αὑτῶν 
ἀπώλειαν. 1 ΨΦοδη ν. 16, μὴ πρὸς θάνα- 
τον: 80 ἁμαρτία πρὸς ϑ'άν. τοῦ, 16, 17. 
δ) οὔτ νοἰαξίον ἴῃ ὙὮΐοἷι 956 ΡΟΓΒ. οὗ [δὶ 
πελν με ΜΝ ἀράς, ' 

. μα. χχ]!. ν ρᾳ ὄντες πρὸε 
ἑαυτούς. Βοι. ν. 1 πδδα ἔχ. πρὸς 
τὸν Θεόν. Αοἰδ ἱ,, Α Χχυὶὶ. ἀσύκᾳε 
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ὍΣ ὄντες πρὸς ἀλλήλους. 2 Οος. νἱ. 
ὃ : 8ο διατίθεσθαι διαθήκην πρός τινα, 

ἐο τεαΐὸ α οουθπαηξ ιοϊζἧ, ΔῊ οὔθ, Αοίβ 1ἰϊ. 
25. Ἠοδ. ἰχ. 20. χ, 16. ὅ.ο ἱπ 8 δοζωρδὶ- 
δου, οι. τἱῖ, 18, πρὸς τὴν μέλλουσαν 
δόξαν.---ἰν. βοτηθίτηοθ πρὸς ὙΠ} 806. ἷ8 
δορὰ δήϊον νουῦβ ὙΠ] Οἷδ ΟΧΡΓΕΒ8 δἰ ΩΡΙΥ τοδί 
αἰ, ὃν. ἱπ ἃ υ͵]δοθ, δαυὶν. ἴο πρὸς νηὶ ἀδί. 
1) τ ἀςς. οὗ »ίαοο, ΝΜ. χὶ. 4, δεδεμέ- 
νον πρὸς τὴν ϑύραν. χίν. δά, ϑερμαινό- 
μενος πρὸς τὸ φῶς, α οἵ ἐοισαγάς ἰδ6 
το. ἴλι. χχὶὶ. δθ. Ζοδη χχ. 1}. 2) σι 
δέ. οὗὨ ρεῦϑοπ, ϑφυΐν, ἰο τοί, ὄν, ἀπιοης, 
Μαεῖι. 1. 18, πρὸς σὲ ποιῶ το πάσχα. 
ψοῦ. δ56. ΜΚ. χίν. 49, Αοἰε χίϊ. 20, χιϊ. 
81. 1 Ὅος. ἱϊ. 8. χυΐ. 7. 2 ον. ]. 12, δ]. 
δ) ΤΆΓΟΥ, δηὰ ΟὨΪΥ ἴῃ ἰδίου ὑδᾶσθ, [86 ἰάθβ 

ῬΓΘΥΙΟῸΒ τηοϊΐοη ΟἹ ἀϊγοοϊίοη 156 ΜὮΟΙΪΥ 
ἀτορροά, δηὰ πρὸς σὴν δου. 8 [Πθῃ Θαυΐν. 
ἴο παρὰ 1} ἀδι. ΝΜΙ]ς. 1]. 2, τὰ πρὸς τὴν 
ύραν. ἷν.}. Μεῖίί. χὶ!!. δ6. Φοδη 1. 1. ΡΣ» 
16π. 18.---ΝΟΤΕ. [πὶ οοΡ. πρὸς ἱπιρ] 168, 
1. τοοϊΐου, ἀϊγοοίίοη, τοΐογθηςθ ἐοισαγάϑ, ἰο, 
αὲ, ἄς. 18 προσάγω, προσεγγίζω, προσ- 
ἔρχομαι, προσδοκάω : 2. δοοοϑδίοπ, δά α!- 
ὕοη, ἐῤογείο, οὐοῦ απᾶ αδοῦθ, ὭϊοΟΥΘ, 73ε7- 
ἑδεν, 85 προσαιτέω, προσαπειλέω, ᾿δῆοθ 
ἰπίθηβ. 88 πρόσπεινος, προσφιλής: 8. 
ΠΘΆΣΩΘΒΒ, ἼΘΟΥ͂, αἷ, ὄν, 885 προσεδρεύω, 
“προσμένω. 

Ἰροσάββατον, ον, τὸ, (πρὸ, σάβ- 
βατον,) 111. 7ογο-δαδδαΐξλ, δῦ6 0 βαδδαίῇ, 
ΩΝ. ἴο παρασκευὴ, ΜΚ. χν. 42, Φυά 
νῊ!. 6. 
Προσαγορεύω, ἔαϊ. εὐσω, ζοποῦ, ἐο 

ἐο, ἀοοοϑέ, ΔΏΥ ΟἿ, ἕο αὐάγοβϑ, ϑαζιρῖθ; 
ἐοὸ οαἷἱΐ ὃν παηιθ, ἴο παηιθ, 08. Απῖ. 

χν. 8, ὅ. Χεη. Μοῃ. 1ἰϊ. 2, 1: δῆσθ ἴῃ 
Ν. Τ. ὦ παηιο, ἀθοίαγο, Ρ888. ἨὉ. νυ. 10, 
προσαγ. ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἀρχιερεύς : οτ 
ΣΑΙΌΟΣ, [6 γῸ 8 ἃ ὈΪ]Θπἀΐης οἵ ἔπῦὸ 86,868, 
ὭΔΙΩΟΙΥ, παπιθά οἱ αθοίαγοα, ἀηὰ οοηβίϊ- 

Προσάγω, ἴ. ἕω, δογ. 2. προσήγα- 
γον, Ω ρα οΥ κα λΣ ΔΗΥ͂ 0060, Ἦ ἀρ τὰ 
πΡαΡ : 1) ΤΒΑΝΒ. ὙΠῸ δοο. ἴα, ἰχ. 41, 
“προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σον : αἰϊῃ δ0ο. 
διὰ ἀαῖ. Αοἰβ χνὶ. 20, προσαγ. αὐτοὺς 
τοῖς στρατηγοῖς. ϑορί. ἀπά Ο]6826. [{}- 
Ρἰγίῃ ΒαΙΑἑβδίοη ΟΥἩ 8066 88 ἴο ΒΗΥ͂ 0Π6, 88, 
ΤΩ Οἴμδο, ἑπίγοαισίοη ἴο ἃ κῆρ, Χοη. 
γε. ἰ. 8, 8. Ιῃ Ν. Τ΄, υδοῦ γ. οὗ αοά, 
ὅο ἐπ υρα »γϑϑοηΐξ δοογο, τ 806. δηὰ 
(αι. 1 Ῥεῖ, 11, 18, ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ 
“σῷ Θεῷ, ἰ. 6. " ὑτΐπς 8 ἱπῖο 8 βίδίϑ οὗ 
σΣοσομο δυο τἱϊ} αοἀ.᾽ 2) ΙΝΤΒΑΝΒ. ἴο 
δΟη16 οἵ ἄγαιο πϑατ, ἴο α' 1} ἀδί. 
ΑἈοεἰδ χχυϊϊ. 27, ὑπενόουν οἱ ναῦται 
προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν, “186 
6ΑΪ]ο18 ἀθοιηθα [Ππαὶ δβοΐηθ σου ΓΥ͂ ἀγο 
ἘΙΘΑΡ τὸ ἐδοῖα :᾽ τηϑδηΐηρ, ὈΥ͂ ἃ 818] 58ε8- 
ἀταθθ ζοιιπάθα οἡ 8 ψ611-ῆονσῃ ΟΡΕΟΑὶ 

1Π0δίου, (ΌΥ μος, οὰ ἀγαν πο ΠΘΑΓ ἰο ἃ 
οοδϑῖ, ἴ06 ἰαπὰ βϑϑῖῃβ ἴὸ δρργοδοὶ ἴο [890 
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δΐρ, ποῖ [6 δμΐρ ἴο [86 Ἰ6πὰ,} “"δαῖ {ΒΥ 
ὝΘΙΘ ἀγαυίῃρ ΠΘῸΡ [0 δοῖὴθ Ἰδπὰ.᾽ 30 
ΑΟΜ1]. Ταῖ, 11. 2, 82, τὴν γῆν ἑωρῶμεν 
ἀπὸ τῆς νεὸς ἀναχωροῦσαν, ὡς αὐτὴν 
“λέουσαν. ; 

Προσαγωγὴ, ἢς, ἡ, (προσάγω,) α 
ἰρααίπῳ οΥ ἐτησίηςν ἕο, αοοοϑδίοῃ, ῬΊαί. νἱ. 
Ρ. 201. Τυς. 1. 82, ἴῃ Ν. Τ᾿ α : 
ἀοοθ88, αὐπιξβδίοη, εἴς τι, Ἄοτα. ν. 2, εἰς τὴν 
χάριν ταύτην. ἘρΒ.ῖ. 18, δι᾽ αὐτοῦ ἔχο- 
μὲν τὴν πρ. πρὸς τὸν Πατέρα : 880]. 
11. 12, ἐν ᾧ ἔχομεν πρ. (πρὸς τὸν Θεὸν), 
88 βαϊὰ οὗ ἴΠ6 ἔγβθ αδοϑϑβϑϑ ἴο αοὰ οὐίαϊποα 
ῸΣ 8 ὉΥ ΟἸτβῖ, τηϑδηΐηρ ὈΟΓὮ δοοθϑδ ἰῇ 
ῬΥαγοῦ, δῃιᾷὰ δοοθβ8 88 ἰοὸ ϑαδυαξίοῃ, οΥ ἱπῖτο- 
ἀποιοη [0 8 βίδίθ οὗὨ ἔδνουῦ δηὰ δοοορί- 
δη00. [ἴῃ [Π6 ΟἾ488. 0) ἴδγτα 18 ΟὨἿΥ υδοά 
οὔ ἑμέγοαωοίίοη ἴο Βοτηθ ρονογία] ρέσεοη. 

Προσαιτέω, ἴ, ἥσω, (πρὸς, αἰτέω,) 
ἴο αϑῇ ἐα αὐάμίοῃ, ἐο ἀδπιίσια (65, οι. 
Αῃ. ἱ. 8, 2]. 1η Ν. Τὶ ἐο ὅθο, Δ080]. ΜΚ. 
Χ, 46, 8]. ϑορῖ. δῃιὰ Ἰδίοσ (]888. 

Προσαίτης, ου, ὁ, (προσαιτέω,) α 
δόσαν, Φοδη ἷχ. 8, ἰπῃ ἰδίοσ εἀϊϊ, ἴοσ 
τυφλός. 

Προσαναβαίνω, 8ογ. 2. προσέβην, 
ἕο φῸὺ Ψ 7 ωνίλον, λίρσλον, πἰϊὰ ἀνώτερον 
Ῥίοοῃ. ἴχνι. χῖν. 10, φίλε, προσανάβηθι 
ἀνώτερον, “ ἴ8κθ ἃ ΡΝ βθδί,᾽ ϑορῖ. δῃά 
ΟἸ688. Ὀὰϊ ποῖ ἴῃ [8:6 Β8Π16 86Ώ86. 

Προσαναλίσκω, ἴ. λώσω, Ῥτορ. ἴο 
σΟΉϑμΉ)6 δοδί68, ΟΥ γέρον, 88 8 6- 
τῃοϑίῃ. 1025, 20. ΡΙ]υῖ. ρΡ. 8, 11. ϑβυοῃ, 
Πού νου, οδηποῖ ὍΘ {Π6 Β6η80 ἴῃ κι. ν]}]. 
48, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον 
τὸν βίον. Ὑ οἵ 106 φῬγοροβίἴοη [Π6ΓῸ 18 ποί, 
88 ΒΟΒΙΘΌΒΗΘΣ δηὰ οἴ ΟΣΒ ἴξ, ρ]θοι- 
δδ(ΐ6. Ὀυΐ ταῖοΥ 1πΈΘΏΒΙνΘ, 1. 6. " ἢ 
ἀν }}γ δηὰ ΘΕ ΓΟῚΥ βροηὶ. Ῥομδρβ, μον- 
ΟΥΟΣ, 186 πρὸς ἴῃ τηϊθ 88 “611 88 Τδην 
Οἴου ἰηβίδῃοθϑ, ΤᾺ ΘΓΘΙΥ ἀδηοίθ8 τηονοηθηῖ 
ΟΥ ἀἰγθοιίοη ἰονγαγὰβ ΔῺΥ τίς. 8.0 δὶ 10 
Οε6. 868, 62, γὸ ᾶνὸ πάντα τὰ ὑπαρ- 
οντά μοι προσανάλωκα ὑμῖν, ἀπὰ Ὠΐοχ. 
δεῖ, νἱ, 98, εἰ τὸν χρόνον ὃν ἔμελλον 

ἱστοῖς “ροσαναλώσειν, τοῦτον εἰς παι- 
δείαν κατεχρησάμην. 

Προσαναπληρόω, ἴ. ὦσω, ἰο πὶ 
« 7ιγίλον, δωρρίὶν ζιν, τὰ ὑστερήματα, 
2 Οοτ, ἰχ. 12, χὶ. 9, δηά Ο]888. 

Προσανατίθημι, ἔ, θήσω, ΡῬΙῸΡ. (0 
αν ὦ ἴῃ αὐαϊῥοη, τοϊὰ. ἐο ἑαΐδ ροη 0.68 
ἢ δοδί(68. 88 δι Δα αἰ ἰοη8] Ὀυτάθη, Χαη. 
6. ἰϊ. 1, 8: ἴῃ Ν, Τὶ ΟἾ]Υ τοΐά, δου. 2. 

προσανεθέμην, βᾳ. ἰο ἴαν δο (076 τη αὐαϊΐ- 
ἐΐοη, ἰο ἵπιρατγέ οὐ οοημηηιμηῖοαίδ γεγίλον, 
ἷ. θΘ. Οἢ ΟὨΘ᾽Β ΟὟΏ : 1) ροπον, ϑὴἢ 
806. διὰ ἀδι. (181. ἰϊ. 6, ἐμοὲ οἱ δοκοῦντες 
οὐδὲν προσανέθεντο. 42) ὉΥ ΨΥ οὗ ὁοη- 
δι )αιίοη, ΞΞ ἕο ΘΟΉΤΌΥ εὐἱξῇ, ,» ὙΤἢ 
ἀαι. 68]. ἱ. 16, οὐ προσανεθέμην ααρκὲ 
καὶ αἵματι. 80 ΤΡ: ϑὶς. χυὶ!. 116, 
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τοῖς μάντεσι π. περὶ τοῦ σηβείον. 
᾿μιείδη ..}, ἐμοὶ προσανάθον' λάβε 
με σύμβουλον πόνων. Ἠρστο ἴΠ6 πρὸς 
ΤΘΟΤΟΙΥ ἀσηοίοα ἀἐγοσίον, 88 Ῥοτθαρε ἱπ [890 
ςοτηρουπὰ προσαναλίσκω, ἰδϊ. “ ἴο σοτηταϊς 
ΟΥ ἀδροεὶς ΔΩΥ οομητηυηἰοδίϊοπ᾽, ἴ0 δῃοΙ ΘΓ, 
ἸΔῪ ΟΠ δ᾽ Βα 836 Ορϑῃ ἴο Ὠΐπι, Γοίον ἰΐ (0 ἴῃ), 
δυὰ ἴδ οοπδυϊ Ὠἷπι ἴῃ [Π6 τηδίῖοσ. 

Προσαπειλέω, ἔ, ήσω, ἰο ἐλγεαίθῃ 
)ιγίλον, αὔδο}. Αοἰδ ἱν. 21, διὰ (688, 

Προσδαπανάω, ἴ. ήσω, ἴο Ζρομά ζμεγ- 
ἐλον, ἐν δεα. [κ. χ. 8δ, δηὰ ΟἸα58. 
Προσδέομαι, ἴ. ἥσομαι, ἀθροι. Ρ889. 

Δ ποία ῥοθίον. μὲ Νά ἰεοι; γῆεῖ ἐϑα, Δεῖν 
χυὶ!. 2ὅ. ϑορί. δηὰ ΟἾδεβ. 
Προσδέχομαι, ἴ. ἕομαι, ἄσροι. τοϊὰ. 

ίο μον δταν ίο δον 861}, ἐοὸ αὐνεΐξ, 'τϑηδ. 1) 
οὗ ΤΗΙΝΟΒ, βζ. ἐο αἀπιΐξ, αἴΐοιυ, τὴν ἐλατί- 
δα, Αοἰε χχίν. 1δ: ποραὶ. Ηοῦ. χί. 8δ, οὐ 
προσδεξ. τὴν ἀπολύτρωσιν, πο αοοερί- 
ἐπ, ΠΟΥ ἴο τοϊθοϊζησ. 8.0 Ἀο]. ἱ. 17,1, 
ἄς 68,1. πρ. τὰς συνθήκας. ΟΥ̓́ ον]]8, ἴο 
»ιῶξ Ὁ οὐδδ, ὁπάωγα, Ἠδοὺ. χ, 84, τὴν 
ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων. 80 Εἰχοά. 
χ. 17, προσδέξασθέ μου τὴν ἁμαρτίαν, 
ἷ. 6. ΡΣ ὉΡ ψπἢ,͵ ονουϊοοκ, 2) οὗ ΡΕᾺ- 
ΒΟΝΒ, ἐο γϑοοῖθε, ἐο αὐτὶ, ἷ. 6. ἴο ΟὨΘ᾽ἾΒ 
ῬΙοθοΏΟΘ δηά Κἰπάηοβθ, ἴῳ0. χν. 2, οὗτος 
ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται. . διὰ 

1458. δὲ Τθυσ, ἱ1, 12. 850 ἱπ Βοβρὶ (ΑἸ ἴγ, 
ἐο γεσεῖυο ζἐμαϊΐν, ἰο οπίογίαϊη, 88 ἃ [, 
Ἐοια. χνΐ. 2. ῬῺ]]. 1. 29, βορῖ. 1 Ὠ. 
χὶϊ. 18. ἣν οὗἩ {ΐηρβ ξαΐυγο, ἐο τοαΐξ 7ΌΥ, 

,. ὙΠ δος, [,0. χίὶϊ!. 86, ἀνθρώποις 
“προσδεχ. τὸν κύριον ἑαυτῶν, πότε κιτ᾿.λ. 
Αςίϑ χχὶϊ!. 2] : βο οὗ ἃ ζυΐυγο ροοά, νῖ ἢ 
ἴδιο ἰάθεα οὗὨἉ Δ", οοηἤάσδηοο, τὴν βασ. τοῦ 
Θεοῦ, ἴμκι. χχὶ!. ὅ]. παράκλησιν, ἰἰ. 25. 
λύτρωσιν, γογ. 88. τὴν μακαρίαν ἐλπίδα, 
Τίς, 1ϊ, 18. τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου, 7υάθ 
2], δῃὰ Ο]8885. 

Προσδοκάω, ἴ. ήσω, (πρὸς, δοκεύω,) 
πὴ δ τῷ «οαΐοῖ ἐοισαγά ΟΥ 7ΟΥ ΔῺΥ ἰὨΐηρ, τΞ 
ἕο ἴοοῖ 707, ἐαροσξ : 1) 8080]. οὐ Ὑ1ΠῈ ἱπέ, 
ΦΞ ἰο ἐλέπξ, δυρροϑο, Μαῖι. χχὶν. δῦ, ἐν 
ἡμέρᾳ ἷ οὗ προσδοκᾷ. Τια. ᾿ϊ. 16. Αςίδ 
ΧΧΥΪΙ. ὃ : σῖἢ ἰηΐ, [Ὁ. οἱ δὲ προσεδόκων 
αὑτὸν κιτιλ. 2085. δηὰ ΟἾΔ88. [Ι͂ἢ [80 
8686 οὗ 0 Ὺλορδ, Αοίδ χχυϊϊ, 88, ὙΠ} πῇ, 
ἢ], δ, δηὰ Ο]α85. 2) Ὑἱῦ δου. ΞΞ ἐὺ τοαίξ 
“ῶν, ἰο αιοαΐξ ; οὗ φοτβοη, Μαῖί. χὶ. 8, ἢ 
ἕτερον προσδοκῶμεν ; ἵμκι. νἱ!. 19. 1, 21. 
“τροσδοκῶν τὸν ἄαχ. νἱῖϊ!. 40. Αοἰδ χ, 24: 
δος. οὗ τπΐηρ, 2 οὶ, 1.1, 12, τὴν παρου- 
σίαν, διὰ νος, 18, 14, βορί. ἀμιὰ ΟἾδεβ. 

Προσδοκία, ας, ἡ, (προσδοκάω,) 
ῬΓΟΡ. α ἰοολίησ 70 τ, Ῥο]. ἱ, 8]. ϑ΄ 06. Απί. 
χνυ. ὃ, 4: 'οη. ἴῃ Ν. Τ᾿ ΟἿΪΥ 
οὗ ουἱ, Τὰ. χχὶ, 26, ἀπὸ φόβον καὶ 
προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων. 8.0 306. 
Απί. χνυ. 8, 4, ἐπὶ μείζονος κακοῦ προσ- 
δοκία, διὰ γ. 104: 4]5ο Τπυς. νἱ, πρὸς 
τὸν πρῶτον φόβον καὶ προσδοκίαν. 
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Μοεὶ ἔγϑαυοβῖῖγ, Βονουοῦ, ἱπ Οἶδδα, 186 
σορὰ 6 υδοὰ ΟἿΪΥ οὗ σοοά. Μοίοω. 80 
θα. χ]ῖχ. 10, αὐτὸς, 1. 6. (0 Μοροῖδῃ, 
«ροσδοκία ἐθνῶν. Αοίς χὶϊ, 1], τῆς πρ. 
τοῦ λαοῦ τῶν ᾿Ιουδ.. ἰ. 6." 16 ον1}86 Ὑΐεὶ! 
ἐιὸ δεν ὀχροοῖ ἴο οὐἴ 0 ὕῥ6ρ0}. τη6.᾿ 
Προσδράμω, Βο0 Προστρέχω. 

Προσεάω, ἔ. άσω, (πρὸς δῃρὰ ἐάω,) 
ἕο ρεγημοΥ δ} , ἍὍἼῈ ἀδί. Αοῖ 
χχνὶὶ, 7, μὴ προσεῶντος ἡμῖν τοῦ ἀνέμου, 
ἷ. ὁ. “τ! πὶῖπὰ ποῖ βυ ουηρ τδ ἴο ῥγοοθοά 
ἔασι βοσ᾽ οἢ ἰμδὶ οουχδο, πρὸς ἴοΣ πρόσω, 
88 ἰῃ ΒΟΥΘΓΑΙ ρδδβϑβοβ οὔτθο ΟΙδδδ. δἀἀδιοεὰ 
ὉΥ τὴ ἴῃ Βοο. ϑγῃ. 
Προσεγγίζω, ἴ. ίσω, (ἐγγίζω,.) ἐω 

ρνισ, παν Α,δΗ, ΔΏΥ ΟὩΘ, ἰῷ ἀεῖ. . 
ἣ, 4. Βορί. Ρο]. χχχῖχ, 1, 4, 

Προσεδρεύω, ἔ. εύὐσω, (πρόσεδρος, 
εἰτεϊηρ Ὁγ, ἔγοτι ἕδρα.) ἐο δἐξ ποαν ὃν, 1. 
ἘΈΣΗΝ 60. 6. ἅτ. ὉΥ ΟἾΠΟΓ η8, Ώετη. 818, 
11. Επτερ. ΟΥ. 397: αἷβρο, “ἴο Ὅο ἱπ τὸ- 
δρϑοί ἃ] αἰὐθηάβηοθ ὑροπ᾽ ΔΏΥ ΡΘΙΘΟΤ,, ΟΥ̓ “ἴο 
86 δβδίἀπουδὶυ οοσυριοὰ δθουϊ᾽ δὴν Ὠΐηρ. 
πη Ν, Τ. ΔΩ͂Σ ΜῈ Γ, ἐν αἰμονα, ΦΕΥ͂, 
αἱ ἀκ. 1 σον, ἰχ. 18, οἱ τώ ϑυσιαστη- 
ρίω προσεδρεύοντες, ἩὮΘΙΟ ἴδο δῦονο ἔττο 
ΒΘΏΒ68 δϑόῖῃ ὈΪοπὰθὰ, 8.ο 9.086. οοπίσδ Αὶ 
ἷ. 7, τῇ ϑεραπείᾳ τοῦ Θεοῦ πρ. Ὥϊοα. 
βίος. ν. 46, πρ. ταῖς τῶν ϑεῶν ϑερα- 
“πείαις. 
Προσεργάζομαι, ἴ. ἄσομαι, ἀοροῦ. 

τοϊὰ, ἐο τοογῖ ομξ ἕπ αὐαιξέοπ, ἰο σαΐπ ἤκοῦε 
ὃν ἰαδουν, Ἠάοι. νἱ. 61. [πη Ν. Ἦ. πος 
0 φαΐ δοείίδε, ἰῃ Δὐἰάϊιίου, 1ωὰ. χὶχ. 16, ἡ 
μνᾶ σου προσειργ. δέκα μνᾶς. 

Προσέρχομαι, ἴ. ελεύσομαι, ἀσρου. 
τηΐϊὰ, ἐο Οὐδ ἴο ΟΥ ἩΘΟΥ͂ ἰο ΔΏΥ ῬἾδοΘ οΓ 

ΤΒΟΏ,, ἴο αρργοαοῖ, ἰαῖταπβ. ἴ. ῬΒΟΡ. διὰ 
Ὁ]1, ΌΥ ἀεὶ. δἴον πρὸς ἴπ ΟΟΤΩΡ. : 6. κτ. 
ἀαῖ. οἵ νίαοο, ΗοΌὉ. χὶϊ. 18, οὐ γὰρ προσ- 
εληλύθατε ηλαφθλνν ὄρει. γετ. 22, 
δηᾶ ΟἾδι8. ἘῸ]]. ὉΥ ἀαΐ. οὗ Ρεῖτβ. Μαῖι. ἵν. 
8, καὶ προσελθὼν αὑτῷ---εἶπεν. νὴ, 5. 
Αὔδ0]. οὐ Ὑἱὰ ἀδι. ἰπρ!. Μαῖίὶ, ἱν. 11], 
ἀγγενῶι “προσῆλθον καὶ κιτλ, ΜΕ. 
8]. κι. νἱῇ. 24. χ. 84, ε]. δηὰ 
ΟἸδδβ. [16 ἰδ βοῆδὸ οὗ ἐο υἱδίξ, ἐὸ λαῦε 
ἐπίθγοοιγϑα εὐἰίά, Αοἱἰβ χ. 28. χχίν. 28 .-- 
Π| Εἰὸ. 1) οὗ αοά ογ ΟἸιτγῖδι, ἐο οὐνεθ ἰο 
αοά, ὦ ἄγαιυ πδαν' ὠπίο, ἴῃ ῬΓΆΥΟΥ, ψοῖ- 
ἘΠΊ} ΜΡ: ἱησίηο ἀονοϊου οὗ ϑασὶ δηὰ "16: 
ψὶτ ἀαϊ, Ηοῦ. Υἱῖ. 2δ, τοὺς προσερχ. δι᾿ 
αὐτοῦ τῷ Θ. χὶ. 6, ψῖ τῷ θεώ πρὶ Ὁ 
ἨΘὉ. χ. 1, 22. 8. ἱν. 16, π“ροσερχώμε: 
οὖν---τῷ ΣΡ τῆς χάριτον. Άορι. 
Ιων. χχί. 2]. Ὠοαῖ. χχὶ. ὄ, οὗ ἀρρτοδοβίηρ 
ἴο ἴ.ι6 ΔΙίαν ἰῃ βαοσϊῆοο. ΟΥ̓ Ομ γιδῖ, ] Ῥεῖ. 
'., 4, πρὸς ὃν προσερχόμενοι, ἴο τοῦοηε 

ησ, ἷ. 6. " ὈδοοΙ ἢ ἰβοῖῃ 68, ἢ} 
Ἰονοῖβ.᾽ 8.0. οὗ ἐρεν Ἰξτ Ὑ αι, Χο. 
Μοιι. ἱ. 2, 47. ἴὉ. 1. 0,1. 2) τῦςδι ἀδὲ, οὗ 
ΤὨΐηρ, ἐο αεϑονέ ἕο, . 1 ΤΣ. νἱ, 8, 
μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις. 80 
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Ῥπΐΐο, ν. 289, μηδενὲ προσέρχεσθαι 
γνώμῃ τῶν εἰρημένων, διὰ 40], προσ- 
ελθόντες ἀρετῇ. ! 
Προσευχὴ, ἢς, ἡ, (προσεύχομαι.) 

ἡγανον οὔοτοά ἴο αοά, τὰν ψα ᾿ 
νοτίου ΠΕ ροοα; Μαῖῖι. χχί. 22, οσ ἀθρτο- 
σδίοη οὗἉ οΥἹ], Μαϊϊ, χυῖὶ. 2]. ἃ]. 1, ΡΒΟΡ. 
“πρ. πρὸς τὸν θΘ. Αοἰ χὶϊ. ὅ. ἡ πρ. τοῦ 
Θ. »γανεν ἴο , 1. νἱ. 12 : σοῆθσ, δπὰ 
αδὖβοὶ. Μαῖϊ. χυἱϊ. 2], εἰ μὴ ἐν πρ. καὶ 
νηστείᾳ. Χχὶ. 22, Τ,᾿. χχὶ!, 46, ἀναστὰς 
ἀπὸ τῆς πρ. 80 οἶκος πρ. ΟΕ 
Ῥγαγον, ἷ. 6. ἘΟᾺ Ῥγαγον, Μαῖϊ. χχίὶ. 18, 
8]. Αοἰδὶ. 14, προσκαρτεροῦντες τῇ πρ. 
νἱ. 4. ἡ ὥρα τῆς πρ. ἰἰϊ. 1. χ. 8]. ἴσια. 
ΧΊΙ. 12. Ρ]γ. Αοἰβ ἱϊ. 42. χ, 4, οἢ.---Ἰ. 
ΜΈΤΟΝ. οαπΐν. ἴο οἶκος ΟΥ 
τόπος πρ. ἦοιιδϑα ΟἹ ἧτῷ ΟΥ̓ Ῥγαγον, ακ 
ογὰἀέονγψ, Ατεἰδ χυὶ. 18, κι ἐνομίζετο 
προσευχὴ εἶναι. νεγ. 16, ἱ. 6. δοοογάϊηρ ἴο 
10 ἱπιογργοίδοη οὐὁὨ τηοϑὲ σϑοθηΐ οοτὰ- 
ταθηϊδίοτΒ. Βυΐ 1 ἢανθ ἴῃ ΤΥ ποίθ ἱῃ 106. 
ξίνθη, 1 ἀρργοβοπά, χοοὰ χϑϑϑοῦβ ΨὮΥ ἰΐ 
ὁδηηοῖ Ὀ6 δαηϊἰοά, 

Προσεύχομαι, (ἔ. ξομαι, ἱιηρετέ, 
προσηυχόμην, ΔΟΥ. εὐ κί μδάνν άμην, ἀο- 

τ. ταἱά.) ἐο Ῥγὰν ἐο 2 ἴο ΟΥ̓ Ῥγανόν, 
Ουγ. χὶ. 18, τῴ Θεῴ πρ. Μεῖϊ. νἱ. 6, 

πρ. τῷ Πατρί: δὐδο). οὐ ἱϊπ τῷ Θεῷ 
ὅταρ!. τοσ, ὅ, ὅταν τροσεύχῃ. γοΣ. 7. χὶν. 
25, ΜΙ. ἱ. 85, οὗ. ΤῈ πιαπηθῦ ἴῃ Ὠ]Οἢ 
ΟἿὯΘ ΡΓΑΥδ ἰ8 Οχργοβδθθὰ ὈΥ {πῸ ἀδί, 1 Οον. 
χὶ. δ, γυνὴ προσευχομένη ἀκατακαλύπ- 
τῷ τῇ κεφαλῇ. χὶν. 14, γλώσσῃ. τοῦ. 
18, τῷ πνεύματι, ἕξ π᾿ Φαιηοδν. 17, 
σπροσε προσηΐξατο, δ Ῥγαψοά δαγη- 
οείϊῳ ; ἘΡΙ, νἱ. 18, ἐν πνεύματι. Ζ7υάο 
20; 180 πιαΐον οὗ οῃ δ᾽ 8 ῥσγαγϑῖ, [16 ττοχὰβ 
Ὠζογοά, ἄζο. ἀγὸ ρυΐ αἴνον οὕτως, Μαῖι. 
νἱ. 9. λέγων, χχνὶ. 89. εἶπον, Αοἷ;, 24: 
τ ἴη 189 μὸν ἀάρη γον φὸ : εἶιο Ἰοοί, Ηὶ 
Καϊη ᾿γὰ ὉΓ, 18 Ριι αἷνοσ ἵνα οΥ ἵνα μὴ, 
Μαιι. πτν, 20. ΜΕ. χὶν, 8δ, 88, εἰς δ» 
ἕνα, 2 ΤΆ, ἱ, 11 ; [89 δωιδῥθοί, οΥ Ῥοτβοη “Ὁ γ 
ὙΓΏΟΣΩ 016 ῬὈΓΑΥΒ, ἰδ Ρυὶ Ὑ] ἢ προ, 
“περὶ «ἰᾺ φει. Αοἰϑ νυ], 1δ, Ὁ]. 1, 8, ἦν. 
8: ὑπὲρ νῖι σοη, Μαϊί, ν. 44. 60]. ἱ. 9: 
ἐπὶ ΔῈ δου. απο νῚ 14. 
Προσέχω, ἴ, ἕξω, 

Κοΐηρ ἐοισαγαβ ΔΗΥ͂ ΡΕΣΒ, Υἱὶ, 24, πρ. 
τὸ οὖς αὐτῶν. Ἠάδοί. ἱν. 200, πρ. τὴν ἀσ- 
πίδα : οἵ (Ὠΐηρ, 88 α εἠὲρ ἐοισαγαδ ἃ ΡἾδοο, 
ἔο εαϊΐ ἑοιυαγάθ, χ. 99, πρ. τὰς νῆας: 
αἶθο ἱπέγβῃβ, ἐο δοίαα οη6᾽ 8 ΟΟΌγ86 ἰοισαγαϑ 
8 Ηΐασο, 88 οἵϊ. ἰῃ ΟἾ δε. : ἰῃ Ν. Τ᾿. οὐ]γ ἢ. 
ΤΙ. ὙΆΑΝΒ. δὖθ0}. Ὑἱτἢἰ τὸν νοῦν ἱπρ]. ὦ 

ΘΓ ΌὈΥ͂ ὙΆΥ Ο 
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ΑΡΟΟΡ, 08. δῃὰ ]αἰ. 6788. Ὑγ 1 ἀαΐ. οἵὗὨ 
τβοτ, ἰο οαγὸ 70, ιυαζοῖ, οὐεν, Αοἰδ Χχχ. 
προσέχετε ἑαντοῖς : 80 ΕρΙοῖ. Εποῖ. 

δὶ, 1. προσέξεις σεαυτῷ. 42) τοβοχ. 
6] προσέχειν ἑαυτῷ οΥ ἑαντοὶς, ἰο ἑαζε ἀδεὰ 

ἕο ΟΝ δ᾽ 8 ϑοζ, γθ, ἸΩΟΒΊΪΥ ἱτηροσαῖ, ἔλ}. 
ΧΥ]!. ὃ. Αοἴδ νυν. 8δ: σὑ1} ἀπό τινος, [μι. 
ΧΙ! 1, προσέχετε ἑαντοῖς ἀπὸ τῆς ζύ- 
μης: ὙΠῸ μήποτε, χχὶ, 84, 80 6]}}ρῖ. 
ψἢ ἑαυτοῖς ἱπηρὶ. [0]]. ὉΥ μὴ στ ἰηΐ, 
Μαῖϊ. νἱ. 1, προσέχετε μὴ ποιεῖν, δηὰ 
ΟἸ6δ6. : ὉῪῚ ἀπό τινος, Υἱὶ. 16, προσέχετε 
ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν. χ. 17. Τμχ. 
Χχ. 46. ϑερί, δηὰ ἰἴαΐῖ. ΟἾδββ..--- 1. τν- 
ΤΒΑΝΒ. ΟΥἹ ὙΠ} ἑαυτὸν ἱρ}. ῥτορ. ἐο λοίά 
ἕο ΒΏΥ ῬΟΙβοῦ ΟΥ {πΐηρ, ΞΞ ἐο αρρὶψ ομδ᾽ἐ 
8617. σίοδ οὐ ἀδυοΐα οπδ᾿ 5 8077 ἐο δᾺΥ (ἰῷ : 
στ ἀας. οὗ τΐησ, οἴνῳ πολλῷ, 1 Τίῃ. 
11, 8: δο Ῥοΐγϑηῃ, γ11}, δ6, τρυφῇ καὶ μέθη. 
τῇ ἀναγνώσει, 1 Τίη. ἰν. 18 : 58ὸ δος. 
ἷἶχ. 88, ΤΏυο. δηὰ οὐμθσβ : τῷ ϑυσιασ- 
τηρίῳ, ΞΞ ἰο σίυό 06, ἴο τη ϊἰβίογ, 
ΗΘ}. νἱ. 18 ; οὗ ρογβ. ΞΞ ἐο ααλδγα ἴο, ἰὸ 
Μίδου, Αοια νἱϊ. 10, 11. 1 Τίμα. ἐν: 1, 
“προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις. 

Προσηλόω, ἔ. ὦσω, ἰο παὶΐ ἐο δῊΥ 
ἘΠ ΒΕΕ τ αν ΜῊΝ . ΘΒΡΘΟ. [0 ἃ 67Ὸ86 : 
[01]. ὉΥ δοο. δῃὰ ἀαί. ΟοἹ. 1. 14, προσ- 
ἡλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ. ῬΊ]αῖ. 1. ἰΪ. 
Ρ. 206, Α. συνήρπασε τοὺς λῃστὰς καὶ 
“προσήλωσε. 2085. Β6]]. 11, 14, ὃ 

Προσήλντος, ον, ὁ, ἡ, (προσέρχο- 
μαι.) ῬΓῸΡ. δον ἢ ὙΠΟ σΟΙλ68 ἴ0 ΒΠΟΙΌΟΣ 
ΘΟΟΏΙΤΥ ΟΥ ὈΘΟΡΪ6,, α ϑέγαη ΕΥ̓, 8Ο)ΟΏΓΠΘΥ, 
ϑορί. Ἐχ, χί!, 48, εᾳ. χχ. 10; ἰὼ Ν, Τ᾿ 
ΟὨΪγΥ ἰὰ [89 Ἰαὶθν 7 δὰ δθηβο, ἃ 'ψίο, 
8 ΘΟ, ΘΓ ἔγοτη ἴδτα ἴο δι αίβει, Με. 
ΧχΙϊ,, 16, Αοἰδ 11. 11]. νἱ, δ: [80 βᾶπιθ ἃγθ 
ο8]]Θὰ οἱ φοβούμενοι δηὰ σεβόμενοι τὸν 
Θεὸν, Αοἰε χὶϊ!, 16, δῦ ; α]ὁο ᾿Ιουδαΐζον- 
τες, 0. Β6]]. ἢ. 16, 2. ΟὨ [δ9 Κίπάβ οὗ 
ῬΓΟΒΟΙ γῖοδ, ὅζο. 5606 ΟἈ] οί, 

Πρόσκαιρον, ου, ὃ, ἡ, κι]. ἱποίοδὰ οὗ 
Ρθχαβδο πρὸς καιρῷ, Ὁ α ἷ, 6. 
ἐγαμϑίθηΐξ, ἐσπΙΡ ΡΟΣ, Θῃμἀυσίηρ ΟὨ]Υ [ῸΣ ἃ 
Ὑ110, Μαῖΐι, χιῖὶ, 2], πρόσκαιρός ἐστιν, 
“15 δαΐ ἃ ὑθτΩρΟΓΑΓΎ δηὰ ὑπείβθϊο ἀϊβοΐρ]ςε.᾽ 
ει Οον. ἱν. 18, ορρ. ἴο αἰώνιοφ. 308. ἄς 

Προσκαλέω, ἴ. ἐσω, ἐο οαἱϊ ἰο, ἴο 
δι πιοη, ϑοπὰ 70; ἴῃ Ν. Τι, ΟἿΪΥ ταϊὰ. 
ροσπαλίομαυ ἐο οαἷέ ΔῺΥ οὨδ ἐο 0569 

7 ἴο οαἷΐ ὕογ,, δϑωπιπιοη, ὙΠῸ δοο. οὗ Ρεσβ. 
αἴϊ. χ. 1], π καλ. τοὺς δώδεκα μαθη- 

τὰς αὐτοῦ. ᾿ Ἰς, ἡ, 13, νἱ, 7, οδ, βσρέ. ὅς 
Ὁ ΟΣ : ΟἸΔε8. ΕἾ. οἵ αοά, ἐο οαἰϊ, ἑπυΐΐε ταϑι ἴο 

Ερμα σα Ω ἘΣ Κ᾿ ἘΣ χσλα ται μὴ, Θπαῦτιο ἕδο βοιροῖ, Αοία ἢ, ὅ9,, αἷδο το 
Ὑ ἀδι. οὗ ἐμΐη οαἴΐ ογδ (0 ΔΩΥ͂ ΟΥςα οὐ ἀμϊγ, ΞΞ ἰο 8ρ- Βροίκθη, Αοἰδ υἱῖδ. 6, 

ὧν οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις. 
.« 2Ροῖ, 1. 19. ϑορῖ. δηὰ ΟἾΔ88. 

αδβεηξ, ἐο δοίέδοδ, 

ἘΠῚ 

οὗ. 11. 
Τὴ τ1Ἀ86 δοηδο οὗὨ ἐο γψίιοία 
οηιόγαοο, Αοἰδ χυΐ. 14, προσέχειν τοῖς 
λαλουμένοις. 1 Τίχῃ. ἱ. 4. ἦι. ἱ, 14, 

Ροϊηΐῦ, ἴο οἴοοβο, ρογί. . προσκέκλη- 
μαι, 85 τηϊὰ. Αεὶο χνὶ. [" χΐς 2, εἰς τὸ 
ἔργον (εἰς) ὃ προσκέκλημαι αὐτούς. 

Προσκαρτερέω, ἔ. ήσω, ἰο ὅδ 5ἰγοη 
οΟΥ ἥγπι ἰοιυσαγάς ΒΗΥ βδηρ, Ὦ επάωνο " 
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φογεσύονε ἐμ οἵ εοἰϊα, --- ἐο δὲ οονέέπιαϊν ἐπ, 
εοὐδα, ΟΥ ἌΦΟΥ ΔῺΥ Ὦ ΟΣ ἰδίην, ἱπίσδη. : 
6. τ. οὗ ἃ νοσκ, δυδίηοθα, ἐο σοπέέπως ἐπ, 

ἐπ, ὍΘ ΘΟΠΒΙΔΏΓΥ δηραρεὰ ΟΓ ὁ06- »εγϑεῦεγε πῃ, 
ουρϊοὰ τ, [0]1. ὈΥ ἀεί. τῇ προσευχῇ, 

Υ Αοἰϑ ἱ. 14. νἱ. 4: τῇ διδαχῇ, 1ϊ. 42; 
εἰς αὐτὸ τοῦτο, “ἴον [8 ὙΘΙΥ ΡΌΓΡΟΘΟ, 
Βοτ. χἰἑ!. 6. 708. δηὰ ΟἾδδββ. ; οὗ ρίδοε, 
ἐν τῷ ἱερῷ, Αεἰἴε ἰϊ. 46: οὗ ρόγβοπ, ἴο στ - 
νῦν πρῦτν τ ΦῸΝ πρυπι ποι πὲ τὸ 9 1 
τοδάϊηοϑα, ὙΠᾺ ἀαὶ. ΜΚ. ἢ]. 9, ἵνα πλοιά- 
ριον προσκαρτερῇ αὑτῷ : ὉΥ ᾿πρὶ. ἐο 

ΜΌΡΟΝ, ἐο ΔΏΥ ομα, Στ ἀαί. 
Αεῖβ τἱῖ. 183, τῷ Φιλίππῳ, κπὰ οἷϊ. ἴῃ 
ΟἸ 688. 
Προσκαρτέρησις, εως, ἡ, (προσ 

᾿καρτερέω , ουπδμαηοε ἊΝ 
ΔΟΥ̓ δππρ, δ κά Υἱ. 18, ἐν πάσῃ προσκ. 
καὶ δεήσει, οαυΐν. ἰο προσκαρτερουντες 
τῇ δεήσει. 
Προσκεφάλαιον, ου, τὸ, (πρὸς, 

κεφαλὴ.) α »έϊοιυ, οΥ ᾿συδιίοη ἴογ ὑπὸ 
Νἤτας πα ΜΙκ. ἱν. ὑδ πὸ {πὲ 
συδΐοη ἴο εἷξ ὕφοῃ, Υ͂ 881} 1ογβ, Ὁ 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΠΥ ἐὐβν δα 8 »ύϊοιο. 

Προσκληρόω, ἴ. ὦσω, ἕο σύοε οΥ 
ἡ ἰοί, ἴο ἐο ΔΗΥ͂ 006, 88 ἴοτ- 

ἴαμο, ἀεδίηγ, Ποά, βίο. 111, 48. Γλιοίδῃ 
Ατοσν, 8: ἰῃ Ν. Τ'. δου. }. ρββββ. σροσεκλη- 
ρώθην, 858 τοηϊά. ἐο αἰϊοέ οπε᾿ξ 867 10 ΔῈ 
ο;6, 4. ἀ. “ το οΐπ οπϑἶβ Ἰοΐ ἴο Ὠΐ8 ]οί," ἐο 
οοπεοτί ευυἱξᾶ, αὐλετο ἐο, ὶτ ἀαι. Αοἰδ χυ]!. 
4, ἐπείσθησαν καὶ προσεκλ. τῷ Παύλῳ. 
ῬΆ11ο, Ρ. 741], 100]. 

Προσκλῖνω, ἔ. ινῶ, ῬτῸΡ. ο ἑποϊέπο οἵ 
ἴδαπ ἃ ἐδίης ἐοισαγαδ ΟΥ ὡροη διοίμεσ, ἰῃ- 

ζ. ἕο ἑποϊέπο ἰοισαγά5, 0 ἡαθοιν; 
ἴῃ Ν. Τ΄ δου. 1. ρα88. προσεκλίθην, 88 
ταϊᾷ. ἕο ἐποίϊηδ ο"δ᾽ 8 εἰ ἰοισαγάξ, Ηρ. ἴο 
δ οΐῃ οπδ᾽ 8 δοῖγ7 0 ΔΏΥ ΟἿ Θ᾽ ῬΑγίΥ, ἴο 
ἕο Ὠΐτα, ἰδ ἀαι. Αςοἰβ ν. 86, ᾧ προσ- 
εκλίθη ἀριθμὸς ἀνδρῶν, Ἰδαῖον οἄὰ. “προσ- 
ἐκολλήθη, ἰοχί. τοο. 366 ΤΩΥ Ποία. 
Πρόσκλισις, εως, ἧ, (προσκλίνω,) 

Ρῖορ. ὦ ἰραπίπρ ασαξηδί, ἑποϊπαξίοη, 
ἐοισαγάϑ ; ἰὼ Ν. Τ. ξ α ἰραπέπρ ἰοιοαγαδ, 
»αγδαϊέψ, 1 Τίτα. ν. 2]. ῬοΟΙ]ΥΌ. ν. δ], 8, 
δ]. ΟἸοιι. 1 σον. 82]. 708. Απηὶ. χὶχ. ὃ, ὃ. 
ἸΠροσκολλάω, ἴ. ἥσω, ἰο φίωδ οὉ6 

ταϊησ ἐο δοίμου, ρΡ858. ὑο ὅδοοηηθ ἣ 
αἀλεγα ἐο δὴν ἰαΐτις, 7.08. υἱῖ. 12, 4, ἐο οἷα 
ἔο, ὠπίΐο υὐἱδά, ῬΊαῖ. 4. 68. 29, τὴν βασι- 
λικὴν τῇ ἀγορᾷ προσεκόλλησεν : ἷπ 
Ν. Τ΄ «ον. 1. Ρ888. προσεκολλήθην, 88 
ταϊὰ, ἰο λοΐπ οη΄ 8 861} [0 ΔᾺΥ ΟἿ 88 ἃ οοτα- 
Ραπίου οὐ (]Π]ονοσ, ψῖτ ἀδι. Αοίϑ ν. 86, 
ἴοχί. τϑο. : ἔπϊ. προσκολληθήσομαι, 
ἐο δό λοϊμοα ευἱδ οὐ (0 2οἵπ οπε᾽ 5 φεἰγ τπίο. 
1.4. ἔο εἰοραῦε ὠηΐο, 88 ἃ Ὠυδῦδῃ το 8 

ἴθ, τι ἀδι. προσκολλ. τῇ γνναικὶ 
αὐτοῦ, Μεῖί. χίχ, ὃ: πρὸς τὴν γυναῖκα, 
Μκ. χ. 7. Ερὰ. ν᾿ 3]. 
Πρόσκομμα, ατος, τὸ, (προσκόπ- 
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τω.) α εἰωνιδίξισ, 5]. ξύλον πρόστονς 
γι δῇ Ἑκεῖυε. χχχὶν. ἘΝ Ν. Τ΄. ο}γ 

, λίθος προσκόμματος, “ἃ κπἴοῃο οἵ 
εὐναιδποκν δρόκοὴ οἵ Ομγῖδὲ δ Π6 οὐεδ- 
εἷοῃ οἵ ἴδ} απὰ ρογάϊτου ἰο {Βο86 Ἧ8Ο τὸ- 
Ἰοοὶ μέτα, οι. ἰχ. 82, 838. Οοιαρ. 14. νἱῇ, 
4: τοοΐοῃ. οαυΐν. ἴο α : 

1.6. ἢχ. α οαειϑὲ 0 τσ, αῃ οοσαδίον Ο7 εἶν- 
πίμσ, Άοτα. χὶν. ἡ τιθέναι πρόσκομμα 
τῷ ἀδελφῷ. 1 Ὅσον. νἱι!. 9. τὰ. Σὶν. 
οὔ, διὰ προσκόμματος. ϑορί. ὅς Εξοοἶπα. 
χνυϊὶ. 25. χχχῖχ. 24. 

Προσκοπὴ, ῆς, ἡ, (προσκόπτω,) 
ῬτοΡ. α ἱπσ, ἢ. οὔξεποε, Ἰ. ε. "ἃ Ὀεΐηξ 
οἴϊοπάοά," ἱπάϊσηπτίου ; ἰῃ Ν. Τ᾿. τηοίου. 
οὔξποο, ἷ. 6. σδυϑο οὗ οβοποο, οσοβαείοη οἵ 
(ἈΠΠἔπρ ἱπῖο εἰη, 2 Οοσ. νυἱ. 8, μὴ διδόντες 
προσκοπήν. 
ἹΠροσκόπτω, ἴ. ψω, Ῥτορ. ἐο δϑαξ ο- 

Ἐπ Ὰ ἷ. 6. ΨΡοπ δῊγΥ ἰπΐησ, ἐ0 δέγίζε αραΐπεὶ: 
μή τὰ 1) ΟΣ. μεβίρνκο υῤῥρή ατϑ; τασῆῳ 
νἱϊ. 27. οἱ ἄνεμοι προσέκοψαν “τῇ οἰκία. 
Ταοορῆν. Ηἰδε. ΡῚ. ἱν. 8, 8, μὴ πρυοκέ 
τῷ ὀφθαλμῷ. 22) 5ρθ(. ἄς ἔγδηδ. ἕο 
ΤΗῈ ΕΟΟΤ αφαΐπδέ ΔῈΥ (Ὠϊηρ,, Ξε ἐὸ 
080]. 726δη χί. 9,10 : [01]. ὉΥ δος. δὰ πρὸς 
ΜῈ δος. Μαίι. ἱν. θ, μήποτε προσκό 
“πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. ΐ 

680. 27δ, προσέκοψ᾽ ἐν τῷ σκότῳ τὸν 
δάκτυλόν που. ΕἾ. ἐο βἰμπεδίς αὐ ΔᾺῪ 

αΐ, Βο δὲ ἴο 8]}] ἰηϊο 
ΘΥΤΟΥ δὰ βἷῃ, δϑβοὶ. 1 Ῥοί. 1ϊ. 8, δὲ προσ- 
κόπτουσι, τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες : νήϊὰ 
ἀαὶ, Εοχα. ἰχ. 82; τι ἐν ᾧ, χῖν. 2]. 
ἸΠροσκυλίω, ἔ, ίσω, ἰο τοῖϊ ἕο οὐ ὡροα 

ΔΩ (πΐηρ, λίθον τῇ ϑύρᾳ, Μαωῖϊ, χχνῇ. 
60. ἐπὶ τὴν ϑύραν, ΜΙ. χν. 46. 
Προσκυνέω, ἕαϊ. ἥσω, ῬΙῸΡ. ἐὸ ἀΐε 

ἐοισαγὰθ ΔΏΥ οΠ6, ἷ. 6. [0 Κ᾽θθ ΟἸΘἶΒ ΟΥπὶ 
Βαπὰ δηὰ οχίεπά ἰδ ἰοναγὰβ ἃ ἴῃ 
τοκϑα οὗ Ἐ δηά Ὠοχηδῆὸ : ἴπ6 δηοϊθηϊ 
οτθηῖδὶ τηοᾶο οὗἩ βαϊυϊδίίοη, ὈοϊγΘοΏ 
ΒΟΏΒ οὗἨ 640.] τϑηϊ,, γγ88 ἰο Κἴβ8 ϑϑοῖι 
ου [06 ἰξε ; σοι ἴμ0 ἀἰθγαπος οὗ γδῆκ 
νγᾺ8 δῖρῆς, ἸΔΟῪ Κίοθοὰ θδο οἴ οἱ 189 
οἶοοῖξ ; Θὰ ΟὯΘ Ὑγὰβ τθοἢ ἱπέθσίου, Β9 
6}1 ου Ηἷβ κϑϑβ δπὰ ἰοποβοὰ 86 στουμβὲ 
ἱτὰ ἷ8 Τοστοοδὰ οὐ ῥγοβίγαϊϑὰ 
Ἰκἱβδίηρ δἱ {86 βδαῖιο ἔτηθ 8 βαπα ἰονγδσὰς 
(09 βυροτίον. Τΐβ Ἰαδιίοσ δεϊϊοῃ ὥτθεκ 

κυνέω. 800 Ηάσι. 
ἱ, 184. Χοη. ΤΥ ,. 18: Βοποθ ἰῃ Ν,, Τ. 
δηά ρΈΠΘΓ, ἴο γΕΌΡΥΟΝΟΒ ΟΥ δοπεαφε ἴο 
ΔΗΥ͂ ΟΠ6, ὈΒΌΔΙ]Υ Ὁ ΚηΘοΙΐπρ ΟΥ Ῥγοθίγ. 
αἰπῷ Ομ 8 586} Ὀοίοτο Βἷπι. 1. ΘΕΝΕΒ. 
ἰονγαγάὰβ ἃ ῬΟυθΟῚ 88 δυρετῖον, ἴο σΐοσα θ06 
ΟὟΤΘΒ ΤΕΥΘΙΘΏΟΘ 8πὰ ΒΟΙΏΔρΌ, ΟΥἹ ἔγοτι ὙΒοδὶ 
ΟὯΘ ἐπαρίοσεβ αἰὰ: αὖϑοὶ. στ νοτὰθ εχ- 

Ρτοβίγδοῃ δἀἀϑὰ, Αςῖα χ, 25, ὁ 
Ἑορν. πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκό- 
νησεν: Βἰτπιρὶγ, Μαῖϊ. χχ. 20, προσκυνοῦσα 
καὶ αἰτοῦσα. ϑερί. ἘῸ]]. Ὀγ ἀδί. οὗ ρμοῦ- 
Βοῃ ἴῃ ἰδίδι ὑδᾶρα, πῖῖ ογὰβ Ἐχρσοδείδα 
Ρτοδίσαοη, Μαῖι. . 1], πεσόντες προσ- 
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εκύνησαν αὐτῷ. ἵν. 9, ἐὰν πεσὼν προοσ- 
κυνήσῃς μοι. χΧχαΥυὶ. 9, ἐκράτησαν αὐτοῦ 
τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 
ΜΚ. χνυ. 19, τιθέντες τὰ γόνατα προσ- 
εκύνουν αὐτῷ : κἰτορ γ, Μδιῖ. ἰϊ. 2, ἤλθο- 

“ροσκυνῆσαι αὐτῷ. νει. 8, οι, ἘῸ]]. 
παροίὰ ἧπ 16 δαν ον Οὐὑϑοῖς ὑδᾶρο, [ζυ, 
Χχίν. δ2, προσκυνήσαντες αὐτόν. ΕἾΟΙΩ 
[80 Ηοῦτν. οοπδίσυοα τὶ ἐνώπιόν τινος, 
κι. ἵν. 7. ἐνώπιον τῶν ποδῶν τινος, 
Βον. ὅϊ. 9, αηὰ ϑορί, οἵ.--Ἴ1. ΒΡΕΟ. 88 
βεϊὰ οὗὐἠἨ ποθ ὙΠῸ δ᾽ ΤΟΡΕΓΘΠοΘ δηὰ 
Βοραρθ ἰο {πῃ οίτγ, τϑηοῦ αϊνὶηο 
Βοποῦσα, ἄσ. ἕο τοογϑπῖρ, αὐογε: 1) οἵ 
ΟῸΡ, δὖϑο]. Φοόδη ἱν. 20, οἱ πατέρες 
ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν. 
γες, 24, δεῖ προσκυνεῖν. χὶϊ. 20. Αοἴδ 
Υἱ. 27. χχῖν. 1]. 2068. Απΐ. νἱϊ. 4, 4: 
Ρμδρῃ. Ηοῦ. χὶ. 2], προσεκύνησεν ἐπὶ 
τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ, " ᾽6 σοῖ- 

ἶ (Ἰοδηΐηχ) ἀροὸὰ ἴπ6 ἴορ οὗὁὨ μδίβ 
δ Π.᾽ ἘΕῸ]]. ὈΥ ἀδί. ἢ πτογὰβ ὀχργοβϑ- 
Ἰηᾳ εἴοη, 1 Οος. χὶν. 25, πεσὼν ἐπὶ 
πρόσωπον προσκυνήσει τῷ Θ. Βον. ἰν. 
10, νἱϊ. 11 : δἴπαυρ]γ, 7.0 μη ἐν. 21, προσκυ- 
γήσετε τῷ Πατρί. ον. χίν. 7. χίχ. 10, 
τῷ Θεῷ προσκύνησον. Ἐο]]ονοὰ ὉΥ 
δῦ, Μαί!. ἱν. 10, τὸν Θεόν σου προσκυ- 
γήσεις. Τοῖη ἷν. 22---24.: ὉΥ ἐνώπιόν 
σου, ον. χν. 4. 2) οὗ ΟἜΆΙΒΤ, σ ἢ 
ἄκι, Ἠοδ. ἱ. 6. 8) οὗ δηχοὶβ, υυῖῖ ἔπεσον ] δδ 
ἔμπροσθεν, ἀπὰ ἀεὶ. Βδν. χἰχ. 10, δΌθο0]. 
Χχί!. 8. 1 οὗἉ 1186 γοάβ, ἰάο]8, τ ἀαΐ, 
Δοεῖβ υἱ!. 48, οὖς ἐποιήσατε προσκυνεῖν 
αὐτοῖφ. ΗΒδν. χνὶ. 2; Ὑἱὶ ἢ δου. 1χ. 20, ἵνα 
μὴ προσκυνήσωσι τὰ δαιμόνια. χὶϊὶ, 8. 

θη. Αῃ. 111. 2, 18, πρ. τοὺς ϑεούς. 

Προσκννητὴς, οὔ, ὁ, (προσκυνέω,) 
α τοογελίρρεν οἵ αοά, Φοδη ἰν. 28. 
Προσλαλέω, ἴ. ήσω, ἰο ϑρεαΐ ἰο οἵ 

ΔΩΥ ΟΠ6, 01]. ὉΥ ἀαῖ. Αοἰδ χΙϊ!. 48, 
δῦβοὶ, χχυΐ, 20, δηὰ 1αἱ. ΟἸΔεα. 
Προσλαμβάνω, ἴ. λήψομαι, ο ἑαΐδ 

9 ἰῃ δἀάϊιίοη, ἐο γϑοδῖυο δοβίαθβ, ἴο 
ἴο οὐ εὐἱξδ οῃμθἶΒ βοϊἔ, ἴῃ οπδβ σοτὰ- 

Ῥδηγ, Χϑη. Οὐχ. ἱ. 4,16; ἰῃ Ν, Τ. τοϊά. 
τροσλαμβάνομαι. ἰο ἑαΐδ ἕο οπο᾽8 ϑεῖ 

δΘΙ.Ϊ- 655. {0 τϑοεῖσα ἕο Οη6᾽8 ϑεοῖγ, 
ἴο ἑακα ἰο ογμδ᾽ 8 δοὶγ ἴοοὰ, σι σοη. Αοἰδ 
Σχυῖ, 86, προσελάβοντο τροφῆς : 80 
δον. Β. ν. 10, 3, προσφέρεσθαι τροφῆς: 
μὰ 8.0. μηδὲν, Αοἰϑ σα: ΤῊ; γίνε 
Οἱ ΡΟΓΒ. 0 ἑαζδ ἰο οη6᾽5 βοΐ . ἀ. ἴο [ΔΚ 
ἴθ δηὰ δηὰ ἄγαν "Ρ ἽΜαιι. χνυΐ. ΩΣ 
δὴ δοίίο πδίυ γα} } Υ οὐλίοαν μένων" δάνοθ, 
ΤΘΌΟΠΒΊΓΔΏΟΘ, ΟΥ ΟΘΏΒΌΓΟ. Ατιβδίορὶ. 
᾿γεῖδι. 1128, λαβοῦσα δ᾽ ὑμᾶς, λοιδορῆσαι 
βούλομαι : 50 “ το ἴαἶκο ἴο ΟΠ Θ᾽ 8 ΘΟΠΊΡΒΗΥ, 

τιψὸς ἄνδρας πονηρούς. χνυὶϊϊ!. 26, χχν]ϊ!. 
ὦ. 506. ἀπὰ ΟἸα68. 2) ἐο γϑοοίῦθ ἐὸ Ο"6᾽8 
δο Ἰ, 6, ἴο δάταὶς ἴο οῃθ᾽Β βοοϊ δὲν δηὰ ἔε]- 
Ἰονεβίρ, ἰο τϑοοῖνο απὰ ἐγϑαὶ τῦτὰ Κἰπᾶ- 
Ὧ686, [01], Ὁγ δος. οὗ ροῖβ. όσα. χίν. 1, 
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τὸν ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβ. 
νοῦ. ὃ. χν. 7. ῬΒΊο, 12, 17, δορὶ. Ῥὰ. 
Ιχν. 4. 2 Μδος. χ, 16. 
ΠρόσληψΨ' ις, εως, ἡ, (προσλαμβάνω,) 

ῬΓῸΡ. α ἑαζίπρ ἰο οπδ᾽8 δεῖ; ἴὰ Ν, Ἴ, α τὸ- 
οδίοϊησ, αὐπειδοίοη, Βοτα. χὶ. 1δ. : 
Προσμένω, ἔ. ενῶ, ἰο γεηιαΐπ αἱ ἃ 

Ὀίδοθ, οὐ ευὐδὰ 6 Ῥόγβου ; οὐἁ ρ͵δοθ, δὍθο]. 
Αοίδ χυΐὶ. 18, ἐν ᾿Εφέσῳ, 1 Τίπι. ὶ, 8. 
ΟΥ̓́ Ροσβοῃϑβ, ἐο σοπέΐμωδ υσἱξῆ, ΔῊ οῃθ, [0]]. 
ΌΥ ἀδι, Μαι,. χν. 82. ΕἾ. ἐὸ τεπιαΐξ 
αὐδγμὶ ἰο ΔΏΥ ομο, ἐο αὐδοόγὰ ἰο, Αεὶδ χὶ. 
28. Μοίδρῃ. ἐο οομέίπιο ἔπ ΔῺΥ τὨϊης, ΞΞ 
ἕο δα οομβίαπέ ἐπ, ἰο Ῥεγϑεύογε, στὰ ἀδὶ, 
] Τα, ν, ὃ, ταῖς δεήσεσι. Αςίδ χί, 28, 
Ἰδίοσ οἀὰ. 
Προσορμίζω, ἴ. ίσω, ἐο δνίπρ α τὲ 

ἕο ἀποδον αν . ἡπίᾷ ἃ Ρΐδοο, Ρ]υΐ. τ δ, 
“προσορμισθεὶς τῷ ᾿ ἐμισίῳ, 4. ἃ. ἰο 
οαϑδέ αποῆον, ἰαπὰ ἘΠΩΝ : τὰ, ίο 
οὐπια ἕο αποΐον, γαῖ ἐπ ἴο 8020]. 
ΜΙκ. νἱ. 8. Ατν. Εχρ. ΑἹ. νἱ. 4, 8. 20, 7. 
ΖΕἸίδα Υ. Η. νἱὶ}. δ. 
Προσοφείλω, ἴ. ἤσω, (ὀφείλω,) ἕο 

δῶδ ἠοεδν τὰ ἀὐάϊ ἴση, ἘΠΗ͂Ν 19. Ἴδα 
τόν μοι προσοφείλεις. Το οχργοεδίοῃ 
8 ποΐ, 88 Οομησηθηϊβδίοσα Β8Υ, ραΐϊ ἴῸΣ (Π6 

ἵπρ, ἰξ δ 
ΠΟ χορίηθῃ. οοη. ΧΧΣ. ]. 
οὐδὲ ἀναγκαῖα δύνανται πορίζεσθαι, 
ἀλλὰ καὶ προσοφείλουσι. Ἶδυο. νἱῖ. 48, 
ὙΒΘΓΘ 566 ΤΩΥ̓ ΠΟΙ͂Θ ; δὰ Ατὶδὶ, ΕΊΉ. ἱν. 8, 
προσοφλήσει ὁ ὑπάρξας. ὮΘΩ ἰΐ οἂτ- 
Τί6Β 8} δου. ἴΠΘΥΘ ἰδ 80 ΘΠΠρεῖβ οὗ β0ῃ}0 
ΒτῸΡ. 4. ἀ. “ἴῃ Τεδροοῖ ἴο,᾽ ΟΥ 88 σορασγάβ. 
ΠΟΘ ἰδ στεδῖ δ᾽θβάποθ ἴῃ [Π6 ΘΧργεδαίοη 

“ρ. σεαυτὸν, Ὑ1Ὶ ΟΝ 10 ΤΏΔῪ ΟΟΤὴ 
8 5[1}}}8ΔΓ οὔθ οὗ Πειηοβίῃ. 60, 28, πρ. 
χάριν αὐτῷ, ἀπὰ 87, 7, τῶν ὑμετέρων 
αὐτῶν χάριν προσοφείλετε. 
Προσοχθίζω, ἴ. ίσω, ἐο δε ἱπαϊρπαηΐ, 

ΟἸΟΥ͂Ψ αὐ ΔῺΥ ΟΠ6, ἱΩρΡ] γίηρ ἀδίεδιδίζου, 
ἐφὸ ἀν Ὰ ὙΠῸ ἀκ. πρυὴς " 10, τ διὸ 
προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ, ἴῃ Δ] υϑΐοῃ 
ἴο Ῥβ. χουν. 10. ἦο αἶδο Εκοϊυδ. 1. 25, ἐν 

}| δυσὶν ἔθνεσι προσοχεισεν ἡ ψυχή μον. 
χχν. ὅ. ον. χχυΐ. 40, δηὰ βὸ 186 δὶ πιρ]9 
νοτῦ πῃ Ηοῃι. 1]. ἱ. δ70. 
Πρόσπεινος, ου, ὁ, ἡ, δα]. (πρὸς, ἷπ- 

(68. πεῖνα.) Ὀέγῳ ἤωποΥν, Αοἰδ χὶ 10 
Προσπήγνῦμι, ἔ. πήξω, ἰο ἢ οτ 

αιδίοῃ ἕο ΔῺΥ ἰϊηρ, ἴο αὔῶα, ἔταπβ. Αοἰβ ἢ, 
29, τοῦτον--προσπήξαντες (τῷ σταυ- 
ρῷ) ἀνείλετε. Ὁ ίο Οδ88. 230, ρ. 48]. 

Προσπίπτω, ἴ. πεσοῦμαι, ῬτῸΡ. ἔο 
ἰδ ΌΓΕΘ, Ποῦ δ6,᾽ δια. Α΄ χνί!. ὃ, προσλ. | γαἱΐ ἐοισαγαάδ οἡΥ Ὡροπ δὲν τὨΐηρ, ἕο δίγέδο 

ἀὐύδια, ἐπιρίῃσε, Χου. Ἑη. νἱὶ. 6, [πῃ 
. Τ. 1) οὗἉ ἐδΐημρ, ἐο φροη, ἴο ἀσεῖ 

ἐπδέ, δὃ5 1ἰὴ6 τὶῖπά, Ὑἡ1 ἀδί, Μαιι. νἱ). 
δ, οἱ ἄνεμοι προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ, δηὰ 
ΟἸδθ8. 2) οὗἁὨ ρβϑύβοῃβ, ἕο ἀοιυη ἴο οΣ 
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δρίῶνθ ΒΑΥ͂ οὔθ, ἷ. 6. δὲ ἷ8 ἔϑοϊ ἰπ τὸς χιχ, 29. χχν. 8. Ζαάσ. ᾿ἴἱ. 10.) πυροὰ νῖϊὰ 

ΨΌΓΘΏΘΘ, ΟΥ 88 ἃ δ} 0] 1δηϊ ; [01]. ὉΥ ἀδὲ. οὗ ] ΑἸ] ποι ἴο (δοθο ναδὶ δυδίοσταηθδῃ ὑδῃ](, 

το. Νκ. ἰἢ. 1], προσέπιπτεν αὐτῷ. ᾿ ἴῃ νοι [μ6 ΗΘΌγον, αηὰ οἴμορ Οτοπιαὶ 

νυ. 33. ΕῸ]]. ὉΥ τόϊς γόνασί τινος, 1μλ.  παίίοπδβ, υδοὰ ἴο ἀοροοῖς ἴ1μὸ ἀεβὰ οἵ ἃ 

ν. 8. δορί. δηὰ ΟἾαβδ. : ὈΥ͂ προ τοὺς  ὙΠΟἾΘ ἔμ οΥ τ8οθ. ΤῈ 6 ΤΟΒδΙΟΏ 

πόδας τινὸς, ΜΙ, νἱὶ. 26. 80 ϑερί. Εἰχ. ] οὐσγβ αἷβοὸ 1ῃ 1 Μδος. ᾿ϊ. 69. 2) χεπεῦ. 

ἦν. 25. ΞΞ ίο )οΐκ κπίο, ἰο αὐά φηίο ; οὗἁ ρέγϑοῃβ, 

Προσποιέω, ἢ. ἥσω, ἐο πιαΐδ ἴο νὴ! 800. διὰ ἀαὶ, Αοἱδ 11. 47, ὃ δὲ Κ, 

οὗ 70, ΔΌΥ ὁπ, ἷ, 6. ἕο φαΐῃ Ὅν, ὶ. ς. προσετίθει τοὺς σωζ. καθ᾽ ἡμ. τῇ ἐκκλ. 

θοτ36 ῬΟΓΒΟΏ ΟΥ ἴίπᾷ [ΟΣ ΔΠΟΙΒΟΥ, 898 οὔϊθη μδετα χί. 24, τῇ ἘΎΔΙΗΝ: ὑΡΕΡῈ δηὰ 0. 

ἰη ΤὨυςγὰ. δηὰ Χορορἢ. Τβυδὶ!γ ἄθροῦ. ἑησθ, ὙΛΕ βοο. δηὰ ἀδξ. {ι. χΥΐ. ὅ, 

τὰ. προσποιέομαι, ἕο »γεἐεηϑίοη ἴο 

δὲ 8ὸ δῃὰ 80, -Ξ ἐο οἰαΐπι οὐ αγγοραίε ἐο 056- 

οοἶΓ, Ατὶϑβίομι. Εροὶ. Ηθηοθ ἰαὰ Ν. Τ. 
ἄθροι. ταἱά. ἐο πιαλδ αϑ8 ἰῤλουρὴ, ἴο πιαΐδ α 

«ἦοισ οὐ, ταὐτὰ ἱπέ 1κα. χχίν. 28, προσ- 

«ποιεῖτο ποῤῥωτέρω πορεύεσθαι, τιθαῃ- 

ἰῃρ, δ Ἐυϊῦγηα. ν16}} Θχρ  δίηϑ, " πηδὰθ 8 

ταοϊοι 88 Ἰμουρὰ, ἐσχηματίζετο. 

Προσπορεύομαι, ἴ. εύσομαι, ἀξροη. 
Ὁνν ἐο φοὸ οὐ Θοπι6 ἰο ΔΗΥ͂ οη6, ὙΠ ἀκα, 

Ἰκ-, χ. 35. ϑορί. δηὰ Ο]688. 

βηΐτα νοσῦ, ἐο 90 ὁπ ἰο Ὧο, ἔο ἀο δὴ ἰϑίηῦ 
γίλον ; ταὶϊὰ: δοῖ. 2. προσεθέμην νὴϊι 

ἰηῦ, [κι΄ χχ᾿ 11, 12, καὶ προσέθετο πέμ- 
ψαι ἕτερον, ἱ. 6. αραΐπ Ἀ6 ϑοπέ, ὅζο. Αοβ 
χὶϊ. 8, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον, 
“9 σεηΐ οἢ ἴο Βοῖζο αἷϑὸ Ῥοίοσ.᾽ 8.0 ρετί. 
προσθεὶς Ὀοίοτο 8 Βηϊΐ9 γε Ό., [ωπ. χὶχ. ]], 

προσθεὶς εἶπε παραβολήν. ϑιερί. ον. δον. 
Απϊ. νἱ. 18, 4. Ῥο]. χχχὶ. 7, ᾽ῃ “τροσθέ- 
μενος ἐξηγεῖτο. 
Προστρέχω, 8οῖ. 2. προσέδραμον, 

ἴο γωπ ἴο ΟΥὨ ἐρισαγ δ ΒΗΥ͂ ΟΏΘ,, ΞΞ ἕο ΤῊΝ ΜΡ, 
αὖθο0]. ΜΚ. ἰχ. 1ὅ. χ. Ι, διῃ! ἃ ΟΤ688. 
Προσφάγιον, ου,τὸ, ( προσφαγεῖν,) 

Ῥυρ. ἐδ ἴ8 οαΐθῃ ὑβογθῖο, ἱ. 6. δίους 
στὰ Ὀγοδὰ ; βόποθ πιραί, Μεβῆ, οᾳαΐν. Ὁ 

ὄψον, τουρι, {κὸ ὀψάριον, ΚΕΠΕΙΑΪΥ 
υϑοὰ οὗ Πεῆ, 88 Φομη χχί. ὅ. 
πρόσφατος. ου, ὃ, ἧ, δἀῇ. ῬτῸΡ. ὲ 

: Ἰ, ἀπτὰ 
γϑσοδε. 

Προσρήγνῦμι, ἴ. ρήξω, ἰο ὄνοαζ οτ 

δωγδὶ ἰοισαγιἀάβ οὐ ὩΡΟΊ 80γ {πΐπηρ, ἐο ἀαϑῇ 
ἀραϊηβὶ, 88. ΜΆΥΘΒ, ἰπίταηβ. τὰ ἀδι. [ῳὰ. 

νἱ. 48, 49, προσέῤῥηξεν ὁ ποταμὸς τῇ 

οἰκίᾳ. 80 πρόσρηξις ὑδάτων, Ηδῦ, 1. 5, 

Βγιωτα. 
Προστάτις, ιδος, ἡ, ἔεια. (ο προσ- 

τάτης, α ραξγοηόϑ8, Ῥγοίθοίγε88, αα)ωῤγία, 

Εοαι. χυὶ. 2. ὕυυιου υπέουπάοα 185 [86 

ορἰπΐοι οὗ οοτίαΐη Ιδαγτιοὰ (ὐοταπιοπίδίογδ, 

Ψ80 ΒΌΡΡροΒΟ δὴ δἰ ]υβίου ἴο {πὸ προστάται, 
οἵ ρμαίγοηβ οἵ [809 μέτοικοι δἱ Αἰβθῃδ. 
ΤῊ ἴδττα ἰδ ἰποτο, 88 ἰπ ποίαπ Ομαγ. 10, 

0υἷθ δος, 29, ΒΡ Ρυὶ ἴον αὐγέγία, δῃ- 

ϑυγοτϊηρ ἰο ραίγοπα ἴῃ Τιατίη, (ὙΙΟΙ ταὶρὶ 

09 ἰῃ τδ6 πιὰ οὗ ἰῃ9 Αροβί]θ6,) 6. 91. 

Τοτοηϊ. Εμυη. ν. 2, 48, " Τὸ τοὶ ραέγοπαπι 
ουρίο.ἢ 

Προστάσσω, ἴ. ἕξω, ἴο ϑ8δὲ ΔΕΥ͂ ῬΕ- 

δοῇ Οὔεν ΟἰδιοΓΒ : αἶδο, " ἴο δῃ)οΐῃ δῃγ ἰδίῃ 

[ο οἰδιοτα. Ηΐδποο ἰῃ Ν, Τ. ἐο Ἀρδιβνσδαν ὁ 

φῬνοθογίδο ἰο ; τὰ ἀαϊ. ἐὰ . ΝΜαῖι. ἱ. 24, 

ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγ. Χχῖ. 6. 

ἘῸ]1. ὉΥ δεο. δπὰ ἀδὶ. ἴπ ραββ. οοηβίσ. Δοίβ 

χ. 88, πάντα τὰ Ἐροστετν ἐμ γα σοι 

ὑπὸ τοῦ Θ. ΕῸ]]. ὉΥ ἱἰηΐ, νὰ δοο. Αοἰθ 

χ. 48: 411 πδϊοῖ. σοὨδΙ ΓΟ. ΟῺΒ ΔΓῸ ουπὰ 

ἴῃ Ο88. ϑροίκοη οὗ υἰπι68 ΟΣ β6880}8. ἴθ 
ΟΣ ἀρροΐπὲ ἐο ΔᾺΥ οπ6, ΜἱΔ ἀαῖ. 

ἵπρὶ. Αοἰδ χυ. 26, ὁρίσας προστεταγ- 
μένους καιροὺς, (τεχῖ. τοῦ. προτεταγ- 

ίνους,) “ οοτίαίϊπ ἀοϊετταϊπδίο ροτὶοάβ,᾽ 
. 86. ἀοίοττηϊποὰ οΓ ταρηκεὰ οὐδ ἴῃ [ἢ0 

πρρὶ νος δου 8618 οὗ αοά, Φοπδὶ ἰΐ, 1. ἱν. 

εἰέγίηρ γεοοπέϊῳ δἰαΐπ ; ᾿θηοΘ 
ΟἸ58. δηὰ Ηο] οηϊβῦς ττὶ 
Ιῃ Ν. 7. ρϑῆον. γοσοπέ, πεῖν, Ἠοῦ. χ. 2. 
Προσφάτως, κἂν. τεαοονέϊν, ἑἰαίοὶν 

Αεἰδ χυἱδ. 2, δπὰ ΟἾδββ. ᾿ ' 

Προσφέρω,. προσοίσω, 8οτ.] προσ- 
Αἰ ρς: ΔΟΙ. 2. ̓ ηρογαῖ. προσένεγκε, 

ΜΟῸΥ ΟΥ Ρεξ ἴο, ἐπ χῖχ. 29,-π εὙΚκΕν 
αὐτοῦ τῷ στόματι, 50. “ὃν σ΄πΟγγϑρν, 
δηὰ 6116. Οἵ μος [01]. ὉΥ δες. δὲ 
ἄκι. Μαεῖϊ. ἱν. 856, προσήνεγκαν αὐὖτῳ 
“πάντας κιτιλ. Υἱϊ. 16. ἰχ, 2, 8]. ἃ ΟἸεν. 
850 ἐο ὄγίπρ οὐ οὐπαοσὲ ἕο οὐ δέ Ογ 6 ΔΏΥ Οὐθ, 
ΜΠ δορὶ ἀπά ἀδὶ. Μαεῖι. χυ]. 24, [κ. 
χχὶϊὶ. 14. ἐπί τινα, χὶϊ. 1] ; γμαββ. Μεϊ 
χυὶ!!. 24.---11. ἐο 7767, ἐο Ῥγεϑονέ ἴο 81) 
οὔθ, ὙΠῚῈ δος. δηὰ ἀδὲ. 6. ρτ. ὄξος, μι. 
χχίδ, 86: χρήματα, Αοἷ Υἱῖ. 18: δῶρα, 
« σία" Μαεῖϊ. ἰϊ. 11, ἴῃ ἃ βδοσι ἢ οἰδὶ ϑεδδᾶ, 
οὗ οδϊκείοπε οἤετεὰ ἴο αοὰ, [0]}]. ὉΥ δίς. 
διὰ ἀεί, τῷ Θεῷ, ἅτ. ὁ. στ. ϑυσίας, Αεὰ 

ἢ. ἑαντὸν, Ἠ65. ἰχ. 14. ΕἸεονήμετο πιὰ 
τῷ Θεῷ οἵ πρὸς τὸν Θεὸν Ἔτι ς ΘΙ. 

οὖ. τῇ. 

Προστίθημι, ἔ. θήσω, ᾿τροτί. προσ- 

ετίθην, 8. γεῖβ. προσετίθει, ἰο ϑεῖ, μαΐ, 
μπίο οΥ τεὐῃ, δὴν τδΐπσ, ἴταῦβ. 1} Ῥγορ. 

(οἿ]. ὉΥ πρὸς σπίτι δοο. Αοίβ χἱῖ. ὅθ, προσ- 
ετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, ἢ 
εχρτεββίοη ἀετσοὰ ἔγοπι 180 Ο. 1. (αεπ. 
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οἷο, 4. ἴχ. 25. ΤΈΘ Ῥόγβοῃ οὐ [δίηρ ΚῸ ΟΥ 
οΝ ̓ αοοουπί ᾿λἡ ρόδον δ τηφάο, ἴδ 
Ραϊ νυ ὑπὲρ οἵ περὲ, 6. (τ. ὑπέρ τινος 
ὙΠῸ δος. Ἦοῦ. νυν. 1..-.--: 11. τϊά. Ὑἱτ ἀδὶ. 
Βα. ἐο ὅδαν' οπερεῖ ἐοισατἀβ ΔΏΥ οτιθ, {0 ἀδαὶ 
τρίξᾷι, ἐγοαΐ ΒΥ ΟἿ 8Ὸ δηὰ εο, Ηοῦ. χίΐ, 7, 
ὡς τβῷν ρὸν προ δξωίνον δ ημα᾿ ὑδας Θεὸς, δυὰ 
οὗ. ἴῃ: Ὁ δ. δηὰ Π΄Ίο Ομ. 
π ἔφης, πρὴ ἕος οὔς, ὁ, ἡ, τἀ]. πρὸς, 

ΦΕΔΑΨΩ ἘΟΡ. ἄδαν ἐο ΔΏΥ ΟΏΘ, 
Ν. Ὑ- οὗἩἨ ἀϊδροοϊοηθ δοὰ φυβὶ εἶθ, 

απιξαδίε, δον 85 ἰο οομῃοἰ ἰδῖθ Ἰονο δηὰ 
οδίοοσω, ῬΆΪ1]. ἱν. 8. 8.0 Εοο]υβ. Χχ. 12, ὁ 
σοφὸς ἐν λόγῳ προσφιλῆ ποιήσει, τὰ 
οἷς. ἴῃ ΟἾΔ868. 
Τροσφορὰ, ἂς, ἡ, (προσφέρω,) απ 

οὔονένρ, ΦΡρ αν ἡτρο ΤῈ λς οὔ 
οἰδοσίηρ ἴο Οοά, ον. Χ. ΡΝ τς τῆς 

Φορον. τοῦ σώματος Ἵ; Χρ. νον. 14. 
Ἐξοϊαν. αἰγὶ. 16; ἦψ. βοω. αν, 16. 2) 
πρείονι. ἴοτ τ ΩΝ, οβετοά, ϑυσία προσ- 
φερομένη. απ ογογίηρ. ̓ ς, οὐϊαξέοπ, δΙΓΟΟΪΥ [ ον 
πὶεποῦϊ Ὀϊοοά, ορρΡ. ἴο ᾿  σίὰ δηὰ ὁλοκαυ- 
τώματα, Ἐρ!. ν. 2, Ηοῦ. χ. ὅ, 8. Βερί. 
Ῥε. χὶ. ὃ. ΑἸβοα ; ΜΠ υἱοῦ, 
οαᾳυΐν. ἰο ϑυσία, “τὸ Χχὶ. 260, ἕως οὗ 
προσηνέχθη --- ἡ προσφορά. χχὶν. 17. 
80 πρ τροσφορὰ “περὶ » ἤρτία ἩἨοῦ. χ. 

8. Ἐωὶ οσ ἐνγέω, Ε ἦσω, ὠνέω,} ρτὸ ρ ῥυ (φ ἽΡ Ῥ. 
ο δέον γαδ ΔΏΥ ΟὩΘ, 1. 9. ᾿ 
λαΐ ἀντ ἰφιιμθ μιν ἐο ΟΥ ἀοοοϑὲ δ 
ΟΏ6: πόν, ὙΠ ἀδί, ΟΧΡΓ, ΟΥ ΠΝ. 
. αι. 2, προσεφώνησε καὶ εἶπεν 

αὐτῇ. χχὶϊ!. Ἀοῖδ χχὶ. 40. Ιη τ89 
ϑοῃδ ἐο αὐ οὐ ο δῃ 0Ώ0, ο ὀχοίαΐηι, 
ὙΪ ἀαι. Μεῖι. χὶ, 16, Ὁ) ἐο οἷ απ 
96 ἕο ΟὨα56] ἢ, 70]]. δε. [μ. νἱ. 19, 
“προσεφώνησε τοὺς μαῦ. Τω, Ἀπε, νἱῖ. 7, 
4, προσφωνήσας ἕνα τῶν οἰκετῶν. 

Πρόσχυσις, εως, ἡ προσχέω,) α 
ομξ ΡΟ, εἰ μσίοη, 3, ρὐδυπδ τας δοᾳ 

«τοῦ αἵματος, Ἠοῦ. χὶ. 28. Οοπρ. Εχ. χίϊ. 
4 Φ 

ΠΡ  μάμιενε, Ὰ αύσω, Ῥτορ. ἂς 111. ἐὸ 
ἰμάξμι ΟΠ6᾽8 ηΖΕΥΒ ΡΟΉ ΒῺΥ 

γέρα Μπ ἴπρ!]. ἐμμηάπίοα τ Π ΒΠγ, 
ἱῃίγβ 8. ᾿ετῊμ ἄαι, Τλι. χὶ. 46, οὐ προσ- 
γελετε τοῖς φορτίοις. ϑορῇ. Ῥμ]οοῖ. 
054. 
Ππ ἀρ θῳ μόλε ὁ δαὶ μένα 

πολήπτης,) ἴο "πω οὕ ΔῺΥ 
026, ἕο δἦουν ραγίξαίψ, 44. ἰι. 9. 

εὐ ψιαίηλι νἰ οι ου, ὁ, (πρόσω- 
πον δι λαμβάνω.) α »ῬΕΥΘΟΉΒ, 
ἷ, ὁ. “ οπ9 Ὑ10 βῆονβ ἰδ ἔυ ΟΣ ὙΠ] ᾿γο- 
ἴδτθῃιοθ ἴο σβηϊς, ἀϊρτ λίγ, οὐ οἶμον φτουπὰβ 
οὗἁ οχίεσηδὶ δυροτίογ Ὑ, (0 1Π0 πορθοί οὗ 
δυο 828 810 ἀοδβϊυϊο οὗ ἰἰο80 δάγνδῃ- 
ἴλρ68,᾽ Αςἰδ χ, 84. 
μας τῳ ψρέναλ, δε ας, ἧ, (προσωπο- 

γα ἢ ΡΝ Ἧς ὶ ζοτοια, 
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τ ρύσωπον, ου, τὸ, (πρὸς, ὦψ,, (06 

Θγ6,} ῬΙῸΡ. “16 ρατί οὗἨ ΔῺγ οὐ᾽θοῖ ἡ Ὠΐοῖι 
ἰδ μγθδοηίϑα (ο (Π9 ογὸ οὗἁ (89 τὐδλοιθβοφο 
ΒΘΏΟΘ ϑΘΠΘΓ, ἐλ6 γασε, 
1. ΡΒΟΡ. Μαῖϊ, ντἱ. ΓΝ τὸ πρ. σου 
νίψαι. χνὶ!. 2. χχνί. 67. Οἷ!. 1. 22, ἀγνο- 
μενον τῷ πρ. "ΠΚποναι ὈΥ͂ εἶχα" [τ] 

ϑορί. δὰ Ἶκβ5. ἴῃ ῬὮῆγδδοδ, πίπτειν 
ταὶ ἀρ κως ἡ Μαῖι. αυΐπθ, ἃ]. πρόσωπον 
πρὸς πρόσωπον, ὕὰο6 ἰο 706, τ ἰλὰ ΠΟΙ ΒΡ 
ἱπιοσυθηίημ, 1 Οὐγ, χϑ, 12. ϑορί. Οθα. 
Χχχὶϊ, 81. 80 κατὰ «ρόσωπον ἔχειν, 
 ΒΘΙΟΙΟ ἴΠο ἔλοο,᾽ ἴλοο ἴο ἴδοο, Αοἷδ χχν. 16, 
2 Οος. χ. ], τ ἴο ἀπών. νοεῖ. 7, τὰ κατὰ 
“ρόσωπον, ΕΑ τηρβ Βαΐοσθ [89 ἴαοα;᾽ 
Ἷ, 9. οχίοττα Ἰδὲ τλίηρο. Βερί. 908. δηὰ Οδ8ε, 
κατὰ “πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, 64. ἰ;, 

Εἰς. ἀπὰ ὃ ἨΗοῦν. [λι. ἰχ. 8], αὑτὸς 
" ἰὰ αὐτοὺ ἐστήριξε τοῦ πορεύεσθαι 
κιτιλ, “ β.πὴ]Υ ἰὰλο μοὶ ἴο ρο.᾽ 8. ϑερί. 
οἷ. ἘΠΙρε. ἴῃ [8:6 ΒΔΙῺΘ ΒΘΏ86, [“1. ἰχ, 5 
τὸ ε αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἵερ. 

οἱ. ἢϊ, 12, πρ. Κυρ. ἐπὶ ποιοῦν- 
ἀρ κακά. ΕἸ. ἴῃ ΦΏΠ 1. ἢ καρδία, 
88] ΤᾺ. 11. 17, προσώπῳ, οὐ καρδίᾳ, "ἴῃ 
δοάγ, ποῖ ἰῃ ΡΝ 2 Οον. ν. 12, ἐν προσ- 
ὅπῳ καυχώμενος, καὶ οὐ καρδίᾳ, '. ὁ. 
“ἴῃ ῬΗΣ ποῖ ἴῃ τϑϑ]11γ."-- Ἀ αεε 
ΤῸΝ Θᾳυΐν. (ο »γϑέδοε, 
Ἰπβυ δ ἴῃ ῬΏΣαϑοθ Ὀοστονοὰ ὕτοτω 16 Ηοῦ Ηοῦ. 
1) υπὰ ἴοπβ, δὰ [Ὁ] ονοὰ ὉΥ ἃ 
ὑμῶν οὗ ρογβ., ξ ἔοσταβ ἃ ρβοσίρεν. ἴον ἃ 
του λντα λα θ. γτ. ἀπὸ προσώπου 

“οο, Ῥγόϑεηοθ Οὗ ΔΏΥ ΟὨΟ, 
οααΐν. ἴο Ἰαρὶ μαὰ δείότα, ὕγοπι, Αοὶς ἦι 19. 
νυ, 4]. υἱὶ. 45, ἃ]. ἀπά βορί, εἰς πρόσωπον 
τῶν ἐκκλησιῶν, ἐφυΐν. (0 “ θεΐοτθ οὗ ἴυ 
[86 ΘΒΌτοΒ δ," 2 Οον. ὙΠ, 24. ἐν προσ- 
ὥώπῳ Χριστοῦ, " ἰῃ [80 ργεβϑϑῆοθ οὗ Ομ τοι, 
ἷ. ὁ. δοίονο δΐτα, 88 ἃ ἔογτηυ]Δ ΟὗἁὨ δδδονοσϑν 
[ἴοη, 2 ον. ἱϊ. 10. κατὰ πρόσωπόν τινον, 
ΕἾ [89 ῬτόθΘΠΟΘ οὗ ν᾿ οὔθ, δαυΐν. ἴἰο 
δοίοτο, ΑΝ Γ[μι. ἰϊ, 81. Αοἰϑ Σἰΐ, 18. μετὰ 
τοῦ πρ. σον, ὁ ΜΓ ΟΥ ἴῃ [ὨΥ Ργϑδϑϑῆοα, 
οαυΐν. [0 τοὐξή ἐλθέ, Αοἰδ 1. 28. πρὸ προσ- 
ὠὥπον τινὸς, “ Ὀδοτο 1Π6 ἔλοθ οὔ᾽ δῃγΥ͂ 
οδ6, θηυΐν. ἴο ΠΡ, πρό τινος, δε Ὁγ9 ΔΏΥ 
Οη6: 80 οἴ ῥίαοο, Μαῖι. χὶ. 10: οἔὨἉ ετηο, 
Αοίβ χίτί, 94. 42) ἐπ οοπδέγμοίξοη ἐσὶ!β, υονὺσ 
Ὑἱτἢ οσ που δὴ ἱπίοσνυθηΐηρ᾽ ΡΓΘΡ., τ 
ὙΠ ἃ ρομίί. οὗὨ Ρ6ΓΒ. Οχρσ. ΟἹ ἱπῃρ] θὰ ἢ 
ξοστηΐηρ 8 ῬοσῚρὮ, ἴον ἐἦθ ἀοείρηδίθ 
τὴν 186 ροηΐῖνο. 8Ξ|᾽ο ἴῃ [86 ΡΆΓΑΒΘ ὁρᾷν οἵ 

εἶν τὸ πρόσωπόν τινος, "[ο0 8660 19 
ἴδλοθ οὔ᾽ ΔῊΥ Οη6, Θααΐν. ἴο “" 566 Ηὖτη ἴλ06 ἴο 
ἴλοο,᾽ “ἴο 860 δηἀ σον ΓΒ0 ὙΪΟ᾽ ΔΩΥ 016 
Αοἰβ χχ. 25, 88. 1 ΤῊ. ἰὶ. 17. ]..10, δὐά 
βορί. Ἤθποο 410 βλέπειν οΥ ὁρᾷν τὸ 
“ρ. τοῦ Θ. “1ο ὈεΠοἷά π6 ἴδοο οἵ Οοἀ,᾽ΞΞ 
ἴο ᾶνο δοοῦδδ (ὁ (σά, ἴο ὃθ δἀτηίἰοὰ ἴο 
Ηἷθ ργεϑϑῆοθ, Μαῖϊ. χυἱ!. 10. Εον. χχὶϊ, 4. 
[πα 1ἴκὸ βοῆβο, Ηϑῦ. ἰχ. 24, ἐμφανισθῆναι 
τῷ πρ. τοῦ Θ. ὑπὲρ ἡμ. 4. ἀ, ὀοζονο Οοά, 

Βοσο ἱποϊαὐΐῃρ [89 ἰάρα οὗὨ οὀχίθσῃδὶ 
οομάϊιίοη δὰ οἰΓουσοβίδσοϑϑ : 80 βλέπειν 
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εἰς πρ. τινος, “ ἴο τορατὰ (89 ροσβοη, ἱ. 6. 
[δο οχϊογηδὶ 66 οὗ ΔΩΥ͂ ὁη6, Μαίί. 
Χχὶϊ. 16. Φυάθ 16. λαμβάνειν πρόσωπόν 
τινος, [,.Ὁ. Χχ, 2]. ἰϊ, 6. Λαμ- 
βάνω. 8) οποο δὑδοϊ., δδ ἰῃ ἰδίοσ Οσθοῖ, 
4 »εγϑοη, 2 Οοζσ. ἰ. 11, ἐκ πολλῶν προοσ- 
πων τὸ εἰς ἡμβς χάρισμα, "8 αι ἴο υε 
ἔτοῦν ΤΩΔΉΥ Ρογβοηβ.᾽ --- ΠῚ. οὗὨἨἁ ΤΗΙΝΟΒ, 

" ϑιγάοο, 1.α. χχὶ, 8δ, ἐπὶ πρόσωπον 
πάσης τῆς γῆς. Αοίο χυὶ!. 26. 80 δορί. 
Οεπ. ἃ. 6. ᾿Ἡμερῦς Ὑ φούνμῃ οὕ, ἀαίογηαζ 
ΦΡϑαγαμοο, Μαειϊι»χνὶ. 8, τὸ μὲν πρ. τοῦ 
ΦΡΌνΟν: 1μκ. χὶἱ, δ6. 24. 1. 10 Βερί. Ῥπ, 

ν, 

᾿ Προτάσσαω, ἴ. ἕξω, . ΟὗἨὨ οἶδοθ, ἐο 
αΥαΉ σε οΥ 8εΐ ἴῃ οπάν, ἀφύας, ἰῃ ἐτοηῖ, 
Χοη. Ἡ. 6. ἰ,. 4, 18. Τὰ ᾿ Τ. οἵ θριοι 
ἕο αρροΐπέ δοίογο, Ῥ888. ρου. ρβαγί. καιρο 
ΦροτεταΎ γδῳ “ [1πη65 ὈΘίΌΣΘ δρροϊηϊοά,᾽ 
Δοὶδ χνὶϊ. 26, ἰοχί. τοῦ. 
Προτείνω, ἴ. ενῶ, ἐο 8ἰγοίοὐ γον οἵ 

σαξ; ἰη Ν, Τὶ ἐο εἰγοίοἦ, ομξ οὐ οαίοηα, 88 ἃ 
φούβοη Ὀδουπὰ 1 ἴβοηρβ ἴῃ οΥάον ἴο ὃθ 
βοουγροά, Αοἱδ χχὶϊ, 2ὅ, ὡς δὲ προέτειναν 
αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, "88 ΤΟΥ ΜΟΓΟ δ τοῖς ἢ- 
ἴῃ Ηἷπι ἔοσινασὰ ἴο [πο Ὀ]οοῖὶς ὈΥ ἰΒοηρβ.᾽ 
8.66 ΤΩΥ ποίθ {δεγθ. 
Πρότερος, α, ον, ΟοΙηραῦ. ἴοστηρὰ 

ἔτοῦ) πρὸ, δεΐογο, ; ἴὰ Ν. 
δηὰ οοἴωτα. οὗὁἨ [ἴτωοθ, δοίογο, 2ογηιοῦ: 1. 
Ῥτορ. Ερῇ. ἷν. 22, κατὰ τὴν πρ. ἀνα- 
στροφήν. ϑβδερῖ. δὰ ΟἾδ88. --- 11. πουί, 
“τρότερον, 88 δᾶγ. δοίογο, ἢγϑέ: 1) φοῃογ. 
ϑοόδη νἱῖ. 8], ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ᾽ αὐτοῦ 
«ρότερον. 2 Ὅον. ᾿. 15. Ηθν. ἷν. 6, 4]. 
βορί. δὰ Ο]δβθβ. 2) πῖῖρ [86 δτί. πρό- 
ταρον, 88 δ]. ,, Ποῦ. χ. 82, τὰς 
“πρότερον ἡμέρας. 1 Ῥοῖ. ἱ. 14, ταῖς πρ. 
ἐπιθυμίαις. ϑορί. δηὰ ΟἸ4588. Νουΐ. τὸ 
πρότερον, 85 δὲν. δοίογο, 7ογηιογῖψ, Φολη 
νἱ. 62, ὅπου ἦν τὸ πρότερον ; ἸΧ. 8, ἃ]. 
ϑορέ. δπὰ Ο]δββ. 
Προτίθημι, ἴ. θήσω, ἐο 8δὲ οΥ »εξ 

ΔΩΥ ΟὯ6: ἴῃ Ν, Τ΄ οἿΪΥῪ τϊὰ. προ- 
τίθεμαι, ἷ. 6. 1. ἢ. ἐο 86ὲ δό,Ογ6 : 
ὅο ἐο οπεϑεί, ἕο 86. ΜΕΝ ἰῇ, 
Ἔοαι. ἱ. 18. προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμ. 
σε δοο. ΕΡΆὮ. ἱ. 9. 708. ο. Αρ. 1. 40. Ῥοϊ. 
νὶ. 12, 8. ἸΊ. ο 8εὲ γονίλ δοΐοτὲ [86 ποι]ὰ, 

Προτρέπω, ἴ. ψω, (τρέπω,) ἰο ἑωγη 
: , ἴηιροῖ, τλοτΆ }}γ,, 88 οἵ. 

ἴῃ ΟἾδβα. [Ι͂ἢ Ν. Τ'. δῃὰ οουλπι. τηϊὰ, προ- 
τρέπομαι, ἴο ν ἕο ἱπιροῖ, δὰ Ὠἤθηο9 
ίο ,) 880]. Αοίϑ χυἱὶἱἱ, 27. 708. Αηΐ, 
αἱ, 11,1, Ῥο]. 11, 22, 2. Χου. Με. ΐ. 
2, 82. 
Προτρέχω, 8ογ.2. προέδραμον. (τρέ- 

χω.) ἐο τρ δείογθ, ἴῃ αάναμποθ : [0]]. 
ξθη. νὴ οοταραγ. ΦοΠη Χχ. 4, προέδραμε 
τάχιον τοῦ Πέτρου. ϑορί. ἀπά ΟἾαβ8. 

876 ΠΡΟ 

ΡΊεοη. [μα. χῖχ. 4, προδραμὼν ἔμπροσθεν. 
Τοῦ. χὶ, 2. Χϑη. Ογτσ. ν 2, 28. ὺ 

Προύυύπάρχω, ἴ. ἕω, φῬτορ. ἐο δερὶ 
δοίογα, ἰο ἀο μγεί, ΤΈυο. τ, {. Σ 
δὲ οΥ Θχὶϑέ δοΌγ6, ἰο Ῥγδοθάδ ἴπ ἰἶτηθ, Τῆς. 
',1,88. Τὰ Ν.Τ.. σεν Ὑἱ(ἢ 6 ραγιοΐρ]ο οἵ 
ΔΠΟΙΠΕΟΣ γεγῦ, [Δ }8 ἑοττηΐηρ ἃ Ῥευῖρητ. ἔου 
ἃ Πηϊΐο ἴθη80 οὗ (δὶ νϑτῦ ; οοΐὴρ. Ὑπάρ- 

ω. 80 [μὰ. ΧχΙ!, 12, προὐπῆρχον ἐν 
χθρᾳ ὄντες, Ρῖορ. “ψῇᾷο θαδἔοσθ σψεῖθ 
οὶ δ ϑητΩΣΥ, ἴω 708. Απίι. ἶν. 6, δ,) 
Α-οίβ Υἱῖ]. 9, προυύπῆρχεν μαγεύων, "πο 
Ὀοΐοτο ῥγδοιβθὰ βου ον." 

Πρόφασις, εως, ἡ, (προφαίνω, ἰὸ 
ΒΏΟΥ ὈΘΙΌΓΘ,} ΡΓῸΡ. " τ μδὲ 18 βουσι δοίοτο 
ΒΏΥ ΟΠΘ,᾽ 8δἷ80, ὌΥ ἰτηρ]. δλοισ, ῳγείδποι, 
»γοίδαί, Ῥαὶ ἴον ἢ ΟΥΑΘΥ ἴο σΟΥῈΣ ΟὨΘ 
Γ08] ἱπίθηϊ, Μαῖίί, 'χχ!ϊ, 14.) “πτροφάσει 
μακρὰ προσενχόμενοι. Αοἰδ χχνὶϊ, 80, 
προφάσει ὡς κιτλ. 1 ΤῊ. ἰϊ. δ, οὔτε ἐν 
προφ. πλεονεξίας, ΒΌΡΡΙΥ ἐγενήθημεν, 
τηϑδηίηρ, ὁ [6 σδτγυΐηρ' ἔστινασγὰ οὗ δὴν ρἰδα 
ΟΥἨ ΔΥΔΙΊΟΘ ὉΠΩΘΙ 8 ἔδὶγ ργϑίθῃςθ, 88 [ἢ6 
ἔαϊβθ ἰδοῦσα αἷά : ἰῃ ψΠΙοΝ βϑηβο ἐδ 
ἴοστη οὔϊ, οσευγβ ἰῃ {Π6 Ο]482.. βερϑο. Τα 
ογᾷ. 80 πρόφ. ἔχειν, “ἴο Βανθ ἃ ργοίοχί᾽ 
οἢπ χν, 22, πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ 

τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. Χρη. Ογτ. ᾿ϊϊ. ΠΕ 

Προφέρω, ἴ. προοίσω, (πρὸ, φέρω,) 
ἕο ὅθαν' οὐ ὅγίμσ γον οαἱ οὗἨ δῊγ ρἶβοε οἵ 
τῆϊηρ, τὶ. 45, [01]. Ὁ δοὺς. δά ἐκ 1} ρθη. [μι 

δΐ8. ϑερῖ, δηαὰ (7888. 

᾿Προφητεία, τνῦς, ΡΥ α 
ῬΤΌῸΡ : γῆδον, ἱ. 6. α 
ναί οἵ ἀλοα ὀνθηίθ, »γϑαδ ρα, ἴαι 
ἱποϊυἀϊηρ α͵80, ἔτοτα ἴ86 Η δῦ... ἐῃο ἰάεα οἵ 
Ριορμοίϊς τονο]δίίοηβ, ἀδοϊαγαίίουβ, Ἵχβοῖ- 
[ὐΐοτβ, τνασηΐπρβ, υἱϊογοὰ ὈΥ [86 ῥγορῃοῖ 
Ὑ 110 δοῖϊηρ ἀηάοσ αἰνῖηο ἰηὔιθηοο : βαιά 
οὗἨ [Π6 Ῥτορμοοῖοθ οὗἩ ἐμοὸ Ο. Τ᾿. Μαῖι. χίϊ, 
14, ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφ. Ἡ- 
σαΐου. 2 Ῥεῖ. ἱ. 20, 21 : 8ο οὗ [Π)6 τονθὶδ- 
ἴομϑ δηὰ ναγηΐηρ οὗ ἴῃ Ηοὶ ἰδὲς ἴῃ 
ἴπ6 ΑΡρούδυρβο, βθν. 1. 8, τοὺς λόγους 
τῆς προφ. Χχὶϊ. 7, 4]. 80 408. Ἐ6]]. ἰᾷ, 
8, ὃ, τὰς ροφητεῖοι τῶν ἱερῶν βίβλων. 
ἴῃ 1 Τίπι, ἱ. 18. ἵν. 14, προφητεία πιδῇ 
τοῖον ἴο ἴπ6 ἪΝ μιοῦο τονϑαιϊοηβ οἵ ἀϊγοῦ- 
τοηβ οὗ [6 ΗοΪγ ββρί τὶς, Ὁ τ ΘΟ Ὦ Ῥούβοῦθ 
ὙΕΙῸ ἀρφδίρτιαἰοα 88 οβσουβ δῃ ἃ ἐθας θοῦ ἰα 
186 ρτιπἑεῖνο ΟΒυτοῖ ; οορ. Αοἰα χίΐ 2. 
ΧΧ. 28. 83.690 ΤΥ ποῖθ. 2) Ῥρορῆθςν, ἷ, α. 
ἴῃ 118 [Ὁ]1ο8᾽ οχίθηϊ, 86 Ῥγορδμϑεὶς ἰδ; 
βροόίϑῃ ἰη Ν, Τ. οἵ {89 που ϊων χάρισμα, 
ΟΥ̓ Βρ᾽ τ νι] οἱδν, ἱπιρατιοὰ ἴο (μ6 Ῥυϊγωϊένο 
ἱ 68 οἵ 186 ὀμυτο, Βοτ. χὶϊ. ὅ, 

οντες χαρίσματα---εἴτε π πητείαν. 
1 ὅσον, χίϊ. 10. Με 2. χὶν. 22, οἱ αίρι, 866 ΠΩ 
ποῖίθβ. 8) ὉΥ πηεΐοῃ. α ὕπο, ἴ8ὸ 
ἐχογοῖβο οὗ {πθ χοροῖς οὔἶοσ, (6 δοϊπα 

ὈΥ 85 80: διη δαββαοῦ οἱ ἀοἀ δπὰ [Π6 ἱπίογρτε- 
χὶ. 6. ὅρος. (ον οὗ δὶβ ταϊπὰ δηὰ «111, ον. 

Ῥτορλιοῖδο σέ ἴὰ πλιὸ 0 ὀαογοίϑο οὗ (ἢ6 



ἴο ὃ6 οχοσοιβοὰ Ὁ 
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Προφητεύω, ἴ. εύσω, 
α8 ἕο αοὲ , ἰπίσϑηβ. 

ἔτ. ἕο 7ογοίοίϊ Ἐατατα ΟΥθηΐβ, ἕο »γϑαϊοΐ ; 
Ὁ οὔζθη ἱποϊυάϊηρ 4180, ἔγοσα ἴ89 Ηθδν. 

[86 1468 οὗἉ οχβογίϊηγ, τορτουΐηρ, [ῃγεδί- 
δπΐηρ, ἰῃ βῃοσγῖ, ἐῃ6 εσλοῖδ ἰέογαηοα οὗ ἴῃ 
ῬτοΡ;θίβ Ὑ 116 δοῦπρ ὑπάον Ὠϊνίπο ἰπῆυ- 
ΘΏ00, 85 810 δ, 88δ0γ8 οὗ αὐ δηὰ ᾿ῃίογργο- 
ἴδγβ οὗἨ Β΄8 τηϊηὰ δῃὰ ν1}} : οὗ {ῃ6 ρχορῃϑίβ 
οὗ ἴ1Π0 Ο, Τὶ Μαῖϊ, χὶ. 18, πάντες οἱ προ- 
ἢται ἕως ᾿Ιωάννου προεφήτευσαν. χν. 

. προεφήτευσε περὶ ὑμῶν, ἴον ὡς περὶ 
. “ΒΡΟΙΘ, ἀπάον Ὠϊνίπο ἰῃ- 
Θ 7ονγβ, 88 17 ἢθ Ποᾶ θη 

1 πᾷ οὗ γου.᾽ 1 Ροΐ. '. 10. Φυάο 14. 
8 ἰκὸ βθῃ86, οὗ ῬϑγβΟῺΒ δοίϊηρ ὈῪ ἃ 

Ὀινίηθ ἰμῆἤμσθηοθ δ ρσορηθίβ δῃὰ δηγδδϑ- 
βιύοτβ οὗ αοἀ ππάον ἴμο Ν. Τὶ Βον. χ. 1], 
δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς. 

ἱ, 8: δ180 Αοίβ 1). 17, 18; 88 ἱποϊυάϊηρ 
ἰοὰ ὮΥ 

ὑμῶν, ἸΆΘΚΟΙΩΕ 
δβρίγαοι, οὗ 

Χί, 
δο ἰάοβ οὗὨ ργαίϑο ἰο αοά, δοοοῖὴ 

ἰοϊοι, μὰ. 1. 67. Οὗ το Ηἰρμ-Ῥυεϑβὲ, 
ὉΒη χί. 0]. προεφ. ἰ. 6. ἀπ γ “αὖ- ἢ 

Δοτοά ἃ ΡὈγϑαϊοιοη᾽ δὔϊουνσαυ 8 ὩἸΑ ΠΟΙ. οὗ 
ἔλ]50 ρσορμοίβ, Μαϊί. υἱΐ. 22, σῆόγο, δ6- 
δἰ 468 ἦτο ΒΘΏ89 “ ἰδυρηϊ δηὰ ργοδοβθάὰ [}6 
(ὐοεροὶ,᾽ τβδὺ ὃθ ἱποϊυάδοά (86 ΟΥ̓  ΠΑΓΥ οΘΏΘ, 

ἰδα ; ἴον {6 Γ6 ἰ8 τϑβϑβοὴ ἴο ἰϊηΐς ἐπαὶ 
Ταϊσϑο]ΟἿΒ βΟυΤΘΙΒ γσῸ ὉΥ αοἀ ρογηεἰθὰ 

ΤΟ ὙΒΟΒΘ ᾿ἴνθϑ ΘΙ 
δὲ νατίδῃσθ ὙΠ [Π6 ῥχϑοορίβ οὗ 1ὴ9 6οβ- 
ΡῈ]. ϑροϊκθῃ ἱπ τῃοοΐκουυ ὉΥ 6 580] ἀ1θγβ 
ἴο Φ686υ8, δηἀ οοπνογίηρ ἃ ἰδυπί, ὮΥ 8 ἕξ 
ὁ (86 ἀου]6 δθη89 οὗ προφητεύειν, »ὶο 
(.8 αἰθο μαντεύεσθαι) ἴβ οἴϊεπι υδοὰ ἴῃ [ῃ6 
δοοθρίδίϊοη οὗ ΟΣ ἴθγῃ ἐο ἀΐυΐπθ, ΟΥ σιθ88. 
Μαϊιὶ. χχυΐ. 68. 2) βρϑα. οὗ 186 χάρισ α, 
ΟΣ Ῥγορμοίίο φἱ δ, Ἰτωρατίοὰ Ὁγ (δθ ἯρΙν 

ἡγί: ἴἤο 16 ῥυγιαιὶῖνο ΟἸ τ βιίδηβ, Δοΐϑ 
χιχ, 6, ἦλθε τὸ ΤΙν. τὸ ἅγ. ἐπ᾽ αὐ- 
«οὺς, καὶ προεφήτευον. 1 Οον. χὶ. 4, χΙϊ!. 

ι] 

Προφήτης, ου, ὁ, (πρόφημι,) α 
9 ῬΓΟΡ. ὦ 7 0γείοίζον οἵ ἔαΐυγο Αὐβ μα 

ἴῃ ϑορῖ, δπὰ Ν, Τὶ, “ὁη6 ὙΠῸ βρϑδῖβ ἔγοιω ἃ 
θινίπθ ἰηβαθηοθ,᾽ δοῖὶβ ὑπάθν ἱπβρίγαϊίοῃ, 
ὙΠΟΘΙΒΟΥ 88 ἔοι Πἰπρ ἔππίυγα ουθηΐβ, ΟΣ 85 
ΘΧΒοσίϊηρ, τορσονίηρ, {πγθαιθηΐησ ἱπάϊνί- 
ἀπ618 ΟΥὁ πιδίξοΒ, ἷ. 6. 89 “16 δια ὈΔΒΒΆΔΟΣ 
οὗ αοἂ βδηὰ [86 ἱπίουρσοῖοσ οὗ ἢΐ8 τὶ] ἴο 
16: : [. οὗὨ ἐΐε οὔθ9 ΟἽ. 1) 

. Μαῖι. 1. 22. ἡ. δ, 17. χὶϊ. 89. χΗΪ, 
, ΧΧΙ. 4. χχὶν. 1δ. Αοἰβ 1. 16, 80. χίϊ!. 

20. 2 Ῥοῖ. 11. 16. Ρ], ρεποῦ. Μαίι. ἡ, 98. 
οὗ. 2) τηοίοῃ. ἐδ6 ργορλοίίο δοοΐξ οἵ (ἢ6 
Ο. Τ΄ δᾳυΐν. ἰο αἱ γραφαὶ τῶν προφ. 
Μαῖϊ. χχυΐ. δδ: βὸ γϑῆοσ, νυ, 17, κατα- 
λῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφ. ΜΚ. ἱ. 2. 
μα. χνί. 29, Αοίϑβ υἱξἱ. 28; Ὦγ βγηθοὰ, ρυΐ 
ἕον ἴ8ο ἀοοίγίμ68, ὅζε. οοπίαϊποά ἰπ (ἢ 6 ὑτο- 
Ῥβοῦς ῬοΟΙ5, Μαῖιί, νἱῖ. 12. Αοίβ χχνὶ. 27. 
--Π1 ἜΈΝΕΆ. οὗ Ῥεγϑοηφ αοἴἵηρ ὃν α Πὐυσΐι 
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ῬῚ ΠΙΒΥΣ ΟΒυχτοῖ, 1 Οον. χίν. 6, 1 ΤῊ. ν. 

ἰδού μδ νὴ 

ΠΡΟ 
ἕη 85 ῬΙΟΡἢΠοίΒ δηά απιδαϑοαογε οὗ 
ΠΡ ΤΙΣ ἴλ6 πονν ἀϊδβροηβαίίοη, δααΐψ. ἐσ 
ΘΔ ΟἤΘΥΘ οὗὨἨ ἴῃ 0 ὑέῳ τον Μεαῖι. χχὶϊ, 84. 
προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεϊο, 
ἘΠ|608 ἴμ680 ρίνϑῃ ὈΥ τη 7 ον ἰο ἐμϑὶγ ἘΣ 
ΡΒ δπὰ ἰθδοῆοτα, πο οὐν Ποτὰ ἤοτθ, 
ΔΡΡ]1θ8 ἰο 1:6 ΑΡροβέῖοθ απὰ {μοὶ βιιδοθββοσβ, 
ἴο ἱπεπλαὺθ [86 αὐέλογέζῳ τὰ τ Βῖο ἢ ἘΠΟΥ 
σου] ἃ Ῥγθδοῖ, (8π δ ΒΟΥ δαυδ] ἴο τηα 
οὔ (6 πὰ τως οὗ ο]ά,) δπὰ ἐποῖς σκαϊῥῃι 
οαὐίοπα ἴον 18 οἤἶοοὶ,--- 8} οδίϊομα 0 ἢ 
88 ὍΤΟΥ] ἃ ν76}} θη Ε1116 τΠϑτὰ ὕο (86 Ὡρρ6114. 
ἤἴοηθ σοφοὶ Δηὰ γραμματεῖς. Μαῖίϊ. χ΄. 
41, χῆΐ, δ7. Φομη νἱ!. ὅῶΖ. Ηδποο (δ9 
ἴθστα ἷβ δρρ] θὰ ἰο ΟἩΒΙΒΤ, {06 σγοαΐ Ῥγο- 
μὰ ὙΠΟ, δοοογάϊηρ ἴο (86 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ 

οβϑβ, Ὠδαΐ, χυῇ, 18, ϑῃου]ά οοτηθ ἰηΐο 
186 νου], Φομη ἱ, 2], 25. υἱ. 14. υἱὶ. 40, 
(869 Βρ. ΚιάάἀοΥΒ Μοβείδῃ, ο. ἱν.) ΑἸορ 
υϑοὰ οὗ Φοδῃ ἴΠ0 Βαριΐδε, [ωὰ. ἱ, 76. χχ. 6. 
ἜΕΤΠῚ ἐὺ τω ΠΙΆ σπὸ Ῥοδδοββοά [9 
Ρτορδοῖΐο οἵδ, οΥ Ἰδτηᾶ ἀρ τπῶξς ὃ 
[86 Ηο]γ ἐριηὶ ἴο [πὸ ῥτϊτϊενο πθτεποῖ, 
ᾶ δέ, 1. 6. ἃ 6]488 ΟΥὗἨ ἱπβί γι οτΟσΒ ΟΣ 
ῬΓΟΔΟΠΘΙΒ ἯἘῸ ὝΕΓΘ ποχὶ ἴῃ σϑὴς ἰο [ῃδ 
ΔΡΟΒΙ]68, δὰ δϑίοσθ [86 ἰθϑοῆθσβ, διδάσ- 
καλοι, (866 1 Οὐονγ. χὶΐ. 28, δπὰ οοιωρατθ 
Αοῖδ ΧΙ, 1. 1 ον. σχῖν. 82. ἘΡρΆ. ἴ,. 80) 
ΡΘΙΒΟΏΒ, ἯΘ ΤΩΔΥῪ ΒΏΡΡΟΒΟ, ὙΠῸ ἼοτῸ ποΐ 
ΤΩΘΙΘΙΥ, 88 Βοθ ἢᾶνθ ἰδβουρῶϊ, ἐπέθη- 

9 ϑογύρίωγο, Ὀὰϊ πο, Ὁγ Ὠἰνίήθ 
ἸὨΒρ  γδίϊοη, δηα ὑβογοίοσο δυϊβου δεν, 
ΟΣΡΙ αἰ πϑά δῃηὰ βαῖ ἔοσί ῃ 811 [86 τηγειοσὶ δὰ 
οὗ (πὸ αἴο8ρ6], δηὰ ρΡυ]1ο]Υ Ῥγοδομθὰ αηὰ 
ΘΧδογίοά, ἴοσ. 189 ρυγροβθα οἵ ΟἸ γϑεδῃ 
οαἰβοιίοη.---ἼΥ, Βροίκοη οὗ (86 Οτθοκ 
Ερἱπιοπίάοϑ, Τίϊ. 1. 12, σι μοῦο, (βου ρὴ ἴὲ ἴ 
ὈΥ τλοβῖ Οὐτητηθηζδίοτβ οχρ ἴπιϑα οδὲ ΟΣ 
γηϊηϑίγοῖ͵ γοῖ 186 ρϑύβοη ἰπ αυθδίίοῃ ᾿τ68 
ἰβυμον ποῖ 8ἃ Ροθί αἵ 8]}1. Αἵ 8]} ουθηἵβ. 
Θ 8 ΟΠΙΘΗ͂Υ Κη 88 ἃ θέ 8Ὴ 

8Ε6 7, διὰ στοίθ 4 ψοῦκ περὶ χρησμῶν. 
80 Ρ]αΐῖ, 850]. 12, βαγ8 80 τγᾶβ σοφὸς περὶ 
τὰ Μεῖα, διὰ σοΟΠΒΟα.ΘΠΕΥ (ἢ6 βΘηθταὶ 
86η86, “0Π6 ργοΐοδβίηρ ἴο Ἰηἰογργοῦ ἐδ ΜὙ11] 
οὗ {Ππ|0 ζοᾶθ,, ΤΩ ὃὉ6 ΒΘΓΘ 186 {τ τηθδῃ- 
ἴηρ. ΤΠ Θ ποσὰ ἀθποῖθα ῥτορ. "᾿πιοτργϑίδιίοι 
Οὗ ΟΓΆ6168 οΥ ἀἰν]πδίΐοηβ,᾽ 1. 6. οὗ ψῆδὶ ἐδ 
μάντις βαϊὰ. Τθθη ᾿ξ σαῦλθ (0 αἰ ΚΉΪῪ τ 
ΒΔ 8ἃ8 μάντις. Τὰ 1ηὴ9 Ηθον. 
τηθδηΐ 1) απ ἐπίογργοίον οἵ Οοά δ }}}: 
2) οὨθ ἔδυ] τῖτ αοά. 8.0 Οθῃ. χχ. 7. 
Προφητικὸς, ἡ, ὁν, δ). (προφήτης,) 

αὐξοτοὰ ἘΥ͂ ῬΓΟΡΗΘί8, Βοια. χνὶ. 
6. 2ὈῬεδει... 18, ; 
᾿ροφῆτιν, ιδος, ἡ, (ἴδιαι. ἴο πρσφῆ- 
τὴς) α φγορλοίοβ8 : δ Ῥτορ. οὗ οῃθ 
ΒρΟΑ ΚΠ δηά δοϊϊηρ ποτα 4 Ὠἰνίηὸ ἰηδα- 
ΘΏ6Θ, 8Δῃ 81 ὈΔΑΒΔάγΘΒΒ ἥγοτῃ αοἀ, Εον. ἱἢ. 
20. 2) ὃν ἐπιρί. οἵ "οη9 ψο 1᾿ἶνϑι ἴῃ οοπι- 
ταῦμπΐουν ἩΣ (οά,᾽ ἰο ψῆοτῃ Οαοἀ “ τογοϑῖβ 
ἈΣπθ6}} Ὁγ δὲ8 ϑρίτς,, Τὰκὸ ὥ, 86. 80 
ΑΡγϑθαπὶ 18 σα ]]θὰ προφήτης, θη. Χχ. 7. 
Προφθάνω, ἔ. ἄσω, ἕο σοτμα οὐ φεὶ 

᾿ 



ΠΡΟ 
ὀφνο ΔᾺΥ οἿ6, ἰο απέϊοίραΐδ. ογ6 ἴῃ ἀοϊῃρ' 
ΔῺΥ {πΐηρ, ΤΉσο. ἰἢ. 69: ἰῃ Ν. Τ΄ καἰὰ οὗἉ 
ν τακαος ,. ὙΠ δος, Μαῖὶ. χν. 256. 80 

ἢν}. Αρα. 1028, προφθάσασα καρ- 
δία γλῶσσαν. 
Προχειρίζομαι, ἔ. ίσομαι, ἄθσροῃ. 

τηϊὰ, ῥτορ. “ἴο τϑδοἢ ΔΗΥ͂ ἸΒῚ ΠΡ ΟΤΥ ῬΠῸ 
ξουί,᾽ ἐο σαιιϑὲ ἰο δδ αὐ λαηᾶ ; τὰ Ν. Τ. ἔᾳ. 
ἕο ἀρροϊπὲ, οὔοοβα, ἀδείϊπο, ΡΝ δος. δηάᾶ 
ἱπῇ, Αςἰ χχὶ!. 14, προεχειρίσατό σε γνῶ- 
ναι τὸ θέλημα αὐτου. χχνὶ. 16. Ῥοτῖ. 
Ρ 888. ἴῃ Ρ888. Β6η80, ΓΝ ἀαι. Αοίδ 1], 20, 
ἴῃ Ἰδίοσ δα.  ἰῃ [06 86 η80, " ἀεδιϊηθα δηὰ 
δρροϊπίοά ἔοσ γου.᾽ ὅΞ'ο 1] Ῥοῖ. ἱ. 20, στὸ 
αν προεγνωσμένου (Χριστοῦ) “πρὸ 
καταβολῆς κόσμου. 
Προχειροτονέω, ἴ. ἥσω, Ῥτορ. ἴο 

ολοοϑο δοίογο ΔΏΥ οὔθ: ἰπ Ν. Τ᾿. ἐὸ οἦοοϑὸ 
δογογελδαμά, Ρ888. Αοίβ χ' 4], μάρτυσι 
τοῖς προκεχειρ. ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὶ, 6. 2ῦγο- 
ολοβθη. 

. ΠΠρύμνα, ης, ἡ, (Ρτορ. ἴδηι. οὗ πρυμ- 
νὸς.) οφαΐν. ἰο ἡ πρυμνὴ ναῦς, {6 ἔνα. 
φὴοϑὲ μαγέ ο7 α εὐΐρ, 18 ἀϊδίίησυϊ βηοἀ ἔτοτι 
186 ἐοτοθἢΐρ, οὐ ῥγοῦν, ἐδ δίογη, ΜΙς, ἵν. 88, 
δηὰ ΟἸ688. 

ΠρωῚὶ, τὰν. (πρὸ,}) ϑαγίψ, ἐπ 126 τ,0γΏ- 
ὅσσ, Ἰιδῖ, τππαπθ: 1) ὩΣ δηἀ 6ΔὉ680], Μαῖί. 
χνὶ. 8. ΜΚ. ἱ. 85. ἢ Ργθροδι ὕοῃ : 
ἅμα πρωὶ, ἀπὸ πρωὶ, ἐπὶ τὸ πρωΐ. 2) 
τηθίοῃ, ἔογ ἐδ πιογηΐηρ-ιοαζοῖ, ὙΒϊΟΝ ὙΒΉΘΓΒ 
ἴη {Π6 ἄατνσι, ΜῈ. χὶἱ. 85: θ00 φυλακὴ 11. 
Πρωΐα, 860 πρώϊος. 
Πρώϊΐϊμος, ἡ, ον, 8ἀ]. (πρωὶ.) φαγῖψ, 

ΒΡΟΚϑῃ οὗὨ [86 Θδ.]Υ ταΐῃ, {4. νΥ. 7, ὙΠ 10 
866 ΤΩΥ̓ ποίθ. ϑερῖ. ἀῃὰ (888. 
Πρωΐνὸς, ἡ, ὁν κα]. (πρωΐϊ,} φαγῖψ, 

πογηΐησ, Εν. ἰὶ. 28. ἐαχὶν {δι Ἰδίδσ τἰας 
Πρώϊΐος, α, ον, δὰ]. (πρωΐϊ,.) φαγίῳ, 

ΜΟΥΗἧπΟ ; ἰὰ Ν. Τὶ ΟἿΪΥ ἡ πρωΐα, ἰ. 9. 
ὥρα, " ἴ.6 πηοτηΐηρ Βουτ,᾽ πιογπίπρ, Μαῖί. 
χχὶ. 18, πρωΐας ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν. 
ΧΧΥΪ;. 1. βορί. δῃηὰ ΟἾδββ. 
Πρώρα, ας, ἡ, (πρὸ,) (δε γογιναγά ρΡαγέ 

( α εἰὲ», λό »γοιο, Αςἰα χχυὶ". 80, δι : 
Πρωτεύω, ἔ. εὐσω, (πρῶτος.) ἰο δα 

νοὶ, οὐΐος ΞΞ ἴο ΒοΪὰ τῃ6 Εγβῦ γϑηῖκ, εἰχὶ- 
οδϑῇ ἀϊχηϊγ, ἐν πᾶσιν, 60]. ἱ. 18, 
Πρωτοκαθεδρία,ας, ἡ,( πρῶτος, καθ- 

έδρα,) ἐδ 32)7γϑὲ οΥ οὐ! 8οαΐ, Μαῖϊ. χχὶὶὶ, 6, 
Πρωτοκλισία, ας, ἡ, (πρῶτος, κλι- 

σία.) ἐδ 9 γοοϊεμίμο αἱ ἰΔ0]6, 
ἐλθ οὐδοῦ αὲ α 7δαβί, Μαῖι. χχίϊ!. 6. 
Πρῶτος, η, ον, δὰ. (δ ρον]. ἔγοτη πρὸ, 

ῥέαϑν μιν “πρρότερος,} ῬΓῸΡ. 70γθπιοδέ, ἈθΏοΘ 
νδέ: Ἰ σκοποῦ. 88 αὐ). 1. εροΐκϑῃ οἵ ρίαοσο, 
ΟΥ̓δν, ἴΐηιδ : 1} τόρ. σἱίδοιξ ἂγί, ΜΚ. 
ΧΥΪ. 9. πρώτῃ σαββάτον, 80. ἡμέρᾳ. Τλι, 
1]. 2. ῬὨ]]. ἱ. ὅ, ἘφΡΆ. νἱ. 2, ἐντολὴ πρώ- 
τη. 1 Οον. χυ. 8, ἐν πρώτοις, οαυΐν. ἰο 
“ἢγοὶ οὗ 8]] :" [01]. Ὀγ δεύτερος, Αοἴο χὶϊ. 10. 
ὙΥ 1 τὶ, Μαιι. χχνυὶ. 17, τῇ πρώτῃ τῶν 
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ἀζύμων, Βπεὶ}. ἡμέρᾳ. ΜΙ. χὶν. 12. Αοἰδ 
ἷ. 1. τὸν πρῶτον λόγον. 1 Οον. χν. 45. 
ΗΘ. ἰχ. 2. Βον. ἱ. 17. ἵν. 1; οἱ πρῶτοι, 
ἐλε ἢνεὶ, Μαῖι!. χχ. 8. τὰ πρῶτα, χὶϊ. 45. 
1 Τί. ν. 12, ἡ πρώτη πίστις, " ατεὶ οΣ 
οὐἱρίῃ δ} }γ ρτοΐεββοά .:᾿ Βον. 1. 4, τὴν ἀγά- 
πὴν σου τὴν πρ. Ὑ6Υ. ὅς οΡΡ. ἴο καινὸς, 
χχὶ. 1, Ηδθῦ. νὴ]. 18, 80 ἴῃ ἀϊνίβίοη οΥὐ 
ἀϊδιτ θυϊίοη, ὁ πρῶτος---ὁ δεύτερος, Μαῖϊ. 
χχίὶϊ. 25. [.ι. χῖν. 18, . 2) ἴῃ δὴ δάνου δὶ 
86:86, Νίαϊί. χ, 2. Φοδη ἱ. 42, νἱλϊ. 7. Αςἰα 
χχυὶ. 28. 8) νυΐ δάνδγθ. ἔοχ [86 σΟΙρΑΓ, 
πρότερος, νἡϊῃ ρθη. Φοδη Σ, 1δ. 80, ὅτι 
πρῶτος μου ἦν. χν. 18, ἐμὲ πρῶτον 
ὑμῶν..---τι. ἤσιο ΤΆ Κ, ἀϊ ἢ, 7 γέ, οἀλϊεῦ; 
σψἱϊπουΐ τὶ, Μαίί. χχ. ΣΝ ναι “τρῶτος. 
Χχὶϊ. 88, Αοἰδ χυὶ. 12, 4]. σῖτ χϑη. Ρδῖ- 
τι, ΜΙ. χ. 44. χὶϊ. 28, πρώτη “πάντων 
ἐντολή. 1 ΤΊ. 1. 15. Ἰ ἃτὶ. Αοἰβ 
χυῖϊ. 4, γυναικῶν τῶν πρώτων οὐκ ὀλί- 
γαι. ἴκι, χυ. 22: 80 ὁ πρῶτος, οἱ πρῶ- 
τοι, ἰδδ ἢγεέ, ἰδ6 οἶος Αοἰθ χχυι. 7, τῷ 
ἔζων: τῆς νήσου. . Υἱ. 2]. Τλι. χίχ. 

, καθάρισον πρῶτον τὸ 
ποτηρίου. Αοῖδ ΧΙ. 46. Εοχα. ἱ, 8. 1 Οον. 
χὶ. 18. 8) ἐπ αἰοϊδίοπ οὐ ἀϊδιτὶ θα τοι, [0]}. 
Ὁγ δεύτερον, 1 ΟοΣ. χὶΐ. 28. εἶτα, ΜΙ. ἵν. 

: ἔπειτα, 48. ἰἰϊ. 17: μετὰ ταῦτα, 
ΜΚ. χνί. 9.---ἰι. ψ. οὗ ἀϊσηΐγ, ἱπιροτῖ- 
δΔῆσο, ἥγϑέ, οααίν. ἰο 3,γϑέ ο΄ αἶ, εἰν, 

ἑαυ, Μαῖι. νἱ. 88, ζητεῖτε πρῶτον 
τὴν βασ. τοῦ Θ. Βοτα. 11]. 2. 2 Ῥοῖ, ἱ, 20. 
1. 8. πρῶτον πάντων, 1 Τίτ,. ἰὶ, 1. 

Πρωτοστάτης, ου, ὃ, (πρῶτος, 
ἵστημι,) ῬΓῸΡ. ΟΝ6 τοῇο δἰαπάβ ἢγξί, οὐ 
1ῃ9 τίρδε, 1ῃ 8 1ἴπη6 οὗ ἔτοορβ, ΤὨιιογά. ν. 
71: Ὀυϊ ἰπ 180 ᾿Δίοσ τί τοῦθ, 8 ἔγοπο δ 
τηδῃ, δηἀ βοϊηϑίϊπηθβ ὦ 3ο Χου. 
Τιλοοά. χὶ. 4. 7οὉ χν. 24, ὥσπερ στ 
ὃς πρ. πίπτων : ἴῃ Ν Τ᾿ ἢν. α Ἶ 

ἱτ. τίηρίοαάον, Αςἰδ χχὶν. ὅ. 

Πρωτοτόκια, ωὡν, τὰ, (πρωτότο- 
κοϑ,) ἐδ γίρἠξε οΥ ἐδ6 3, γ5ἰ-δογη, δέγεν-τίοδ, 
ΗΘ. χίὶΐ, 16. 
Πρωτότοκου, ου, ὁ, ἧ, δὰ]. (πρῶτος, 

τίκτω,) γεί-δογ: 1) φῖορ. ἴδ ὅπ 
ὈοΙΏ οὗ ἃ ἰδίου οὐ τοίμον, Μαζί, 1, 28, 
τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, ἰδ6 
ἢγοῦ-θογη οὗ δηΐμμα]β, ΗοὉ. χὶ. 28, 2) ἢζ. 

ΒΙΡΙΥ αἰδιϊηστι δηθὰ δηὰ ργθ- ὁτοϊμθηϊ : δῸ 
οὗ ΟΗΒΙΒΊ, 88 [6 Βοϊονοὰ ϑοῃ οἵ Οοὰ 
δοίογο ἔπ ογοδιίοῃ, (ο]. ἱ. 15, Ὀϑέοσζο δὴγ 
ογοδίθα Ὀοίηρ δὰ οχἰβίθῃοθ, 1. 6. 88. Βρ. 
ῬΡΘΆΓΣΒΟΙ ΒΆΥΒ, “ ὈΘΙΌΓΘ ΔΏΥ ἐπϊηρ Ρχοςσεοάδα 
ἔγουι Ὠἶτα, ΟΥὁ ψὰ8 ἔγαιηδα δηὰ οἽγοβίοά Ὁ 
ἢ. Κ'ὁθ ἸΏΟΓΘ ἴῃ ΤΩΥ ποθ. Οὐμραγο 
νοῦβα 16. ΗΘ}. :, 6, Θοηρατο σοῦ ὅ: ΟΣ 

νοξδονη, ἐχαῖν. το ἐδε γε, ἐλα οὐδοῦ ὁδθ ὦ 



ΠΤΑ 
ἷπ τεϊδοη ἴο μὴ8 Λοϊίοισετα, Ἔοτα. υἱϊῖ, 29, 
εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωγτ. ἐν πολλοῖς 
ἀδελφοῖς : οΥ 88 δοίῃρ 186 ἢγβί Μ0 
ἴοῸ89 ἴγοιῃ (ὸ ἀδϑᾶ, πὸ τηοῦθ ἴο ἀἷθ, [Π0 
ΙρϑὰοΣ δηὰ Ῥηποο ἔ Ἰμο89 ἯΒῸ 888] ΔΙΪδο, 
0]. ἱ, 18. Βον. ἱ, δ; αἷδο οὗ ἴπ6 βαϊπίβ ἴῃ 
ἰιοανθη, (86 7υδὲ τοϑῇ τηδὰθ Ῥοσίοοϊ, 85 [ῃ6 
ῬΑιτίασομο, τ ΡΒοίδ, δροβίϊθβ, ὅς. Ηϑῦ. 
ΧΙ, 28, ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρα- 
γοῖς ἀπογεγραμμένων, πο! υάϊπρ [Βο80 
Ὑ80, ἰῃ ΟΥΘΣΥ 806, Βαᾶνο ᾿ἱνοὰ ἰῃ ἴδο [1 
δηὰ ἔοαν οὗ ΟἸγὶδί, δηὰ ψἢο86 τοῦδβ ἤδνο 
βοδα πδεμοὰ ἴῃ [86 δοοὰ οὗἉ μ6 [υ6.Ὁ. 

Πταίω, ἔ. αίἰσω, ῬτῸΡ. δεῖ. ἐο δίγίβθ 
οδθ᾿δ ἴοοϊ ἀργαϊπδὶ δῃ οὐ ͵θοῖ, ἐ0 δέωπιδίδ ; 
ἰῃ Ν, Τ΄ ἤᾳ. ἐο βἐμηιδία, ἱ. 6. 1) ἐο δρν οἵ 
᾿ὰ ἢὰ ὅαιγ, ίο 9 δηά, ψ11} ἐν, 44. (ὁ. 10. 
ἣϊ, ἃ. εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει; ΔὉ60]. 
Ἀοτα, χί. 1], μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσι; 
νὴ πολλὰ αὐν. σα. 2. βερί, Ὠουῖῦ. νἱΐ. 
25, τὸ. Ἐκοῖαι. χχχνὶϊ. 12. Μαγο. Απίοῃ. υἱ]. 1δ, 

ν ἄνθρωπον φιλεῖν τοὺς πταίονταν. 
δ Ἀὐ οξκάλα, ἢ 2 Ῥεῖ. 1.10, οὐ μὴ 
«ταίσητίέ ποτα “γ0 8881} πονοὺ ἴδ] οἵ 

ΔΑ] ναϊίοη.᾽ 8.0 ἰπ (9 ΟἾδδβ. ἱξ 18 
με πὰ αὶ ἰπσ οΥ πιὶ ἴῃ ΟὨΘ Β 
πάσης Ὑμβαογά. Υἱῖϊ. ], ἔπται- 

ἀοι. ὙΡΑ 101], ἀῤῥωδίη, μὴ 'περὶ Ν. 
μέρ" ε ἡ Ἢ. 

Πτέρνα, ης, ἡ, (ὈΥ 6118, ἔτοτα (89 ο]ὰ 
Θοῖ, ππτ βινοῦ, ὉΘ ἐγ δΥΏΟ. πτέρνος, 8." 

οΟἴδον ἔὌστι δ 180 ΩΣ οἷον δὰ). πτέρος, 
πίθου πτερὸν ἀπά πτέρυξ. μι πτέ- 
ρυξ Ὑγ88 80 οΔ]] δὰ ὕτοστα 118 γ ἕοχιι, 
(δὲ 1ὸ πτερύγιον ἰδ υϑοὰ οὗὨ [Π6 ΘΟΥΠΟΥ 
οὗ 6 ϑηυδτο σοῦθ,) ὙΠῸ δ᾽] πδίοη ἰο [ἢς [τλς 
ἀπριαν ἴοτια οὗ ἴδ θοΏθδ οὗὨ [86 πίη, 
διτηῖϊαν ἰοὸ πδὶ οὗἉ 6 ἴοοι Ὑἱ(Ν τοῦ μὲς ι 
[86 16} ἐδ6 ἀδεὶ, ΦοΒῺ ΧΙ. 18, 
ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ, 8 ἐπί Ἧξ 
ἰκθῃ γος ἰκϊοἰκ πσ δηΐτοαὶβ, Ὑ  ἰοΐ δυά- 
ἀφηγ διὰ “ἀπ θην ον ἰμήογο (δοῖν ἔδοά- 
θ18, 8'΄ο0 Ζ6ζ. ἰχ. 4. 
Πτερύγ τοῦ: ου, μὴ (πτ 

ἐδ υοἵηρ, ὅν ΔΑΥ ἰδ Μηρ ἐμδροὰ ἐπο Ὁ νῖα 
Γαπηΐηρ ουἱ 0 8 πο μι ἡ, 6.6 
ΜΟΥ ΟΥ δἰέγέ οὗ ἃ ραττηοηῖ : ἴῃ ᾿ς ἢ γὲ- 
παρῖο, ἴΒ6 δίψμοβί ροίηϊ οὗ ἢ ΤοιρΙο, {δε 
ΡῈ οἵ Βοϊοτωοη Ῥοσοῦ, Μαῖί, ἱν. ὅ. 

Πτέρυξ, νγος, ἡ, α ρέπίοπ, Μαῖι. 
τ ἢ ΑἸ γ 6 ϑορῖ. ἃ ἡγαγυμάῃ ες 
ἐπ να ἡ ὃν, δὰ). (πέτομαι,) Λυίησ, 

« πουῖ, ρίυτ, τὰ πτηνὰ, 
. Ἠάϊΐαῃ. ἰἰϊ. 9, 

ἔτη ἱα ̓ πτῆναι, 88 Χοῃ. Ογε. ἱ. 4,11, ἃ 
10 οἷν, ἰὰ στη. δῃὰ ἐμο Ὀταπιδίίο στ τογε. 

Πτοέω, ἔ. ήσω, (ἔτ. πίπτω, 88 ἀο- 
ποίην, οὔθοσυοθ Ὗ γιΐθηῦ, ἡ ΡΙυΐ, ἱ. δ97, 
ἮΝ. ἃ διά άθη ρογουβδίοῃ οὗ [86 τηἱηά, «ηὐ 

υξ,) α ΜῈ 

" ἴο Ῥεγέμ (Ὠθηοα ΠΕ α. ) το τίν, 
; ἐξ ἃ Τρ; ἐχερε ἔο δὰ ἐεγτὶ 
ἐγερίἰαξίοη, Τ.ὰ. . 9, μὴ ἀμ όίωι 

879 ΠΤΩ 

χχίν. 37. ἜΡ δηὰᾷ ΟἸαδβ. δα ἤοῃ. Οἀ. 
τ πὰ ἢ. Ῥγοι. 868. Ευτ, ΡΒ. 

Πτόησις, εως, ἧ, (ἴδ, μὴ οέω.) 
ἐγορτααξίοη, αν, ] Ῥοῖ, ϊ, 6 μυβαέ; 
μεναι μηδεμίαν πτόησιν, τ 
τοτγοά ἔχοι ροσβουθιΐηρ ἴῃ ΤΒοὶν ΤΑ 
Ρτοίδββίοῃ. Ἰσι ΔΩΥ Το ΨΩ (80 ἀλλοόσοι Ὦ 
ΤΟΙΣ 86Χ): 8660 ΥῈΥ, ΟοτΡ. 
“ρον μ ογαν ἱὰ Μ|ς, ἱν, 4], βορῖ, “ 

ἷς. ΧΧ. 
Πτύον, ον, τὸ, (π’τύω, ἴο ἴο88 ΔΥΤΑΥ,) 

α υυἱιηποισΐηρ- ελονοί, ΠῚ ὙΠΟΒ ρταΐπ 18 
ἰοββθὰ διΥΡΑΥ Υ αβαϊτοί ἴδιο 189 λα ἴῃ ΝΣ 
Οἰοδηθο ἱξ, Μαῖι. 1). 12. 1. 1]. 17. 
Ασίθαά. ἱϊ. 94. ἡδιῦξι νἱ, 1δ6, 

Πτύρω, ἴ. ρῶ, (Ἰὐπάτ, σι} “πτοέω,) 
ἕο ϑδαγὰ ΟΥ̓ ἑοΥΤ Ψ ; Ραδ8. ῬὨ]]. 1, 28, μὴ 
πτυρόμενοι, ἃ ὑπὸ ΤῸΡ. υϑοὰ οἴ ΒΟΙΒΘΒ 
ὙΠ᾿ Δ κ0 Δ 9 ΠῚ Π6Ὸ οὗὨ τὴϑη ψ͵ἢ0 
8 γγρἠῤεποα με Βδὺ. Μαχ. 8. Ὁἱοὰ. 
810. χυὶ!, 84, 7, δ8 
Ἡτύσμα, ατος, τὸ, ΤΟ ̓ 
ΣΝ ἷδ ερῖν ουΐῖ; ἘΜῸΝ ἸΧ. τ. μων ᾿ 

ως ἕο ζοϊὰά οτ τοὶϊ 
αὐ αν τι ἦν. 20. 

Πτύσσω 
δον, 6. τ ῥιβὰ 
Απὶ. Σ. 

πτϑω, ἢ σω, ἴο ΠΡΣΗΝ 80]. 
Νίκ. νἱΐ. 88, τι φὰς ὡς τί σα, βορί. 
05. δηὰ πγω χαμαὶ, 7Ζοδιη ἰχ. θ. εἴς τι, 
ΜΚ. νυἱῖ!. 
Πτῶμα, τον τὸ, (πίπτω,) γτορ. ἃ 

“Καὶ, . ἿΣ. δὶ; δηὰ τηοίοῃ. πν 
ἕηρ ον, τρθω 6.7. οὔα να], ὈυΣ] ἀϊηρ, 

ῬοΪ. χυΐὶ. 81, 8. Ὠἱοά. ϑ8'΄ς. χυῦἹ, 70. 
Ν, Τ. ἃ ΒΟΡῪ ψαϊίση, ἷ. ὁ. ὦ ἀεαά δοάν, 
Μαῖϊ. χχὶν. 28, ὅπου γὰρ ἐὰν ἢ τὸ πτὼ- 
μα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. Βον. 

Ἢ 

Χὶ. 8, 9. ϑορί. Φοβορῇ. δῃὰ Ἰαίεν (1488. 

Πτῶσις, εως, ἡ, (πίπτω, 
αοιση αὶ, ΝΝ 4. οὗ ἃ Βυϊάϊηφ, τ μας τ: 

ἼΣΙ: Ἰοά, ϑ'ς. 1, δ7. Ῥο]. 1, 16, ὃ; ἔγ. 
,. τιΐη, Τμι. ἰϊ. δε Η πτῶσιν, 

ἷ, 6. “8 οδι86 οὗ [8]} ἀπὰ τυΐη,᾽ Ἐκο]υΒ. 1. 
2]. ν. 18, γλώσσα ἀνθρώπου “πτῶσις 
αὑτῷ. 
Πτωχεία, ας, ἡ, (πτωχὸς,) ργῸρ. [80 

αοὲ οὗ Ὀεχρίηρ ; Α͵80 118 σομα ΠΊοη, σαν, 
1,γ8. 898, 9. ΦΡΔΕΕΕΝ πογβὰ ᾿ 
2 Ὅον. νἱϊ. 2, ἡ κατὰ βάθους πτωχεία, 
ἷ, 6. “ἄδορ ρονεσίγυ,, Ασϊδίορῃ. Ρ]υι. δ49. 
8.0 οὗ ἃ βίδϊο οὗ ΤΟΤΕ δηὰ Βυπ)ξαϊίοη, 
2 Ὅον. νἱ. 9. Βον. 1]. 

Πτω 
ΟἸ689. ἐο ἡ 
ΟΟΠΊΘ ῬΟΟΥ͂, ἴο ἐπ ἡξιῤυῦ οἵ ρονοσὶ ᾿ς 
δα πα ἴοπ,, ἱπίτδηβ. 2 Οοσ, υἱ, 9, ἐρᾷ 
ῬὨΪΣ. 11. 7, βδἱὰ οὔ 89 Ἀεάθθμιοῦ, οῃ 
ΜΠΟἢ ἰπυροτίδης Θ 8660 ΤΥ ῃοῖ6 ἴῃ 
Ἰοο. δῃὰ Αὔρ. Μαρθθ οὐ ἰδ Αἰοποιηθῃηΐῖ, 
νο], 1, 62]. 

ἐΡΘ ἔ, εὐσοὶ πνφς ἀρ ὺς ἷμ 



ΠτΩ 

Πτωχὸς, ἡ, ὁν, δἰ). (πτώσσω, ἰο 
ατουοῖι,) ᾽ γί, ν ΡΓῸΡ. 
στουομηρ ἰὼ [80 ΤΌΠΟΥ οἵ ᾿βπάξβι 8060 
1 βδαι. 1). 86. 1. . δηὰ οἷϊ, 858 βυδεί, 
1) ὁ πτωχὸς, α γ, ἴμὰ. χὶν. 18, 2]. 
χνὶ, 20, πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λά- 
ζαρος. γοΥ. δηὰ ΟἾδε8. : ἦς. Ηον. 11}. 
7. 2) οἱ πτωχοὶ, δε »οον, ἷ. ὁ. 186 

Ὠοοάγ, ἀοδιϊίαίο, Μαῖι. χίχ. 2], δὸς πτω- 
χοῖς. χχνὶ. 9, δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς. 
γοτ. 11. ΜΚ. χ. 2], ]. δορί. 8) ζϑῃόγ. 88 εἰ 
δ δα θοίζνα, ροῦν, πϑεάψ, ϑηυΐν. ἰο πένης, 
δροϊζθῃ οἵ Βοποδί ρον 88 ορΡ. ἴο σίομ 68, 
Ὑἱϊδουΐ {Π6 ποίΐοη οὗ πιο πα] οἱ Υ : 6..ὄ 51. 
μία χήρα πτωχὴ, Μι. χί!. 42, 438. μι. 
Χχὶ. ὃ, δηὰ οἵϊ. δορί. δηὰ Αροον.---1. ὃ 
ἐωρ]. ὡιϊὰ ἔγουλ [ῃΠ6 ΗδθὉ. οον, ἷ. ὁ. ἰοιοῖΐψ, 

οὔ Ἰονν οδίαϊθ, ἱποϊυὐϊηρ δἷθὸ [6 
ἰάοδ οὗ Βείηρ αὐῶΖέιίοα, αἱ . ἴδ, ἵν. 
18, ἔχρισέ με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς. 
50 Μαῖί. χὶ. ὅ, δηὰ [μ. νἱΐ. “τωχοὶ 
ἐὐεγγελίζοντοι, δηὰ ϑορί. ; ἔς Ναῖι. ν. 
8, οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, " ἴδ ῬοοΓ ἴῃ 
δρὶ τὶ," ὀαυὶν. ἰο “τὴ6 ἸΟῪ ἴῃ τυϊπά δηὰ 
ὑππὶ Ἐν τς 20. ΤΣ ἐν μθΥ έμῈ}ν Ἰβαΐδὴ 

. 2..-1}Π] ὅκ. οὗἹὨἹ τὩυΐηρθ, δεσσαγῖψ, Ῥοον, 
μα μίαν 6]. ἱν. 9, υιὴι ὰ στοιχεῖα, 
ἔοσ βο ΟἾδεβ, πτωχικά. Ὰ Τρχοΐίδη, ἰ. 
ὧ;, 80, πτ. ὀνόματα. ῬΙἸαῖο, Ρ. δδ4, πτω- 
χικὰς ἐπιθυμίας. 
Πυγμὴ, ἧς, ἡ, (πὺξ,) ἐδδ 3,5ὲ, ὧδ οἷι. 

ἴῃ Οἴμμ ἣν Ν. ἘΠΕ τ Ἀν. μὴ 
“πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας, ᾿1ϊ. "ὉΠ]ΘΆ8 
ΤΥ Ὑϑδ ἢ [Ποΐτ παν (ταθθίησ {Π 68) 
υἱοὶ τηὸ δδι.᾽ ἱ. 6, οατοία Ἶγ, αἰ ροπι]γ ; 
800 ΠΟΤ ἰΏ ΤΥ Ὠοΐθ. 

Πύθων, ὠνος, ὁ, Ῥγίλοη, 
ΦΩΥΤΠΟΪΟΡῪ ἴῃ πδηιθ (ἀοτγοὰ ἤγοαλ Ησοῦ. 
ἹΓΌ, “189 δέγέζον,, δηὰ ἴμαὶ ἔγοσω ἴδο οἱὰ 

τοοί, ΠΠΌ, ἐο δεοαΐ, ουπὰ ἰῃ ἴπσ βαῃβοῦὶς 
»αία, το ΚΙ11,) οὗ ἃ υρθ βεγρθηὶ 8]αἰπ ὉΥ 
Αροΐϊο, 25]. Υ. Ἡ. ἐδ. 1. δηὰ {θη ἔγαπ8- 
ἔοττοὰ ἴὸ ΑΡο]]ο Ἀἰπηβο]: ἴῃ ἰδίθσυ τὶ ἴθ σβ 
ΒΡΟΙΚΘῺ οὗὨ αὐυσίπογδ, ϑοοίλδαψογδ, ἩὮΟ 6 ΓῸ 
Βο]ὰ (ο ὕὈοὸ ᾿περὶνεὰ οὔ [89 Ῥγιμίδη Αρο]]ο. 
ἴῃ Ν, Τ. Αςίβ χνὶ. 16, ἔχουσαν πνεῦμα 
Πύθωνος, " πανίηρ ἃ βρίτὶς οἵ Ῥυίῃοη,᾽ ἱ. 6. 
οὗ 8 ἀἰνίπον, θᾳυῖν. ἴο ὦ δοοίλθαψίέηρ ἀθποπ; 
800 ΠΊΟΙΘ ἰῃ ΤΩΥ͂ ΠΟΙθ. 

Πνυκνὸς, ἡ, ὃν, δὰ]. (Κατ, τὶ πύκα, 
ἩΠΠΘΏ06 πυκινὸς ἀπὰ πυκνός,} ὈΓΟΡ. ἐῤέοζ, 

; ν “ΆΟΚΙΥ οτοτνάοά,᾽ 
δηά ὈΥ ἱπι|}0}]. πωπιθγοι8, 88 οἵϊ, ἴῃ ΗΙΏΘΓ, 
Ἠδηθο ἴῃ Ν. Τ. ἐ, οὔδη οοσωγτίησ, 
Ἰ Τίπι, ν. 23, διὰ τὰς πυκνάς σου ἀσθε- 
νείας. ΤΏυς, 1, 235. Χοη, Επ. ἰχ. 6, δηά 
[86 ἰταρεοάΐδηθ. Νουϊ. Ρ]γ. πυκνὰ, 88 δᾶν. 
ὑπ είχρα μὰ. ν. 88, νηστεύουσι πυκνά. 
2Ε1.Υ. Ἡ. 1.2]. Χεη. σοην. ἰ, 26, πυκ- 
νότερον, Αοὶβ χχὶγ, 26, δηά Ο]Δ88. 

Πυκτεύω, ἔ. εὐσω, (ἔν. πυκτὴς, διά 
(ἢαι ἤοτα πὺξ, ἴῃς 81.) ἕο δοα, ἴο βρ)ι 
88 ἃ ὈΟΧΘΙ, ἰῃίτβηθ. δρρ] θὰ δρί τ υ8}}γ Ὁ 

980 

ἴῃ Οτοοῖ ἐο αεᾷ 

ΠΥΡ 
δε, Ῥδὰϊ ἴο τοδπ δ οοιηδαὶ Ὑἱτ εἶν οοι- 
ΡΟΓΘΔ] ἱποϊποιίίοηθ ἰο οὐ], 1 ὕου. ἱσ. 26, 
οὕτω πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων, 
ἷ. 6. 1 βῖκο πὸ ὈΪον 'ἰπ ναΐῃ :᾽ 566 ΤΩΥ 
ὨΟΙ͂Θ. 

Πύλη, ης, ἡ, α ἄοον, ῬΓῸΡ. [89] 
ἄοΟΥ ΟΣ ρυτίδὶ] οὗ ἃ ΡυὉ]1. οἀϊδοο, οὐ οὖ ἐ 
ἰογτβοά ραίοναυ Ἰοδάΐην ἱπίο ἃ εἰΐγ, ἱπ 
οΡΡ. ἴο ϑύρα, ἃ σοϊμηοη ἄοοῦ: 6. ν᾿. οἵ 
ἴπ6 Τουρ]ο, ὡραίᾳ πύλη τοῦ ἱεροῦ, Αοῖϑ 
1. 10: οὗ ἃ ρείϑοη, χὶϊ. 10: οἵὗὨ ὁ εἰτγ, ἴαι, 
δι 12. οὐδῷ Ἴς: 95 ον: ΧΙ. 12, δπὰ 

ἢ} 8 . ΟΥ̓ ΔΙΙΟΡΟΥ, αἹ ΘΗ ΡΌΝΟΒ, 
Μεῖϊ. τἱν 18, υἱ5, 14. 1... χὶ!!. 24. Οοτρ. 
Οεδοῖ, ΤᾺ. χυ. ΑἾδο πύλαι ἄδου, 
φαΐε8 0.) Ηαίε5, ὉΥ ταθίοῃ. ἴον Ηδαοϑ ἱἰθοὶε, 
(866 ἴῃ “Αεδης,) ἱ. 6. οἶον Ηδάθβ τι ἴἰς 
Ρονογθ, βαίδῃ δηὰ ἢΐβ ἢοβίβ, Μαῖ!. χνὶ. 18, 
τὴν ἐκκλ. καὶ πύλαι ἅδον οὐ κατισχό 
σουσιν αὐτῆς : ΟΥ̓́ΤΔΙΠΟΓ δΤΩΡΪΥ ἀδαιῖ, ἴλο 

ὍΔ; 860 Υ̓ ποίδ. ὅο 5. χχχνυ ι. 10. 
00 Ηοῦτονεβ, δῃὰ αὐθοῖβ δῃηὰ Βουηδηδ, 

ΔΙΠκ6 δϑοσί υοὰ ραῖθβ ἴο 3160] οὕ. Ηϊδάθδ. 

Πυλὼν, ὥνος, ὁ, πύλη.) ρτΟΡ. α ἔαγρε 
δ (80 οπίγδποοθ οὗ δῃ ϑάϊθῆοθ οὗ εἰϊγ: 

ἢ ζϑῃϑῦ. οὗ 8 μουβο, Αςίδ χ. 17, ἐπέστη- 
σαν ἐπὶ τὸν πυλ. χὶϊ. 18, δηὰ ϑορῖ. : οὗ 
ἃ οἷἴγ, Αοἰδ χῖν. 18, Βονυ. χχὶ. 12, ἃ]. δῃὰ 
ϑορῖ, δηὰ Ο]δβ8. 2) ὉΥ ΒΥΝΈΟΡ. α σαΐο- 
τσαν, »ογίαϊ, ἴ6 ἀδορ ἀοβ ὑπάοσ ψΒΙΟΝ ἃ 

[6 ὀρϑῆβ, Μαῖὶ. χχνὶ. 71. ἴωὰ. χνὶ. 20. 
ἔρρι. 98. δηά ΟΪΔ88. 

Πυνθάνομαι, ἔ. πεύσομαε, δον. 2. 
ἐπυθόμην, (ἔν. πύω διὰ πύθω, τδδῆοο 
πύθμην διὰ πύνθος, ζωκάτδ,} ἀσροι. ταΐὰ, 

, ἵπρῖγα. ΤῊΘ ὈΓΪΠΊΔΤΥ ΒΟῺΒΘ Ὑ76 
ἐο ϑουμα οΥ ὙΠ} δ ρἰυτηχηοῖ, ἰὸ 
δϑοουίδίη [ῃ6 ἀθρίδ οὗὨ ΔῊΥ ̓ ἰσγλις δηὰ ἔχ. ὦ 
ἐγ μϑδε ἴδαγη, ὅς. 80 ϑΆκερθασο δαγεα, 
“ἼΤὸ δουμα ἴῃ9 Ὀοϊίοτῃ οὗἁὨ ἴΠ6 δἴτοσ- τοι. 
8ο αἷδο ἴῃ6 [δύῃ φογοομίου, ἴο ἱπαηῖΐτα, 
68Π16 ἔῸΠλ 267 δηὰ σομέμϑ, ἃ ΡοΪ6, υδϑοὰ ὃ 
Ἡρὼ " δουῃὰ γέ σῶον; 1) . δηὰ 
Υ παρά τινος, 7, τι ΟΥ Οὗ ΔῺΥ ΟὨΘ, 6. σ΄. 

δ}. υὐθᾳ Φοδη ἰν. δ2, ἐπύθετο οὖν ἰκοὶ 
αὑτῶν τὴν ὥραν κιτιὰλ. Αοἰδ χ. 18. - 
ὅεη. χχν. 22, δῃὰ 6828. Αὖ80]. Ὑἱ ἢ ἰῃ- 
ἰοστοραῖ. ἀἶτ. Αοἱβ ὶν. 7. χ 29, πυνθάνο: 
μαι οὖν, τίνι λόγῳ κιτιλ. χχὶϊϊ, 19, 80 
Ὀοΐοτθ ἂῃ ἱπάϊτ, Ἰῃίθιτοσ σὰ [86 ορὶ. 
Δ[ΟΓ ἃ ρτγεῖογ. ἴχα. χνυ. 26, ἐπυνθάνετο, τί 
εἴη ταῦτα: χυῖὶ. 86. Ζολη χε, 24, Αοἰς 
χχὶ. 88. Χοϑη. Αη. υἱ. 1, 14, Τὴ α ἤαά,- 
οἷ4] βθηβ6, ἕο ἐπημῖγο, οααπιῖπα, ἴ01}. ὉΥ δοο. 
Δα περί τινος, Αοἴϑ ΧΧΙΪ, 20. ἀπὰ ΟἼ55.. 
2) ὌΥ ἱπιρ]ῖο. ἐο νὰ οαΐ ὉΥ ἰηφαυΐγν, 
ἰδαγη, ἤϑαν, 011. Ὁγ ὅτι, Αοἰδ χχὶϊ!. 94, εὖ 
οἷ, ἴῃ 106 Ὀεδὲ ττίζοσο. 

Πῦρ, πυρὸς, τὸ, ἥγε, (ἴτοτα ἴ80 Ηδοδ, 
ΟΥ ἴγοϊῃ Β01}6 Ξ'ΔΏΒΟΤΗΣ ογὰ σοσησηοῃ υὐἱἱδ, 

180 Ηοῦ. ὙΝ Βὺν, ψ θΐοι, Ἰπουρὰ ἰδ ῥγορ. 
ἸηΘΔῺ8 ἐἐσἠξ, βοτηθιϊπηοβ ἀδεϊρτιαῖον ἤνα .) 
Ι, »γορ. διὰ φομογ. Μαῖι, ἐἱ. 10, καὶ εἰς' 
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“ὃρ βάλλεται. τον. 12. υἱὶ, 19, χίϊ!, 40. 
χυὶϊὶ. 1δ, 4]. . ϑορῖ. δηὰ Ο]455. ον. 
1. 18. υἱῖϊ. δ, ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ ϑυσιασ- 
τηρίου, ἷ. θΘ. Ὡρον 1ῃ9 Δ] ἴᾶγ, οἱ αἱ. Τῇο 
βοηΐϊῖς. πυρὸν οἾδΩ ἰΔκο5 [Π6 ρίαοο οὗ δὴ 
81]. 50 φλὸξ πυρὸς, " ἤδημο οἵ Άτο,᾽ ἱ. ᾳ. 
οΥΥ ἤδιηο, Αοίδ νἱὶ. 80. Ηϑῦ. 1. 7. ον. ἰ. 
14. . 18, Οποο υἱοϑ οογβᾶ, ἐν πυρὶ φλο- 
γὸς, Ἰά. 2 Τῇ. ἱ. 8. βερί. 18. χχίχ. 6. 80 
ἄνθρακας πυρὸς, " Ὀυχηΐηρ 60818,, Βοχα. 
χὶϊ. 20. γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς, Αοἰδ ἰ,. 8. 
λαμπάδες πυρὸς, ον. ἱν. ὅ. στύλοι 
πυρὸς, "ΠΟΥ γὶ ἮΣ, 1. Βαϊά οὗἩ ἔτα 
ἔτοτῃ Βϑάνθη, ἀπὸ τοῦ οὐρ. ἴλι. ἰχ. δ4, α]. 
βδρ6. Ευτρ. ῬΗαη. 1182, πῦρ Διὸς, ἀηὰ 
8.080], ϑορὶι. Απίΐρ. ἱ. 85.---1]. . ἢ 
οὗ αοά, 88 ᾿πῇὶοιηρ Ρυηἰβηταθπὶ, Ηθδ. χίϊ. 
29, ὁ θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον. 
Οορ. Πδαϊ. ἐν. 24, 2) οἵ βἰτίἴο, ἀϊβιιπίοη, 
μα. χὶϊ. 49. 8.0 οὗ [6 ἰοηζυθ, 85 Κε πά]ΐηρ | γυτΐλ 
διτί ο δῃὰ ἀϊβοοχά, 78. 111. 6. 8) οὗ [πο ὅτο 
οὗ νεσβοουϊοῃ δηὰ δάνεγδί τυ, πδιηλοὶυ, [ἢ 9 
ΟΔΙδεοἑ 1οδ, ὅς σῖ818, ΒΟ ἢ ΡΣ  ν 186 ἔδι (ἢ 
δηά ᾿ιοαγίβ οὗ ῥγοΐεββοὰ ΟἸ χἰβιίδηβ, 88. 186 
ἔτο {τ|68. δῃὰ ρυσίῆθϑ (Π 8 ῥγϑοΐουβ τηθίδ]β : 
σΟΏΡ. 1 Ῥεῖ. '. 7. 80 ΜΙκ. ἰχ. 49. 1 Οὐοσ. 
ΤΙ 15, ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται'" καὶ ἑκά- 
στου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι, τὸ πῦρ 
δοκιμάσει, οἡ ἴΠ0 8686 οὗ ὙΠ ϊοἢ ᾽ 
ἃ γοσ. 1δ, σωθήσεται ὡς διὰ βαικῆν Ἐὲ 
806 ΤΩΥ͂ ποῖο8. 4) οὗ [πο Άτο οὗ Β6]}}, γϑρτο- [ἢξ 
ποπιοὰ ὴ ΑἹ μὲ ὉΠῸΘΙ ΨΑΙΪΟῸΒ ἱπηδρ68, 6. ζ. 
νος τοῦ πυρὸς, “8 ΠΟΙ ἔυτπιδοο, Μαίι, 
ΧΊΣ!. 42, δ0. ν. 22. τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον, 
ΜΙ. ἰχ. 48. τὸ αἰώνιον, Μαῖι. χυὶ]ϊ!. 8, 
ὁ λίμνη τοῦ πυρὸς, Ἐον. χίχ. 20, κ].---1Π], 
ἔχ. αγάουν, υολόηιεποθ, ΗΘΌ. χ. 27, πυρὸς 
ζῆλος, ἀοποίϊηρ [86 ἤδΓῪ στα οὗ Θοά, 
οἴνου 5ο ἀφαϊχτιαίοα ἴῃ τς Ο. Τ' 825 Μ4]. ἵν. 
1, δπᾶά 8ὸ αἴθων δηὰ διάπυρος ἱπ (80 
Οἶϊδδα. πτίιοιβ. 869 ΒΙοπιξ ου ΖΈΟΝ, Αρ. 

Πυρὰ, ἅς, ἡ, (πῦρ.) α ἤγο, ἱ. 6. 88 
Ἰπά]οά δηὰ Ὀυχηΐηρ, δωγηΐηρ ἡ οὶ, Αοἰθ 
Χχαν. 2, 8. Αροοῦ. δηὰ Ο]δ88. 

Πύργος, ου, ὁ, α ἔοισογ: 1) ὩΣ ἔοσ 
ἀδήδηοθ, 85 ἴπι {πὸ γγ4}} οὗ 4 εἰΐγ, 1... χὶϊΐ, 
4, ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλ. ἱ, 6. ἴῃ [89 ν4]} 
οὗ [89 ΟἰΕΥ̓ ΠΘΆΡ 5] οδτ, δορί. 7ΦΟΒοΡἢ. δπὰ 

᾿ά οὗ {86 τσαξολ-ἴονοῦ οὗ ἃ νἱηθ- 
γαχὰ, Ναῖϊ. χχὶ. 88... ΜΙ. χίϊ. 1. βερί. 15. 
νυν. 2, 2) τωοίοῃ. οὗὨ δὴν θυ ]άΐπρ τ τ ὁὯ6 
ΟΥ̓ ΠΏΟΥΘ ΤΟΎΘΙΒ, α ῥα οΥ τιϊτοοα οὐ- 
ἔςο, [,ὰ. χὶν. ὙΠΟΥΘ 866 ΤΥ Ὠοΐθ, 
Ἡουι. 1]. χχὶϊ. 447. Ῥοϊ. χχνυΐ. 4, 1. 

Πυρέσσω, ἴ. ἕω, (πυρετὸς,) ἰο ὅδ 

ἐπα αν Ὁ Ἐπ οε Ὑ11}. 14, Ματῖ ;. 80, ΕυτῖρΡ. Ογοϊορ. 228. 
ΤΠ ροΝίῃ, Ρ. 69. 
Πυρετὸς, οὔ, ὁ, (πῦρ,) Ῥτορ. ον 

δεαΐ, ᾿ οὗ Βιτίαρ, ἑ οἷ Ν χα 8 : ΟΣ 
ἘΠΕ τὸ ποεῖ οὗ α γδυογ. ἴῃ Ν. Τὶ ἃ 
υόγ, Μαῖϊ. υἱ}. 1δὅ, ΜΕ. ἱ, 8]. [μι ἦν. 
98, 89. Ζοδὴ ἷν. δ2, α). βορὶ, δειιὰ ΟἿδδβ. 
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Πύρινον, ἡ, ον, δὰ). (πῦρ.,} ΡΓῸΡ. 4 
δωγπίησ. ἴῃ Ν. Τ΄ ὮΥ ἱπρὶ]. Παπιέησ, 
ἑεγίπο, ον. ἰχ. 17, ϑώρακας ἐὐν πα 
ΤῊΣ: “ώρακες πεπυρωμένοι, Ἡάίαπ, 
ΥἹ. 4, 27. ἰ 
Πυρόω, ἴ. ώσω, ἐπῆρ ΚΝ Ἃ 

ἴῃ Ν. ἥ ΟἾΪΥ ρδ85. πυρόομαι, ἰο δα μδῚ 
δ8δὲ Ο γα, ἐβετε ἤβενὰ δωγη, ἰο ἥαηιδ. 
τάν. ἘΡΒ. νἱ. 16, 566 ΤΩ ὺ ποίθ, δῃὰ ὉΠ 
Βέλος. 2 Ῥοι. 1. 12, οὐρανοὶ πυρούμενοι 
λυθήσονται. Βον. ἱ. 16: βᾳ. ἐο δωγη, ὅδ 
αἰ ρα ὙΠῊ δηρόν, ὅδ ἐπορηϑοά, 2 Οὐγ. 

. 29; χΣ ἢ Ἰαδὶ, 1 ὅοτ. νῇ. 9, κρεῖσσον 
γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι. 8. ἐκπυροῦσθαι 
εἰς τὸ μοιχεύειν, ϑορι. Ηορ. νἱΐ. 4, εἀ. δῖ: 
λέγομαι, Ὠίοπ. ΗΔ]. Απί. χί. 28. Βδὸ 
ἢ. ὩΤΟΥ͂, 88 Ὑν. ΖΕ π. ἵν. 68, “" γίξοῦ 

μη ο}χ Ὠ]άο," Ἐν να Οάἀ. 1, 6, 19, “ εἷνθ 
αυϊὰ γέμειν. 2) ΒΥ ΙΜΡΙ,. ἕο ὅδε ἐγϊοα 

γὰ, Ῥεγίποα, 85 τιοῖδ]8, Ηον. 1], 18. 
ανδ ΟΣ ἐμῇ 20, 8]. ὑ ' 
Πυῤῥάζω, ἔ. ἄσω, (πυῤῥὸς,) ἕο δ 
ἐὐβϑολὴ Ἰνο-τοα, ἜωρΣ Ναί, χνΐ. 

2, π᾿. ὁ οὐρανός. νῷ 8. 
Πυῤῥὸς, ἃ, ὃν, «κ(). (πῦρ,) ἥογῳ- 

ον ἘΡ πϑν γᾶ, τοὶ, ἤδν τι ὁ τρταν 
ΧΙϊ. ὃ, δράκων. ϑορί. ἀπὰ ΟἾ]Δ886, , 
Πύρωσις, εωὖς, ἡ, (πυρόω, 

χὰ μά ὶ μἷς ρόϑ) 9} 18. δωγπίησ, Θ0η 2 
Ἶ ξῶν οαἰαηιῖῳ, ϑωϑονίησ, 1 Ῥοῖ. 

ἷν. 12, πύρωσις πρὸς πειρασμὸν, ἩὮΘΣΘ, 
[ΒΟΓΘ ἰδ δὴ δ]] βίοι ἰ0 [0 φμκδίίο, ΟΣ ἰοξ- 
ταθιῖ ὈΥ ἢτο. , 
ΤΠ ὦ, ὁ86}1ξ, Ῥαγιὶο. ψοί, δύθη, ἀϑϑὰ ΟὨΪΥ 

ἷπι ΘΟΙΏΡΟΒ.; 800 Μήπω, Μηδέπω, Οὔσω, 
Οὐδέπω. ᾿ ᾿ 
Πωλέω, ἔ. ήσω, (8509 οἢ πεπράσκω,λ 

ῬῸΡ. ἐο ἐγαάδ αὐϑαῷ ὙΔΙΘΒ, ἰο0 δαγίεγ ; 
ΘΏΟΘ ζΘΏΘΙ. ἕο δἰ, ἢ δοο, Μαῖζ. χὶϊ, 

44 ὅσα ἔχει, πωλεῖ. χίχ, 2]. χχί. 12, εἱ, 
δορί, ἀπὰ (6859. Ῥαββ. τ] κοι. οὗ ργίοο, 
Μαῖὶ. χ. 29, οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσα- 
ρίου π᾿ωλεῖται ; ἴμπ. χὶϊ. 6. Αὖδο], Μειῖ, 
Χχί, 12, ἃ]. 
Πῶλος, ου, ὃ, ἡ, α 70αϊ, Τιαῖ. νυΐω, 

ἷ, Θ. ζθῃοσ. 8 γουηρ δηϊτηδῖ, 11. ἡσμπρίδησι 
ἐόν, οὗἉ [πὸ Βοτθο, α οοἶξ, ἀπά οἷξ. ἴῃ (]888. 
ῃ Ν. Τ' οὗ δὴ δβ8, α 70αἷ, α οοἶέ, Ἰοϊποὰ ἢ τὰ 

ὄνος, οἷο. Μαῖὶ. χχί. 2, ὃ, 7. “όδη χί!, 1δ; 
δῦ80]. ΜῈ. χί. 2, 4, ὃ, 7, ἐπὰ βορι. οἷ, 

Πώποτε, βὰν, (πω δῃὰ ποτὲ,) Ηϊ. ψοὲ 
ΦΌΟΥ, ΘΌΘΥ', αὐ ατν ἐΐηιδ: ἴῃ Ν, Τ΄. οὐ. ΟἿΪΥ 
ΔΙ͂ΟΣ ἃ Πο6. ποέ ψαὲ ᾿ ,. [μὰ, χ͵ῖχ. 
80, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἐκάθισε. Φοδῃ 
ϊ, 18, 4]. Βορῖ, δηὰ Ο]658. ] , 
Πωρόω, ἔ, ὦσω, (πῶρος, ἃ Κὶὰ οἵ 

ΒίοΠ 6, 8180 1.8[, οαἰέεθ,} ῬτοΡ. ἐο τιαλδ λαγὰ 
ἰδδδ α ϑέοπα; ἰμθῃ σοῆον. πιαζο οαϊίοι, ἰο 
ἑπάιγαΐο, 6. ῷ. ὀστέα, Ῥϊοκξοον. ἱ, 90, διὰ 
τῆς πεεερεμινης σαρκός. ἴῃ Ν. Τ᾿ ΟΩ]Υ 
βᾳ. 10 λδαγάθῃ, πιαΐε ἀμ, δίωρια, 6. ᾳ. τὴν 
καρδίαν, ΦοΒη χὶϊ. 40. Ῥαβε. ἐο ὅδ λαγ- 
ἀεηοά, ἀεΐ, φἰερία, 9. ζ. ἡ καρδία, ΜΚ, νἱ. 
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δῶ. υἱ. 17. τὰ νοήματα, 2 Οον. {ϊ. 14. ἐστι, ἄεο. Μαῖϊ, χχί. 20 - Ὀοΐογε ἃ σναοτὺ, 

80 οἵ ροτβοηβ, Βου,. χὶ. 7. κι. χὶ!. δ0, πῶς συνέχομαι ἕως οὗ τε" 

Πώρωσις, εως, ἡ, (πω ὄω.) ῬτΟΡ. α 
δαγάεπίησ, ἐπαωνγαξίοπ: ἴῃ Ν. Τ΄ ὁη]Υ ἢκ. 

᾿λαγάποαβ οἵ Ἀδατὶ οὐ τωϊηά, αἀωἰέηο88, δίμ- 
ἀν, ΜΙ. ἥϊ, δ, ἘφΒ. ἵν. 18. ΑΥθο!. ἰά. 
τη. Χὶ. 25. 
ἸΠως, Θποϊ ἧς ῥατῦοϊο ἱπὰοῖ. ἀπν λοι, 

ἕῃ οΝ «ραν, ἴῃ ϑοΙὴθ ὝΑΥ ΟΥ ΟἾΠΟΓ ; ἴῃ 
Ν. Το ΟἿΪΥ ἰπ μὰ οοιηρουπάβ εἴπως, 
μήπως. 
, Πῶς, ἰπίοιτορ. δἄν. (οοττοὶ. ἴο πὼς, 
ὡς, ὅπως,) λοισ ἢ ἴπὰ ψΠδὲὶ ὙΑΥ ΟΥ̓ ΤΩΔΠΠΟΥ ἢ 
ὉΥ δαὶ τηθϑῃ8Ὁ 1. ῥτῸρ. ἴῃ 8 ἀὐγεσί η168- 
[ἴοη. 1) τὰῦῖθι 186 ἐπαιοαζέσο : σΘΏΟΓ. δηὰ 
δἰ τα ργ, ἴα. χ. 26, πῶς ἀναγινώσκεις; 
ΦΖολη᾿ νἱϊ. 15. ἰχ. 10, πῶς ἀνεῴχθησάν 
σοι οἱ ὀφθαλμοί: 1 Ὅον. χν. 8δ : ̓Ἰπιρὶγ- 
ἴησ ποηᾶοτ, Μαίι. χχὶϊ. 12, πῶς εἰσῆλθες 
ὦδε; Φοδη 111. 9. νἱ. δῶ : 8ὸο τί 86 ἔαϊ. 
ΘΧΡτοβδίηρ τ δαΐ παν ΟΥ σαπ ἴ8Κ6 ρἶδοθ, 
Μαῖῖ. νἱῖ. 4, πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου; 
1. ἰ. 834: Ὑὑ᾽1ἢ ἰηϊοηδῖνθ Ῥδγιῖς]68, καὶ 
πῶς, 3ολη χὶ!. 84. πῶς οὖν, νἱ. 42. 1ῃ 
[0 δδῖ:9 ΘΧργεβείοῃ οὗ ΒΌΓΡΓβ6, ὅς. πώς 
ΤΩΔΥ͂ οἴζδη ὃ6 τοπἀογοὰ λοῖν ὦ ἐξ ἐλαέ 1 λοῖῦ 
οοπλθβ {3 ον ΜΙ χὶ!. 86, πῶς λέγουσιν 
οἱ γραμμ. ὅτι ὁ Χρ. κιτιλ. Ζοθη ἷν. 9. 
1 ὅοτν, χυ. 12. Οἱ]. 1), 14. ἰν. 9: δὸ καὶ 
πῶς, Αοἰϑ ἰΐ. 8. πῶς οὖν, Μαῖϊ. χχὶΐ. 48. 
πῶς οὐ, χνὶ. 11. ΑἸδο οἴϊοῃι ἴῃ 4υεβε 08 
σοι βοτνο ἴο αἴἔγτη [06 ΘΟὨΓΓΆΓΥ : 6. 9. 8 
ποραῖδνο, Μαῖί. χί!. 29, 84, πώς δύνασθε 
ἀγαῦς λαλεῖν ; ἷ. 6. “γ8 οδηποῖ, ΜΚ. 1]. 

., Φόδη ἢ. 4. καὶ πῶς ἰηΐδηβ. [.ὰ. ΧΧ. 
44. Φοδη χῖν. ὅ. Βοπι. 1. 6. 1 Οον. χὶν. 
7, 3. Ηδῦ. 11. 8. Ηοποο πῶς οὐχὶ, ἴπ)- 
ΡΙ ίς βίσοης αἰστηδίίου, Βοτα. Ὑἱ}]. 82. 

Ὅσον. 11}. 8. 2) σἱ τὰ [ἢ ϑμδ)ιποίέθο, ἴῃ ἃ 
φιυοδέοη ὀχργθβειηρ ἀουδί, Μαῖϊ. ΧΧΊ, 88, 
πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέν- 
νης; Χχνὶ. δ4ά, 8) σἰτ (Π6 ορέαξἧυα ἀπὰ 
ἂν, ΟΧρτγαοβδίηρ 8 ποραῖνο βι.0) 6 ον 6]γ, 
Αεἰδ γῇ. 81, πώς γὰρ ἂν δυναίμην ; " ἴον 
ΠΟΥ οδῃ 1 ".--Ἴ1, ἴῃ δὴ ὑπάϊγοσί αποϑίοῃ, 
ὙΠ} 1Πὸ ἱπάϊοδεῖνθ, οχργθβείηρ τ μδΐ 18 σϑαὶ] 
διὰ οἵὁἨ βοίυδ] οσούστθησο, Φοθη ἰχ. 1, 
ἠρώτων αὐτὸν πῶς ἀνέβλεψεν. ΟἶἴθηοΥ 
ἴῃ ΟὈ]απο ἀϊβοοῦγθο, δέζο υετῦβ οὗἁἉ εοπδβὶ- } 9672) 
ἀοτίηρ, βηάϊησς ουἱ, Κπονίηρ, τηδκῖηρ 
Κπονσπι, δὰ 106 {κὸ-: ἤδγο ἴΠ 6 ἐπίθιτοί. 
ἔοτοο 8 ἀτορροᾶ, ἀπά πώς ἰδ οηαΐν. ἴο ἐΐ8 
οοττοϊδνο ὅπως, ἤοιο, ἐπ τολαΐ ταν : 
ἢ 106 ἱπάϊος, Μαϊί, νἱ. 28. χί!. 4. ΜΚ. 
ν. 106, 2) τὴ [86 δβυδἠιηποῖ, ΠΘΓΘ ΔΩ 
(δίηρ ἰδ Ἔχργθββαὰ 88 ΟὈ]Θο 6]. ροββὶθ]6, 
Μαῖί. χ. 19, μὴ μεριμνήσητε πως ἢ τί 
λαλήσητε. ΜΚ. χίν. 1, 1... χὶϊ. 11. 
Χχὶϊ. 2, 4. Αεἰϑ ἵν. 2]. 8) σὴ 16 ζαΐ, 
ἱπάϊο. Ἰπβιοδά οὗὨἨ {π6 ϑυδήυπεῖ. ΜΙ. χὶ. 18, 
ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσουσιν. 1 (τ. 

-Π|Ι, 89. δὴ ἱπιθηβῖνθ Ἅχοϊδτη δίῃ, 
λοιοῦ ἤοιυ ! λοι ! Ὀοοσο δῇ 
84]. ΟΓ «ὦν, {Μη Χ. 3 ν πῶς δύσκολόν 

λεσθῇ ; Ζοῖπι χὶ. 86. 

Ρ, 

Ῥαββὲ, Ἠδεν. α πιαβίεγ' ΟΥ ἐξαοῖογ, 
Μαῖι. χχὶδ. 7, δηὰ οἔϊ. 
Ῥαββονὶ, Ἠεῦ. ἱπίορηθ. σγεαξ πραδίεγ, 

Μωΐ χ. δ], αἱ. 
Ῥαβδίζω, ἴ. ίσω, (ῥάβδος,) ἐο ὅϑαΐ 

«οἱ, γοάϑ, ἰο ϑοοιῦσο, 880]. Αςἰβ χνΐ. 22. 
92 Οονγ. χί. 25, τρὶς ἐῤῥαβδίσθην, απὰ ἰεξ. 
ΟἸ88. 
Ῥά “ ξ, δι ἡ, α ΝΜ τ να: εἰαῖς 1) 
ἐγ. ΗἨοῦ. ἰχ. 4, ἡ ος ᾿Ααρών. 3 

κι, ἢν 80 ϑορί. ΕΣ. ἵν. 2, 4. Ἐν οἷα; 
ἐἐοίησ, ϑοουγσίησ, 1 Οοτ. ἵν. 2]. Εδτ Ἰεδβη- 
ἰῃρ ρου, τϑὶκίηρ, Μαῖι. χ. 10. ΜΚ. νἱ. 8, 
81. 2) βρεο. α ϑοσρίγε, ἱ. 6. δι  Εξ οΥ συαβὰ 
οὗ οδῖοο, Η Ὁ. ἱ. 8. 
Ῥαβδοῦχος, ου, ὃς ῬτῸΡ. α τοά-λοίάετ, 

'. 6. ὦ ἰϊσίον, τι οΒοΟΓ, ΟΣ βογί οὗ βογχεβῃῖ, 
ΜὯο αἰϊοηάοά οἡ 1.6 τηδρ᾽δίγαῖοβ οὗ Εοτηδη 
οἰκο δηὰ οοἱοηΐοδ, δηὰ ἊἼχεουϊοὰ {πεῖν 
ἄθογϑββ : 80 Ἄδ᾽]ϑὰ δ Ὀθδυὶηρ [Ππ6 οτηδῃ 
)ἄϑοοβ οὐ Ὀυπά]ο οὗ τοὰβ, Αοἵβ χνὶ. 85, ὅδ, 
δη4 Ἰαΐον (888. 
Ῥᾳαδιούργημα, ατος, τὸ, (ῥᾳδιου 

γέω, ῥᾳδιουργὸς, “ οῃ6 ψο ἌΝ ἵμϑε 
οὗ ψϑδῖ 86 ἀοοβ,, ὙΒΘΙΠΕΣ σοοὰ οΟΥ ΕΥ̓ϊϊ}:; 
ἔν. ῥάδιος,. ἔργον. ΡῸΡ. “σαὶ ἰβΒ ἄσῃο 

ουἱϊγ. Νον [818 ΤΏΔῪ, 
Υ 88 Αἰξο 8οζεν- 

274) πονηρὸς οοΥΔΙΏΪΥ ἀδποῖοθδ 
[πδπ πε ῥουδῶς, οδυβῖηρ τοῦ ]6. [πα 

γ 5μοτί, (6 ΘΧΡΥΘβϑίοἢ ΤΩΔΥ͂ ὈΘ δῃρροθαὰ Ὁ 
μιᾶνγθ σϑίοσθηοθ ἴο ἴῃοδ6 τ ϊβομβίθνοτιβ ἐγίοῖς 
Ρἰαγοᾶ οὔ Ὁγ [π6 Βεδίμεπε, ἴπ σἰάϊσα]ο οἵ 
180 Μοβαΐο τἱϊεβ δῃὰ οοσοσβοηΐεβ, ββρϑοΐδ!]}ν 
οἱγομηιοίδίοπ ; ἴον ὙἘΙΟΝ 186 ΨΦ6)}ὦ σσόσοὸ ὉΥ͂ 
106 ΒοδΙἤΘΏ8 σΟΠ ΘΙ ΡΙΠΟΊΒΙΥ βιγ θα Ὀερρὶ. 
8369 Φυγεη. 841. χῖν. 9θ6---100. 4}}γ, ἰὴ 
ῬΙαῖ. νἱϊ. 79,1, ῥᾳδιουργέω ἰδ πδοὰ ἴῃ ἐιὶς 
ΨΕΙΥ 86 η80 [ὋΣ ρεέξωξαπίεν εἰ ἰαϑοῖοε ἀρέγε. 
Ῥαδιουργία, ας, ἡ, (οοτρ. ῥᾳδιούρ- 

γημα,) ἰετὶῳ οΥ αοἴέοη, πὰ ἰσίτο ἃ 
ΤΟΘΏΘΤΗ ; ἴῃ ΜΏΟΝ ἴΠ6ΤῸ 15 ἃ οοῃοΐπί ᾿άοα 



ΝΣ δὰ ἃ 

ΡΑΚ 
ΟΥ̓ δι ι1]9 
ὨΘΙ]Υ., ὉΘ 1ἴ ΤΆΟΣΘ ΟΥ 1688. 8.0 ἴῃ Αοἷϑ χὶϊὶ. 
10, πλήρης παντὸς δόλου καὶ ῥαδιουρ- 

Απὰ 80 ΟΟΟΒΒΙΟΏΔΙ]Υ ἴπ {Π 6 Ο]888.. 
8. στ. ΡΙαϊ. νἱ. 19,12, οἱ αὐτοσχέδιοι τῶν 
λόγων καὶ ῥᾳδιουργίας εἰσι πλήρειε: 

ΟἿΣ 
ποσὰ τὸ τ Βίοἢ,, Ἰπἀσθά, δργπηρ ἔγοσα 
ἦϊ, 88 γοσιθ ἢ τὰ ῥᾳδιουργός. 

γίας. 

1πι Βῃογί, [6 ποτά ἢδ8 411 [86 Β6 868 ο 

᾿Ῥακὰ, Ἠδεδ. δὴ Δρροὶ]αξΐοη οὐ βίγουῃ 
σοῃἰθωρί, τοογέλ[688, ζοοϊ εἦ, Μαῖῖ. ν. 22. 

α, Ῥέδοδ ζογῊ 97) α τασ, οτη. Οἀ. χχί. 
Τη Ν. 
ψΘΌ οὗ ποὺ οἱοίῃ, Ναῖϊ. ἰχ. 16. ΜΚ. ᾿ϊ. 
2]. ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου. ιο ἴῃ 
1.6 Απίδο]. Οσ. 180 ἴοστη ἰβ πδοὰ οὗ ζ:λδ 
γοηΝαηέ οὗ ἃ νοῦ οὗ οἷοί. Απὰά ἰη Ατ- 
τοτη. ἱ. 18, οὗ [ἢ6 βἰτὶρβ οὗ οἱοῖ ἢ ποῖ 
ὝΟΙΘ ψουηᾶὰ διουηὰ [μΠ0 ἀοβᾷ, ῥάκεσιν 
ἐσχισμένοις ἐνειλοῦνται οἱ ἀποθανόντες. 

ἹῬαντίζω, ἴ. ίσω, (ῥαίνω.) Ῥτορ. ἐο 
ἱηλία, ἑμζίο, πὶ ϊἢ δος. Ἧι μὰ 8, 

σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κε- 
κοινωμένους. νεῖ. 19, 2]. Ῥαδ8. ἴῃ ἰχ, 19, 
2]. ϑερί. 1,ον. νἱ. 27. 2 Κὶ ἰχ. 838..ὃ. Απὰ 
80 ἴῃ ΟἾἶ488.. δ ΑἸ ἤθη. χὶϊ, ὃ, θη. Μοίδρῃ. 
ΟΥ̓ ΒΥ]. 0 ρων, οἰδαπβο 

ἀο 165. τς δοπβοΐθησο,, ἔγοσῃ 41] βϑῆδο οὗ 
ἔς, Ρβμ. 11. 9, ῥαντιεῖς με βῖξ. 

ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι. 

Ῥαντισμὸς, οὗ, ὃ, (ῥαντίζω.) ῬΙῸΡ. 
α ,), διὰ τχηρσίοῃ. 

,. Ηοδ. χὶ!, 24, αἵματι ῥαντισ- 
οὔ, " Ὀ]οοὰ οὔ Βργ ΚΙ ηρ,᾽ 1. 6. 207" βρτίη]ε- 

{ϊπρ, εἰδαπβίηρ. 80 86 ᾿ τσ ὁαντισ- 
μου, Ναμῃ,;. χιχ. 8, 18, 20, κᾳ. ῥεῖ ὶ. 2, 
ἐκλεκτοῖς---οἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν 
αἵματος ᾿Ιησοῦ Χρ. “ἴο δρτϊηΚ]ησ τ 
806 δΙ]οοά οὗ “6808, ἴο οἰ δαηβίηρ τὨτουρἢ 

ΟΒΘΘΊΏΒ [0 ᾶνο δά ἴῃ νἱον 8 τὐδο νν να 
μὲθ δ]οοά,᾽ ἴῃ το ῥβδβαρα (6 δροβὶϊθ 

δἰσωῖζαν ομθ οὗἩ ΖδθοΒ. χὶϊ, 1, Ὑποτθ τη ΐδ 
᾿ΨΟΙΥ {Πἰπρ' 18 Ῥτορβοδίθὰ οὖ : “Τὴ {πΠδΐ ἀδν 
ἘΠΟΤΟ 51|84}}1 06 ἃ ἔουπίαίη οροηθα [ῸΣ ακἰῃ 
Δηα [0ΓΣ πποϊθβηηθβ8,᾽ ἱ. 6. ἔου 118 Τϑηοναὶ, 
εἰς τὸν χωρισμὸν, οΥ, 88 ἴ[Ὡ9 ΑἸ]οχαῃἀτίδη 
δηα οἵμεῦ ΜΒ, στ Ξγηατα. ἢδνο, εἰς 
τὸν ῥαντισμὸν, 1ῃ9 ΟῚ ποτὰ, ἀουδύ- 
6886, Γαβαά Ὦγ δὲ, Ροίοσ, 
'Ῥαπίζω, ἴ. ίσω, (ῥαπὶς, τοὰ,Ξεῤάβ- 

ὅδε,} ΤΡ. ἕο δοαέ εοἱξὰ γοάϑ, δοοεγσε, οί. 
ΐ ἽἹ : ἴῃ ]Ἰαῖ, Ὑτοτα δηὰ 

Ν. Τ. ἐο φηκνίΐο ιυἱϊ ἐδ6 οροη δαμά, ἴῃ ονν. 
ἰο κολαφίζω, ΠΡ Ή ΜΈΘΟν τὰ ϑίαρ, Ἔδρθο, ἴδ 
ἔδοϑ ΟΥ δοσϑ, ὙἸὮ 806. ΟΥ͂. 89, ὅστις 
σε ῥαπ. ἐπὶ τὴν δεξιάν σου. εὐθο]. Μαῖι, [ἃς 
χχνὶ. 67. ϑορί. δῃὰ ΟἾδδδ. 

Ῥάπισμα, ατος, τὸ, (ῥαπίζω,) α 
ἐφυδ᾽ πο, δρεὺ πα ᾿ ῥὐλμῦ, 0 

888 
ΟΥ ΤΟΡΌΘΣΥ Ὑ{ΠῚ (06 οΥἰπκΐ- 

. Ῥ άκον, εος ους, τὸ, (ῥήσσω, ἴο ΤΕ δ) 

Τ΄ α εῆγοά, ΟΥ ἃ τἷθοθ οὐ ΟΥ̓ ἔτοτῃ ἃ 

ΡΗΝ 

[86 Θμθοκβ οὐ θασβ, ΜΚ. χίν. 6ὅ, οἱ ὁπη- 
ρεταὶ ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔβαλλον. Ζοῖιη 
χυὶ. Χὶχ, 8. βορὶ, 18.]. 6, δπὰ ἴδϊ. 

849. 
Ῥαφὶε, ἰδος, ἡ, (ῥάπτω, ἰο 56ν,} α 

ποϑαϊθ Ὅκὶι. χίχ. 24. ΜΚ. χ, 7, χη, 
95, Ηΐρροον. ἀθ Μοχῦ. Εῦ. ἢ. ὁ. 26. ΝΊοβε, 
ΑΔ]. νἱῖ!. 4. 

Ῥέδα ον Ῥέδη, ης, ἡ, Τιαῖ, τάοαα, ἱ. 6. 
α οαγγίαρε Ὑ1Ὲ ἴουν Μἢ}}66]8 [ῸΣ ἐχαυ ]] η 
α οδαγίοί, ον. χνυὶϊ!. 18, ὦ 

, Ῥέω, ἔ. ῥεύσω οΥ ῥεύσομαι, ἴο οιυ, 
Ἰηΐτδηβ, ΨόΒη υἱ,. 88, ποταμοὶ---ῥεύσουσιν 
ὕδατος ζῶντος. ϑερὶ. ἀπὰ Ο]Δ68, 

Ῥ ἕω, οὉ80]. ἐο φρεαΐ, β60 ἴῃ ΕἾπον. 

͵ Ῥῆγμα, ατος, τὸ, (ῥήγνυμι,) α γεπά- 
ἑησ, ὀγεασῖ, γωΐπ, Τμὰ, νἱ, 79. δορί. Απηοϑ 
ΥἹ. 1], Ῥο]. χὐϊὶ, 6, 8. 

Ῥήγνῦμι ἃ Ῥήσσω, ἔ, ἕω, φοποῦ, 
ἕο "πὰ ἔραν, ὄγοαϊ; ἴῃ Ν. τ 1. ερόιρα 
διὰ 1) οὗἉ {πΐηρθ, ἐο γοπά,, δωνδέ, 88. 16δίῖμ ον 
θοί.168 ΟΥ δἰκίηβ, ΜῈ᾿. ἱϊ. 22. [,ὰ. νυ. 87, 
ῥήξει ὁ νέος οἶνος τοὺς ἀσκούς, Ῥαϑδ,. 
Μαῖι. ἰχ. 17. βορί. ἀπὰ ΟἾδββ., ον ἰοῆγ οὗὅὨ 
ΤΘΒἴτρ ματτλοπίβ. 42) οὗ ρϑίβοῃϑ, ἐο γϑηώ, 
ἴο ἔδαν, ἰο " Θ. 57Τ. 88 ἄορ, Μαῖίϊ. 
σῇ, 6. Α]8ο ἐο ἀαδῇ ἐο οΥ οη ἰδ σγομηά, δκ 
8 ἀεπηοη, ὁπ0 ροββοβδϑὰ, ΜΙ. ἰχ. 18, ἴ,α. 
ἶχ. 42, ἔῤῥηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ 
συνεσπάραξεν. 80 ϑερί. 16. χίϊ, 16. 
Ὑε4. ἵν. 19, Ατιοιηϊά. ἱ, 60, ῥῆξαι τὸν 
ἀντίπαλον, οὗ ἃ στοεῖ]ον.---Ἴ1, ΕἸΟ. ὅς δῇ- 
80]. ἐο ὄγϑαξ γογέξ, (Ὀγ θυτείίηρ 41] Ὀοπάβ,) 
Ἰ. 6, Ἰη00 το ]οἱοἱπρ δῃὰ ργαΐβθ, Οἷ], ἐν, 27, 
ῥῆξον καὶ βόησον, σὮΘτΟ δὲ ῥ. ΒΌΡΡΙΥ 
φωνὴν, Ἰ1ϊ. " σδυ86 8 δουηά ἴο Ὀγοαὶς ΠΕΛῚ τ᾽ 
80 5. Χ)ϊχ, 18. 11], 9, ὁῆξαι εὐφροσύνην. 
ΝῊ ἀνα ἢ 18 ἡ ἴῃ δ6 

888. 856 ΠΙοί, 1. 85, ν. 93, ἃ ὁ Α Ναυῦ. 960. ἘΠ ΟΠ ΒῊΝ 
Ῥῆμα, ατος, τὸ, (ῥέω, 866 ἴῃ ΕἾπον,) ῬΓΟΡ. “πᾶ0 τ ἰς ἢ ἰδ Βροκο, α τσογὰ: ἴ. 

ΡΓῸΡ. ὦ «οογά, 88 υἱζεγοὰ ὉΥ 18 Ἰἰνηρ 
γοΐοθ, Αοἷδ νἱ. 1], ῥήματα βλάσφημα. 
γον. 18. χ. 44, ἃ]. ϑορί. ἀπὰ ΟἾδδ8....11 
οΟἸ] οἴ νεϊγ, τοογαῖ, ΑἾ80 Ρ]0γ. τσογάϑ, οαυΐν. 
ἴο ϑαψίπρ, ὦ, αἰϊθοοιγθα : 1) Ὅόηον, Μαῖι. χὶ!, πᾶν ΕἶΡα ἀργόν. ΜΚ. ἰχ. 82, Τρ. 1, 48, ἡ, 17, 19, δύ, δ], νηῖοῖὼ πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα τὴᾶγ ἢδνρ 
Τείδτθποθ ἴὸ ΒΟΐὮ βαγίηρβ δηὰ ἀοΐῃ 
ὨΔΙΏΘΪΥ, [86 σψοτὰβ βροίκθηῃ, βῃὰ 4]}1} ἐῃ 
ΟὈΤΩΒίΔη068 σοπηθοῖϊδα ὙΠ} 1η6 θὴρ ἠχεὶ ὈΘξοτΘ δροΐκθῃ οἵ. 8.0 1π ϑορί, ἄς ΟἸα88, 2) οααυΐν. ἴο οδα αι, ν, 11. χΥῇ!, 16. 2 Οὐδ. χἥί, ἢ. .8) ὀφυΐν. το »γθ: αἰἱοΐίο". θ. σ1τ. ρήματ. - μένα, ἢ Ῥοῖ, 1. ἃ, δυδθ 17. ὅ0 πὰ 
ματα τοῦ Θεοῦ, Βδν. χνΐ! 17 ἴῃ ἰοχί. τϑε, 

4 

θὉ. νἱ. ὅ, καλὸν γευσάμενοι Θεοῦ ἼΩΣ 

ῥῆμα Θεοῦ, 



ΡΗΣ 
ῳογὰ οΥ Οὐοά, Ἰιῖε πισίρθεοαι ἄφοτοο, Ἠοῦ. 
“|. 8. ἰπιρὶ. Ἦον. ἰ. 8. ΑΙδο {μι. ἵν. 4. 
Μαῖί. ἱν. 4, ἐπὶ “παντὶ ῥήματι ἐκπορενο- 
μένῳ διὰ στόματος Θεοῦ, ἱ. 6. τηθίοη. 
ΣὭΡΟη ὙΒαίονον ἷβ ογἀαϊποὰ ὉῪ Οοὰ." 
δερί, 208}. 1, 18. 1 β6πι. χυΐϊ. 29. ἴῃ 
18 δ6η86, ἴοο, 186 ψοζὰ οσοῦυχγθ ἰῃ 8 τηο- 
ὨΌΤΔΘΩΓΑΙ ἱηϑουρύοη ἰη Βάοῖ. Υἱ. 
κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. 
6) πλοῦ οὗ 8 Ἰϑδοῦοσ, τοογά, ἱ 6. Ἰϑαοῖ- 

, ἀοοίγίῃδ, 6. στ. τὰ ῥήματα 
τῆς ωῆς, ᾿λο8 τ, 20. χ. 22, ἀκοῦσαι 

884 ῬΡΟΜΝΜ 

ἀγ ἐῤῥιζωμένοι. Οὐ. ἰ,. 7, ἀιὰ ΟἾανο, 
ΤΡ ἀν ἿΝ ἐν δ τ λο: 9, ἀλλ᾽ ὅταν τι 
ῥιζώσῃ τὴν δύναμιν. 
Ῥιπὴ, ἣς, ἡ, (ῥίπτων α ἑάγοιῦ οἵ δυὶ, 

88 οὗ 8 δίοῃθ Οὐ δδρου, Ηομλ. 1]. χίϊ, 462, 
8150 ΤΉ ἱπαροῖυβ τ ἢ ἐμέο γμον 8 Ῥοάγ, ψθθη 
ΒΓῸΡΘ ΠΟ; [ὴ9 
πὰ Επτ. Ηο]. 1122. σον ἴοι 

1. πε ας ΟΥ͂Θ, ἘΣ να 
ἐμουνλμα, Ἰ Οον. χυ. δ2, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλ- 
μοῦ, θυΐν. ἰο ἃ τηοτηρηΐ οὗ η6. ΤῈ 
Ὠθδγοϑὺ ἴο (Πἷδ Ῥίγαβα δ (0 Οχργαβδίοη οὗ 

ἀρρμᾳβ παρὰ σοῦ. χὶ. 14. καῖ, 42. 80 ϑορ δ. αὐτῶν 106, παμφεγγεῖε ἄστρων 
ἣμα, ῥῆμα τῆς πίστεως, ῥῆμα Θεοῦ οΥ ] ῥιπὰς, "1.9 ἐπ] ἴδγϑ.ἢ 

Κυρίου, ἐδό «ὐοτὰ Οὗ ἥα, τρογὰ οΥἢ ἐπ τὰν δ. πὰ ΠΕ 7 

Θοά, ἱ. 6. “10 ἀοοϊτίηοδ δηὰ ῥχογηἶβοδ 
τουϑλ]θα δηὰ ἱδυρῆς ἔἴγουι αοἂ,᾽ ΤΗΒ 608- 
ῬΕΙ, 88 Ὀγοδοιιοά, οι. Σ. 8, Ἶ7. Αοίδ χ. 
87. ἘρΗ. ν. 26. τὶ, 17. 1 Ρδὲ, 1. 25; οὗ 
7οβυθ, ὅοβη ν. 47, ἄς οἷ. ἰῃ 81, 50}:π᾿8 (ον- 

,. τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ, "πογὰδ ΟΥ̓ 
οοἰτῖπο χϑοοϊνθὰ ἔτοτα αοά, Φόμη 1]. 84. 

υἱϊ!. 47. χνῖ!. 8.---11Π1, πιδίοη. ἴτοτα ἴῃ 
Ἦεῦ. Ὥτ, ἐλέπρε δροῖδη οὐ Ἷ. Θ. ΖΘΠΟΥ. 

, ραΐίογ, αὔῶῖν, ᾿ἴκο 18 ατοοῖὶς Ἰϑηρο 
᾿ΐπος δῃὰ λόγον, [χ. ἰ, 165, ἴδω 

ἐν ῥῆμα τοῦτο τὸ Ὑ τ. 68. ΑΝ 
ΧΥΪ. ἰ6. τ ΨῪ γο ἀρὰν οεὰν προ 
«-τπαᾶν ῥῆμα, (ἴδ 6 πορβδῖ, οὐ τῇ )ο1ῃ 
μὰ τι ποἰλένο αἱ αἰ, Τχι. ἱ, δ7, 
οὐκ ἀδυνατήσει “παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα. 

Ῥήσσω, 800 ἰηῃ Ῥήγνυμι. 

Ῥήτωρ, ορος, ὁ,(οὐδοὶ. βίῳ, ) α ἸναΙΟΥ, 
, δάνοσδίο, Αςἰδ χχίν. 1, δηὰ Ο]888. 

Ῥηπσῶς, ον. (ῥητὸς, βαὶὰ, οχργοββοᾶ 
ἴῃ μανὸν οὗβο]. ῥέω, τυογαῖδϑ, 
᾿κάο ] Τί. ἰν. ᾿ βοχί. Ἐπωρίτ. δὰν. 
μου. ἱ. ὃ, ὁ ἰενοφῶν μὐβεν φησιν. 

Ῥίζα, ας, ἡ, α τοοί: ΡΙΌΡ. ἼΩΝ 
ἐϊ. 10. 1κὰ. 1". 9, τὰ ἀλη ἢ ἐη πρὸς τὴν ἐ 
τῶν δένδρων κεῖται. 20, ἐκ ἐΐ ὧν. 
“ἔτοσα (86 τοοίδβ," ἷ. 6.. τιον. Βερῖ. δηὰ 
ΟἸδε8. ὅο οὐκ ἔχειν ῥίζαν, “ ἴο Βανὸ πὸ 
τοοί,᾽ ᾳ. ἀ. " ποῖ ἴο ἴακο ἀδορ τοοῖ, Μαῖί. 
χὶϊ;. 6. Κκ. ἷν. 6 : ἢσ. οἵ ἴῃο89 Ὡοΐ τοοϊοά 
διηὰ οδἰδὈἸβοὰ ἴῃ ἸΝ ἃς ἀοοισῖπο, Μαῖι. 
αὶ! 2]. ΜΙὶι, ἱν. 17. τ, Εἰ. χνὶϊϊ. 6, 7, 9. 
:) Φ τ ΒΟΏΣΟΘ 0 ὩΣ υπίπρ, 1 ̓Τίαι. 

1ῷ ῥίζα α πάντων τῶν κακῶν. 18. 
ἰδὰ. χν. ὃ. Α1]βο 189 τοοΐ ἔτοτῃ 

τείας ΔΏΥ͂ ἰμΐηρ βργΐηψε, Εοτα, χί. 16.--18. 
Ἠοῦ. χίϊ. 16, ῥίζα πικρίας, ἰ. 6. "4 νἱοκοά 
ῬΟΙδοΩ ὙΪΟ86 ΘΧΘΙΏΡΙΘ ἰδ ὈΟΪΒΟΏΟΙδ,᾽ 800 
ΤΩΥ͂ ποία. 8) ππσίοπ. (ἔτοι (89 Ηδν. α | εοὐδᾷ 

ἄσα. ἐκατὶ ̓  ἥχα τοῦ Ἴ ταί. ον. ν. 
ὅ, χχῖὶϊ, 10, δὰ 1 Μδος. ἱ. 1]. 
Ῥιζόω, ἴ. ύσω α, 1 ΠΕΈΜΣ ΤΟΝ. 

Ἀν ρος οΥ ταϊά. ἐν τάν κῶν τὸ μὲ , 
ὧο ἰαλο γοοί, ΤῊ με ἅως ἡ δ, δ 
τι. ὅ, 4. ἴῃ Ν. τ τς 
φοοίοιΐ, -Ξ δα ΠΑ μαλομο δ κε 
ἐο ἐδ βρπεῖν βαοά, οοπρέακί, ΕρΆ. ἰ, ΡΝ ἐν 

Ῥιπίζω, ἢ, ίσω, (ῥιπὶς, ἔν. ῥίπτω, ̓ 
ἴδηι ἴον Ὀ] ΟΊ ηᾷ ἤγο, ἌΠΜΡΡΟ ἈοΝ. 888,) 
ο γὰπ, ἰο δίοιο, ὁ. στ. ᾶγο, ἔχμεὶ, Αἰβιοῖ, ἀθ 
ἢ μετ᾽ ἡμρ!ν τινὰς λίθους, οἱ καίονται;--- 
δ σπο, σβέννυνται ταχέως. ἴη 
ἌΡΑΣ ρρνὰ ἐο πιοῦὰ ἰο αμὰ ὅτ ἔο ἐοξξ, 
ασίξαΐο, 85 ψανο8, 48. '. θ. κλύδωνε θαλάσ- 
σης --οῥιπιζομένῳ. 50 Ῥμῖο, οἰϊοὰ ὃγ 
Ὕγοιδ. εἰ μὴ πρὸς ἀνέμου βαρ γκδδ τὸ 
ὕδωρ. 8. Ὠίο ΟΒεγοοεί. 8, δρϑαιί 
τ 9 υμζσωϑ, 5Β8γ8, ΡΝ ἀνέμον ὅτε 
ἔται. 
Ῥιππτέω, ΟὨΪΥ ἴῃ ῥγοβ. δῃηῃὰ ἴτὴ δ᾽ 

8 τοαυεηίδνο ἔτοτῃ ῥίπτω, 3: ἐο οἵ 
οαϑέ ν, Ἠάοι. ἱν. 188. ῬοΪ. ἱ, 47,4. 
Ιη Ν, Τ. Αοίβ χχίϊ. 28, ῥιπτούντων τὰ 
ἱμάτια, ἷ. 6. ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἐἀνοισίης ΚΡ οἵ ἐοεν- 
ἑηρ ἰλοὶγ ΟἸΟΥ ἴῃ [86 αἷτ, δθ δἷδὸ 
ἀυδῖ, ἐπ ζαγίμθγαηοθ οὗ 186 Ὀρτοασ. 
858 ΟὈΒΙΟΙΩΔΙΥ ἴῃ [ὨΘΑΙΓ65 δα ΟἿΠΟΣ 88- 
ΒΟΙΩ Ὁ]168. 3866 ΤΥ ποίθ. 
Ῥίέπτω, ἔ. ψω, ἐο ἐἦγοισ οΥΣ οαϑ,, Ὑἰὰ 

ἃ βυάἀάθη τηοιίοη, ἐο δωγέ, ἐο λεγε, ὙΠ δος. 
ἢ ΡΓῸρ. δηὰ 1011. ὈῪ εἰς, 1, ἧν, 88, 
ῥίψαν αὐτὸν τὸ ἀπιμθειον εἰς μέσον. 
χγυιὶ. 2, Μαῖι. χχνὶϊ. ὅ. ὈΥ ἐκ πὰ 
ΡΟ ΤΩΝ οὐ; οὶ φάνη! Ἴ, ὧ9. Βορὶ, 
Ὦ 8 ὨΣ]ῸΟΥ 86η80, ΞΞ ἰο »ρξ ΟΥ ῥλμμας 

88 δ'οἷς Ῥϑυβοῦβ, ὙΠ δα. πἷν χν. 80, 
ραν αὐτοὺς παρὰ τοὺς “τόδας τοῦ 

Οομαρ. ὅορι. 2 Κὶ. 11. 16, Ὑγρὰ. χί, 
14, Ῥομ. 418, 1], οὐκ ἔχειν ὅπου τὰ 
ἑαυτοῦ ῥίπτει. 2) ἐο οαϑὲ γοτίλ, ἰάσοω 
αἰέν δοαζέεγ,, Ῥ858. ρατί. ροσί. ἐ 
οαϑέ ἠοτι, πὐαϊιονοά, Μεῖι. Ἔα νη 
ΞΒὲὶς. χὶϊ!. 9, τῶν Συρακουσίων. -κατὰ Τὸν 
διωγμὸν ἐῤῥιμμένων. ῬοΪ. ν. δὰ 2. 
Ῥοιζηδὸν, δἄν. ἱραξίω, ἃ ῥοΐζοι, 

ποΐδθ, τυβιπρ, 88 οἵ νἱπᾶὰθ δὰ νγανοε) 
ποῖδο, ΜΙ 8 οσδδῖ, ἢ ει. "ἃ, 

10. Ηετῖο ἃρ. ΕΣ 889, ῥ ,ῥοιζηδὸν 
προκάρηνος ἀπ᾽ ἠλιβάτου πέσε ὑπ 
γου. 
Ῥομφαία, ας, ἡ, α ἂ 

Ἰοῃ, ἐπ Αεῃ δηὰ δἰταῖρας τδ τ ον ζέτοωο 
ο]ά Ἠϊαπὰ  Ἄμκως 
[Π6 ΤΉ γδοίδηβ, Τδαυς. 1]. Υἱὶ. “7. ῬιοΣ 
Ῥᾳαὶ. ΖΞ τηῖ.. 18, [ἡ Ν. Τ. εῦος. Βου. Ϊ. 
10, ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα, ἰ,, 12, 16. 
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πὶ, 8. χῖχ, 15, 2]. Ἐΐᾳ. μα. ἰϊ. 8ὅ, σοῦ δὲ [ ἐρύω.) α τογϑιλία, ἱ. ὁ. τ5 ἀτανσῃ ᾿ 
αὐτῆς τὴν Υ χὴν διελεύσεται ῥομφαία, 
ἷ. 6. "δηρυλδὰ οὗὁἨ δοὺ] 5 οο!θ ΡΟ 
τπος.᾽ ἴ, ΕΣ. χχχίϊ. 26. ΕΣ. νυ. 1. “8. 
Ἀπί. νἱ. 12, 4, ἡ ῥομφαία τοῦ Γολιάθου. 
νυἱ!. 12. ]. 

δύω, οαυΐν. ἴο 
οηϑεί, οααΐν. 

ὁ ἀπὰ Ν, τ. 

19. χνυ. ὃ. 
Ῥοϊ. νἱ. 29, 1. 
Ῥύομαι, ἔ. ῥύσομαι, ἄεροῃ. τιϊὰ. (οὉ- 

80]. ῥύω, εοαυΐν. ἰο ἐρύω,) ῥτῸΡ. ἐο ἄγαιν 

οοηϊτδοϊοα, Ατίδίορῃ. ῬΙαὶ. 10δ1. ιοῦ; 
δίς, ἷν. δ] ; ἢρ. ΕΡΆ. ν. 27. 
Ῥ ύω, κεο Ῥύομαι. 
Ῥώννυμι, ἔ. ῥώσω, ἰο εἰ , πιαΐό 

ἥγπε; τλοτθ τϑυδ}}γ ροτῖ, Ρρ888. Ἔρω αι 88 
Ργεδθηΐ, ἕο δὲ δέγοησ, τοεἶΐ ; ἴῃ Ν. Έ, οὐΪγ 
Ἰπροτγαῖ. ἔῤῥωσο, 88 ἃ ἴογτηι]α δἱ ἴΠ6 δῃά 
οὗ ερ βι16β, {κε Τ,Δἱ. υαἷρ, ΚΡ ἊΣ : 
Δεῶ χχὶ!. 80, ἔῤῥωσο. χν. 29, ἐῤῥωσθε. 

Σ. 

Σαββατισμὸς, οὗ, ὁ, (σαββατίζω,) 
ἑοισαγαὰ8 οποϑοῖ; Ὦθηοα ὉΥ ἱπιρ]. ἐο ἄγαῖῦ ᾿ ργορΡ. α ζεορίησ . Ἷ. 6. α οϑαδὲ 
οΟΥ δμαϊζοῖ, ᾿ Ξες ἕο γόϑομο, ἀεἰτΌοῦ; ἜΝ ἰαδοων; ἴὰ Ν. Τ΄. Ηοδ. ἷν. 9, ἐμ 
"4011. ὈΥ͂ δοο. βωρὶ. Μαῖι, χχυϊὶ. 48, ῥυ- 
σάσθω νῦν αὐτόν. 2 Ῥοῖ. ἰϊ. 7. Αὖθ0]. 
Εοοτι. χὶ. 26, ὁ ῥυόμενος, "το ἀο]ἑνονοσ, 
45 οἷϊι. ἰπ ϑερί. ὯΔ δὴ δάϊυποὶ ὕγοηι 
«οἴδποε, 6. στ. [01]. Ὺ ἀπὸ νῖ1}} σεη. Μαῖϊ. 
νἱ. 18, ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, 
δρο, διὰ ϑεορῖ. ΕὉ]]. ΌὉΥ ἐκ σῖῖῦ ρθη. 
Ἐιι. Υἱὶ. 24, τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώ- 
κα τοι--- 2 Οὐογ. ]. Ἰό Οοὶ. ἱ. 18, 8]. δῃὰ 
ΟἸκεβ. Ῥαβ. 1,0. 1. 74. 2 Τίωι, ἱν. 17, δηὰ 
Βερί. 
Ῥυπαρεύομαι, ἄθροῃ. πιἱά. (ῥυπα- 

ὁς,) ἐο δὲ Πιίέλν, ὃ. Βεν. χχὶϊ. 1], ἰὼ 
αι. βρὰ. 

Ῥυπαρία, ας, ἡ, (ῥυπαρὸς,) Ῥχτορ. 
ἡ, Μιιλύσιοθο, βᾳ. ἃ. ἰ. 2], Δ μὴν 
“πἄσαν ῥνπαρίαν, ταθαηΐηρ, " ΠΟΒΏΪΥ 51π8,᾽. 
ϑ Οὗ 85 γ᾽ υἱΐοηγ, ἀστυ ηἸκΘ ἢ 688, ζοΓΠ οδιΙοη, 
ἄτα. : δρ᾽ τυ }}γ τ 1} Δ] δἱου ἴο Ἰδυησ δδ1 490 
4 ΒΙΔΕΥ ματτηθηῖ, ῥυπαρὰν ἐσθῆτα. ἴῃ 
1:9 τηοῦϑὶ δθῆδθ 11 οὔοὺ. ἴω Ρ]υΐ, Ῥτεο. 
Οου͵υχ. ὃ 28, δηὰ 80 ῥνπαίνεσθαι, "ἴο ἢὈ6 
ΡΟ]]υϊοὰ πὴ} νἱοθ," ἰη Ὠίοη. ΗΔ]. ἀ Ριαι. 

᾿8η4 ῥύπος ἴον (6 ἀεβ]ετηθπὶ οὗὨ [}9 δου], 
ἴῃ Τλιοΐαῃ, τ. ;. δ42. ἰἱ. 800, 

Ῥυπαρὸς, ἀ, ὃν, 54). (ῥύπος, Μἰέν, 
αὶ, 34. κ.. 2, πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ δέκ 
ϑιορῖ. δὰ ΟἾἶδβϑβ. Ἧς. Ἧδν. ΧΧΊΙ. 1]. ἴῃ 
Ἰαῖον οὐϊι. βορί. ὅο Αοί, Τβοι. ἃ 18, ῥυ- 
“παρὰ ἐπιθυμία. 

Ῥύπος, ον, ὁ, Μιΐ, Μλέποδε, 1 Ῥοὶ. 
Ὦ:. 21, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου. ϑερῖ. 
Φοῦ χὶν. 4. 15. ἰν, 4. [χυς. ΑΠδοδαΓ. Υ. 
Ογηθπδβ. 29. Ρο]. χχχίὶὶ. 7, 8. 

Ῥυπόω, ἴ. ώσω, (ροεῖ. ον ῥνπάωυ, ἴν. 
ῥύποι.) ἰο δὲ πιύν, Ἰῃ ἴοχῖ. τος. Βου. 
χχῖ. 11, ὁ ῥνπῶν, ῥνπωσάτω ἔτι. οι. 
Οά. νἱ. 87. Αὐδίορῃ. αν. 127]. 
Ἐπ εως, ἥ, (ῥέω, πο δῸ} 

Ποισίπσ, ἤωα, ὁ. ετ. αἵματος, νυ. 25. 
1μα. νἱη. 43, 44. δορὶ. ἴμεν. χν. 24, βᾳ. 
281. Υ. Ἡ. νὶ. 6, τὴν ῥ. τοῦ αἵματος. 

Ῥυτὶς, δος, ἡ, (οὔθο]. ῥύω, οᾳυΐν. ἴο 

λείπεται σ. τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ, “ΒΟΤΘ ἰδ 
τηθδῃῖΐ, ποῖ 8 τη οῖὸ γοϑέίησ, Ὀυΐ δι ιΟἢ 8 Γεδί 
88 αοἀ θηἰογοά ἰηΐο, δὴ Ποὸ δαά πηϊδηοὰ 
[ν]8 ψοσὶς οὗ ογθδίΐοι ; ὩδῃΊΟἾυ, 8 σομρ]εΐε, 
ΒΟΙ͂Υ, δηὰ ΒΆΡΡΥ τοδὶ : Ὑβογοὶ ἴδ ἰδ ἔΣΊΠΟΓ 

δ]. 1 ἰηὑπηαιοά, ἰδ δὶ [86 Βα Ὀδα ἢ σα ἱπδυξτυϊοα 
88 ἃ Βγμῦο] οἵ {παὶ είογπαΐ τοοῖ ψ πο ἢ 
Υϑ δῖ ΤῸΣ (06 Ρθορ]9 οὗ Οοἀ.᾽ ΚΞ,.66 
ΤΩΟΪΟ ἴῃ ΤΩΥ ποίθ ἴπογθ. Τὴ0 ψογὰ οσοῸ}8 
αἷοο ἴῃ Ρ]αΐ, ἀς Βυρεοτεί. 8. 5 
Σάββατον, ου, τὸ, ϑβαδδαίδλ, Ἠοδ. 

ῬΓΟΡ. γεβέ, α οραϑίης 7γοπηι γ; Ὁ]. τὰ 
σάββατα, οἴνδῃι ἴον {ἢ εἰπρ., ἀδῖ. »]. τοῖς 
σάββασι. 1. ῬΒΟΡ. ἐδ  ἦ. 6. 106 
δον 8 δα δῖ, (ἢ0 βαενθηΐῃ ἀδγ οὗ {δ΄ 
νοοῖ : 1) ϑίπο. ΜΚ. 11, 27, τὸ σάβ. διὰ 
τὸν ἄνθ. ἐγένετο. Μαῖι, χὶϊ!. ὅ. ΜΕ. 1. 
21. νἱ. 2, ἡ ἡμέρα τοῦ σαβ. ἴμι. χὶϊ!. 14, 
16. νἱ. 1. ἀπά ϑδερί. βῶρο. 2) ρέωγ. ἴῃ ἃ 
Ρίυτα] δἰ, Αοἴϑ χυῇϊ. 2, ἐπὶ σάββατα 
τρία. Οοἱ. 11. 16 : Φἰδον. ΟὨΪΥ ἴῃ βοη. 
δηά ἀαί., οαᾳυΐν. ἴο εἰπρ. Μαιί. χχυ. 1, 
ὀψὲ σαββάτων. ἡ ἡμέρα τῶν σαββάτων, 
μι. ἦν. 16. ΜΙ, 11. 28, 24. 1]. 2, 4.---ἰ1. 
ΜΈΤΟΝ. 8 ροχίοά οὗἩ βούθῃ ἄδυβ, α εὐδοῖ, 
βίηρ. Μ]ς. χυὶ. 9, πρώτῃ σαββάτου. ΤᾺ. 
χυὶὶ, 12, δὲς τοῦ σαβ. Τ᾽. αὐ χχνιὶ, ἐ, 
εἰς μίαν σαββάτων. Μῖκ. χνὶ. 2. [,ὑ. Χχίν. 
]. Αοἰίδ χχ. ἴ. 1] Ὅοσ. χνὶ. 2, δῃὰ ϑορί. 

Σαγήνη, ης, ἡ, (σαγὴ, ἔτ. σάττω,) α 
ποδί, ἀδοὰ ἴῃ ἢβῃϊηρ, δηὰ ἄἀγαη ἴὸ 1116 
βῆοιο, “ δοῃθί εἷς ἴΚὸ οὖῦ ἀγαιο-παΐ, 
νοῦ, θη δυηῖκ ἱπίο (ἢ6 γχἧνος δηὰ 
ἀγασγοά ἴο 1Π|6 ΒἤΟΤΘ, δΊΥΘΕΡΒ, 88 ἰΐ ΟΕ, 
{0 Ὀοϊζοτῃ, δηὰ γγὰβ ἐπογοίοτο οδ]οὰ ὑδὲ- 
γίοίμηι. [Ιἃ τηϊ8, πόνόνον, Ὁ αἰβοταὰ 
ἕτοτῃ δὴ ΟΥ̓ ΠΑΙῪ ἀγα οποῖ, {δὲ θαδὶ δ5 
δοίης ἴδ ᾿δύροσ, δηὰ οὗ βίουοσ τηδίου δ }8,-.-- 
[οστηϑὰ οὗ τδιι]οὰ πουῖκ, οδὶου,, ΟΥὁ 68Π6,--ἰ 
ψ88 ἰηϊοπάοά ἰο (8 Κὸ ποὶ ρμαγέ οὗ (06 868 
οὗ ἃ ΡοοΪ ΟΣ δίγεδ:, Ὀυΐ (δε τολοίδ, οὗ ΘΥ̓́ΘΣΥ 
Κίπά, ε'Ζζθ, δὰ φυδιῖν : ΏΘηΟΘ 18 ΠδΏνο, 
11. “τπαὶ ἰηίο ποῖ 81} 1.6 ββἢ οὔ ἃ ρμοϑὶ 
ΟΥ̓ Ῥατί οὗδ σῖνεῦ ΤΕ͵ ἑποίοϑοα ἀπὰ ογαπνορ 
ἐορείλον.᾽ 8. ῬοΙΪ. ΣΙ τ ὄ, σάττουσιν εἰς 
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γγεῖα, ὙἘ]ΟΝ δοοτλβ 8} υὐθά ἰοἷη (ἢ ντοτὰβ 

οὗ 8ι. Μαῖῖ. χὶϊὶ, 47, σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς 
τὴν ϑάλ. καὶ ἐκ παντὸς γένους συν- 
αγαγούσῃ. ϑυσὶ ἰ8 480 δ᾽] υάρὰ ἰο ἴη 
180 ἤφυγαῖδνο τδὸ οὗ [6 νοι σαγηνεύω 
ἰῃ Ηδοῖ. νἱ. 81. ᾿Ξ βοῦγ]. Ακ. 1858. Ρ]ῖἴο, 
Ῥ. 698, δὰ οἱδοῦ τυ ἴογβ, 88. βαϊάὰ οἵ οαρ- 
ἑωγίπο αἱ ἴῃ6 Ἰη]ιδυϊ δη[8 οὗἨ 6 οουῃίγΥ. 
Βοδί 65 {πο Ν. Τ'., τἰὴο ψογὰ ὀσΟΌΓΒ 4180 1ῃ 
δορί. (848 ΕΖ. χχνὶ. ὄὅ, α].} ὅς Ἰαίον τε [ουδ, 
86 Αρρίαῃ, 2] ἸΔπ, διὰ Ατίθιϊά. ῥτορ. : 
δἷδὸ ἤρ. ἴῃ Ρ]υϊ. νἱ, 647, 8. ἔμειναν ὥσπερ 
ἐν σαγήνῃ μίᾳ, τῇ δεισιδαιμονίᾳ, συνδε- 
δεμένοι. 

Σαΐίνω, ἴ. ανῶ. (τ. σεαίνω, Κἰηάνοα 
ὙΠ σείω,) ἐο πιοῦξ, δ(ἴῦΥ, οΥ ΔΩΥ 
ταϊηρ, δηὰ ὉΥ ἱἐπρ] οδύώοῃ, ομέ οΓΓ 9) 5836 

. Ἦρποο ἔχ. ἐο πιοῦό ἔπ ηιϊπα, }67- 
ἑωγὸ. 80 ΕἘπτῖρ. Βδ65. δδ, σαίνει μ' ἔν- 
ννχος φρυκτωρία, δηὰ μᾶ88. ο ὅδ »γ- 
ἐωγυοά, 1 ΤῊ, 111, ὃ, τῷ μηδένα σαίνεσθαι 
ἐν ταῖς ϑλίψεσι ταύταις, “Βῃοι ]ὰ ὃθ 
Ροτίαγθοά ἴῃ τϊηδ, δηὰ τηονοὰ ἔτοτα [6 
ἔα ἢ. Οοιρ. Αοἰδ ἰὶ. 26, ἵνα μὴ σαλευθῶ, 
ὙΟΤΟ 5866 ΤΥ Ὠοΐθ. Ῥίομρ. [,μδδτῖ, ν]}}. 
1, 21], οἱ δὲ, σαινόμενοι τοῖς λεγομένοις, 
ἐδάκρυον. 

Σάκκος, ον, ὁ, Ἠοῦτν. νὼ, ϑαοζοΐπρ, 
ᾧ, 1. 6. οοαγϑθ Ὀϊδοὶς οἹοίῃ, βκς 

ΤΩΟΩΪν Ὠδᾶθ οὗ δαῖτ, Βαν. νυἱ. 12, δπὰ 
υδοὰ ἴῸΓ βίσαϊηὶηρ Ἰἰᾳυ 48 : 8180 Ὁ} βδοῖκβ, 
δηὰ [ῸΓ τλουτγηΐηρ-βαττηθηΐβ, όχι ὈΥ ᾿τὸ- 
ΡΒιοίβ, δηά ὈΥ͂ ΔΒοθΕ]ς ῬΘΓΒΟΠΒ ᾿ἀβῳψδς δῖ, 
Ν. 4, Ἠδηοθ ἰη Ν. Τ'. σοποσ. ἔν. νἱ. 12, ὁ 
ἥλιος μέλας ἐγένετο ὡς σάκκος τρίχινος, 
σοΙρ. 18, 1. 8. Ἐκο]υδ. χχν. 17. Οὗ 
ΤΑΟΌΣΩΪρ-βατταθηΐδ, Μαίι. χὶ. 2], ἐν σάκ- 
κῷ καὶ σποδῷ. ἴκι. χ, 18. Οὗ ἃ ὑγο- 
μοῦ ραττηοηΐῖ, Κον. χὶ. 8. 

Σαλεύω, ἴ. εύσω, (σάλος, ἴΐ8 δυγῶο 
οὗ [80 568,} ῬΓῸΡ. ἕο πιοῦθ ἴο απά 7770, ἰο 
δδαῖο, ἴταμιβ. ἱ. 6. ἴο ραΐϊ ἱπίο α βίαίθ οὗ 
ψαυϊηρ, ΥἱὈγαίοσΥ τοιοῦ, [, ῬΒΟΡ. στῇ 
8.6. [.υ. νἱ. 48. ΗδὉ. χίϊ. 26, οὗ ἡ φωνὴ 
τὴν γῆν ἐσάλευσε. Ῥαδ8. σαλεύεσθαι, 
ῬΓΟΡ. υϑοὰ οὗ [Πδ ἰοδείῃρ ἴο δηὰ ἔτο οὗ 
Βῃΐρ8 δ δῆσθοῦ, δοὸ ΤὭυς. 1. 187; δυϊ 
Αἶδο οὗἨ 8ΔΥ ΟΥΘΥΡ ἰοβδίῃηρ, δὲ Μαῖϊ. χί. 7. 
1λι. νἱὶ. 24, κάλαμον ὑπὸ ἀνέμον σαλευό- 
μενον. Μαίί. χχὶν. 29, αἱ δυνάμεις τῶν οὐρ. 
σαλευθήσονται, ἀοποίζηρς [6 ἀοδιΓιοι οι 
οὗ βίαδίθβ δηά ροϊθηίαῖθβ. ἣ'ἴο Ρ]υϊ, Ὠΐοῃ, 
8, τὴν τυραννίδα σαλεύουσαν. Αοίδ ἷν. 
8]. αἱ. οὗἨ δῇ δαγίμαυακο, ἐσαλεύθη ὁ τό- 
πος. 8. “Ἐβοι. Ῥιοῃ. 1117, χθὼν σεσά- 
λευται. [Κὸ νἱ. 88, μέτρον πεπ. καὶ 
σεσαλευμένον, ἱ. 6. Βηαίκοῃ ἄοψῃ. Α80 
δορί. 908. δηὰ ΟἾδϑε, ΕἾ. οὗ ᾿μΐηρβ τοδὰγ 
ἴο [8]] διὰ ροτίβῃ, Ηθὃ. χὶϊ. 27, σΐογο τὰ 
σαλευόμενα, {ἠέπρε ἐλαΐοη ἀπὰ τοδὰγ ἴο 
ἴ4]1, τηθδηβ ἴἢ6 Μοβαὶς ἀϊδβροπβαίίου : τ 8116 
τὰ μὴ σαλευόμενα ἀοείχηαίοθ (86 ΟἼγτῖδ- 
εἴδη ἀἰβρομῃβαιίοη.---1, ΜΈΤΑΡΗ. ἐο ηιοῦα 
ἴα τηϊηα, ἐο αρίαίο, αἰδίεγό, Ὑ1Ὰ δα. 
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Αοἴκ χυΐϊϊ. 18, τοὺς ὄχλους σαλεύειν, ἴθ 
ασίϊαΐο ἐδε ,» Ἶ. 6. ἴο εἐδυ80 ἃ ἰυτηπ]ὲ. 
80 ἰπ {Π6 ΟἾ488. πυτὶ θυ ποῖ Ὁπέγθα ΒΕ, 
(85. ϑορὶι. (ξἀ. Β. 26. ΕἸ. 1074,) ρο!ἶοα] 
ζΣθΌ ] 606 ἰβ οοταραγοὰ ἴο [ἢ 6 ἐοββίηρ' οὗ ἃ 
ἰϑπηροδίιουβ 808. βδϑ. Αὐίβ 11. 25, ἕνα 
μὴ σαλευθῶ, ἱ. ὁ. “τπᾶῖ 1 δῃου] ἃ ποὶ ὉΥῪ 
σΔἰ δύ 6 Βδίκοη οὐ του δ]ε ἃ, ὨδσηοΪγ, 
80 88 ἴ0 ἢαγνθ ΤΩΥ ἢτγπα ἴαϊτδ δηὰ ἰτυδξ 
ἰἴῃ αοἀὐ ἀϊοιυτθεά., Οορ. 1 ΤῊ. 111. 8, 
δ΄ίο δἷ6ο 2 ΤΆ. 1. 2, εἰς τὸ μὴ σαλευθῆναι 
ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς, "ἰδῇ γο ΒΒου]ὰ ποῖ 
[βϑυ τ γουγβοῖνθθ 10] ὉΘ ἸΥΟΆΌ]οἃ - 1. 6. 
πὶ ἐπ Ὁ ποῖ βθδικοη ἤτοτα ἴ86 ἘΠ οτο 
βοι{]οὰ Ῥεσβυδδίοῃ οὗ ὙΟῸΣ τηϊπὰβ : γῇ οτο 
γ͵6 ἤανθ, [ σοποοῖνο, (88 ἰπ ἃ βί γαῖαν γ0α5- 

οὗ Ατὐτίδῃ οἱϊοὰ Ὁγ Ὑ οἴβ. μὴ ἀπτοσα- 
λεύεσθαι διὰ τῶν σοφισμάτων.) ἃ τηοῖλ- 
ΡΒοῦ ἰδκθῃ ἔγοτι ἃ δῃϊρ (ὉΤῈ ἔγοτη 105 δῃ- 
ΘΠογαρθ, ἀμ οαγτὶθὰ οὐδ ἴο δε8. 1 Μαος. 
νἱ. 8. Εκοϊιβ. χχῖχ, 18. χ]νἹ!. 19. 

Σάλος, ου, ὁ, ῬτῸΡ. αην οἱδναίονγψ πειο- 
ἐΐοη, ἐοδδίῃσ ἐο απὰ δ, ΟΡΡΒΕῚΥ οὗ 6 
Βἢ]Ρ δ 868, οὕ ΤΟ ΕΙΩΕ δ΄ ΒΠΟΝΟΥ : ΠΘΏΘΟ ἴῃ 
Ν. Τ᾿ ναὶ ἴον ἐσ γοϊϊέησ δα, δέϊονος, 1,α. 
χχὶ. 25. ἠχούσης ϑαλάσσης καὶ σάλον. 
δορὶ. Ζοαῖν '. 1δ, Ῥβ. Ἰχχχῖχ. 10. Ῥ]αϊ. 
ΤΊοδ. 20. Ἡϊοά. ϑ5'ς. χχ. 74. ϑόρῃ. ῬΆ}. 
271. Αὐἱδιορῆ. Τοδη. 872. 

Σάλπιγ ἕξ, ιγγος, ἡ, α ἐγωηιρεῖ, 1 Ὅν. 
χίν. 8. πιγξοι ὙΠ Τ᾿ Ὑῆϊς Υ ἢ 8. ἰχ. 
14, Αε δηπουποίησ [6 ἜΡΓΌΝΟΣ ΟΥ Ρῥτο- 
ΒΘῃ06 οἵ αοά, Ηοῦ. χὶ!. 19: οὐ 4180 {δὸ 
πα] δὐἀνθηϊ οὗ {πὸ Μοβϑίδῃ, Μεαϊι. χχὶν. 
81. μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, 
(ἴον. μετὰ μεγ. φωνῆς σάλπεγγος, 80 
ΔΙ] πδΐοη, ὙΤΘ ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΟ, ἴο 6 τηοϊδοά 
οὗἉ σοηνψοκίηρ, βοϊ θη 8586: Ὁ] 168 διηοτρ ἔμ 
δονθ δηὰ Οἰδη]68, πδυηοὶυ, ΌΥ βδουπὰ οὗ 
ἰτυτηροῖ,) 1 ον. χν. δ2, ἐν τῇ ἐ 
σάλπιγγι. 1 ΤῊ. ἱν. 16, σ. ὁδι ζάν" 

Σαλπίζω, ἴ. ἰσω, (σάλπιγξ,) δον. 1. 
ἐσάλπισα, ἰο δομπᾶὰ α ἐγεηιρεί, ἰηῖταμε. 
Μαῖϊ. νἱ. 2, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν 
σου. 1 ΟοΥ. χν. δ2. Βον. νἹῇἹ. φ, 8η4. ἰχ, 
], 18. χ. 7. χὶ. 16. βορῖ. δμὰ Ο]858. 

Σαλπιστὴς, οὔ, ὁ, (σαλπίζω.) α 
ἐγωπιροείεγ, ον. χυὶ!. 22, Ἰ)ίοη. Ηδ]. Απὶ. 
ἦν, 17), δῃὰ δῖ. Ο]688. 

Σανδάλιον, ον, τὸ, (ἀΐτη. οὗἩἨ σάνδα- 
λον,) α ϑαμααΐ, ἱ. 6. α τσοοάδῃ οΥ Ἰορῖδοπι 
8016, οονοσίπρ (Π6 Ὀοϊίζοτα οὗ ἴμ6 ἔοοξ, δηὰ 
Ὀουπά οὐ Ὑἰ1} ἐποηρβ, ΜῈ. νἱ, 9. Αεἰς 
ΧΙΪ, 8. ϑερί. δπὰ Ο]688. 

Σανὶς, ίδος, ἡ, α δοαγά, »ίακζ, ε. κι. 
οὗ α βῃϊρ, Αςίβ χχνΐϊ. 44, ἐπὶ μέν: τὸ μὲ 
τη δ ηρ' ΡΙΔΏΪΚΒ ἔγουι 8 Βῃ 10 8 ἄθοῖς. ὅ3ο ἴδε 
[1] ρῆγαβο ἴῃ Ῥο]. 1. 22, 9, ταῖς σανίσι 
τῶν καταστρωμάτων. Τδδ 611105. οὐδοῦ 
8180 ἴῃ Επτρ. Ηεὶ. 1672, οὐκ ἤθελ᾽ ὀρθὸς 
σανίδα προσβῆναι κάτα, " ἴο Ραξ Βῖδ ἴοοϊ 
οὐ ἴδθ ἀδοῖ.᾽ ΑὨ180]. ἱ, δδ, 1δ, κλασ- 
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θείσης ποτὲ νηὸς ἐν ὕδασι, δῆριν 
ἐθέντο Δισσοὶ ὑπὲρ μούνης μαρνάμενοι 
σανέδοε. 

Σα-πρὸφ, ἁ, ὁν, κἀ]. (σήπω,) δαὰ : ἴπ6 
ὉΟΓΙΑ εἰριϊῆθθ, [ἷ. ῥτορ. “σδαῖ 8 ἀδοαψοα 
Δηα γοίζέδη, 88 βαϊὰ οἱ ΠῈ Ὁ οὗἨ νορϑίδὉ]9 ΟΥ 
ΔηΐΪΤΩ8] δ δαίδῃοαβ; ὨΘΏςΠΘ ὉΥ τησΐοῃ, ὙΠδῖ 
ἰδ γεΐωεδε απὰᾶ , 88. Οἷἀ ν6 8868. ΟΥ 
8.81} ἤβιιοθ, Μαῖιῖ. χὶϊὶ. 48 : 4]δο, θη 
ΔΡΡΙΪοὰ ἴο ἴχ668 οὗ ἔγυϊϊ, δὲ 8 οὗ 8 δαά 
φψιαϊέν, Μαῖϊ. υἱῖ. 17, 18. χὶϊ. 83, [,ὰ. νἱ. 
43.--ΠΠ, δρ. ἴῃ δ τόσα] βθῆδο, δογγαρέ, 
ἐομῖ, ἘΡῊ. ἱν. 29, πᾶς λόγος σαπρὸς, 
ὨΦΙΏΘΙΥ, 88 ΟρΡ. ἴο λόγος ἀγαθὸς “πρὸς 
οἰκοδομὴν 7υδὶ δἴϊοτ, “Δ κἰηὰ τ βδίουοσ, 
οὗ δὰ δηδ υὑπργοῦιδῦ]θ ἀΐδοουγβο, 88 
Ὀγδυ]ηρ, δ]απάοτγϊησ, ἀπ (ἢ9 ἴοο] 18}} (ΔἸ ϊς- 
πᾳ δὴ ἕως ἢ [με Ὀοίοτο τηθημοηαά. 

. Τῶν 11 ἀ! θογβ {Ππ|10 ἔτοτα [89 ῥῆμα ἀργὸν 
οὗ Μαῖι. χὶ!. 86. Οομρ. Αὐλίδα Ερίοϊ, 1, 
16, τὰ σαπρὰ λαλοῦσι, οἱ α]. 

Σάπφειρος, ον, ἡ, βαρρλίγο, ἃ 
εἷοιιδ βίοῃο, Ὡθχὲ ἱῃ Ὠδγάποεββ ἃηα νϑ]υθ ἴὸ 
τῆς ἀϊατηοη, προ βι]Υ οὗἩ ἃ Ὁ]ὰ6 οο]ουν ἴῃ 
δου 5 δῃεοθ, ον, χχὶ. 19, ἥβορί. 20. 
δηὰ ΟἸδδ. 
Σαργάνη, ηες, ἡ, (οοιαρ. Ηδτ, ΧὙΩ» 

ἴο ἰοΐογνεανο, [0 Ὀγαὶά,) ῬΓΌΡ. “" ΔΩ͂ ἐδιηα 
Ὀτγαϊάεοά, ὑνϊϑιοὰ, ᾿η ουγόύθῃ.ἢ Οὰ α ᾿ 
ΜΈ ΒΟΝΥ]. ϑυρρ!. 769. Τῃ Ν. Τ᾿ α 
δαεβεί, πείιοογζ ΟΥ οογάξ, 2 Οοτ. χὶ. 88: 
ἐοῖΡ. Αοΐβ ἰχ, 25, σπυρίς : 80 Αἴδοῃ. 
Ῥ- 119, ἃ 407. 

Σ άρδινος, ου, ὃ, ἷ. ᾳ. σάρδιον, ον. 
ἦν. 8, πῃ ἰαχί. ΓΘο. 

Σάρδιος, ον, ὁ, ϑαγαΐωδ, ϑαγαΐαη, ἃ 
Ῥτϑοίουβ βίομθ οἵ 8 δίοοά-τοᾶ, ΟΥ̓ΒΟΙΩΊΘ- 
πιο8 οὗἩ 8 Ποβδἢ-οο]ου τ, ΤΏΟΤΟ ΘΟΙΔΙΩΟΏΪΥ 
πον ΟΥ̓͂ ἰῃὴ6 πδιηὴθ οὗ οαγηποίίαη, δπά 
ς}10ὰ σάρδιος, 88 Ὀτουρης ἔγομι ϑαγάϊηίδβ. 
Ἐσν. ἱν. 8, ἴῃ Ἰαῖοσ ον. χχὶ. 20. ϑορί. 
Εχ. χχυἹἱ. 17. Ἐ2. χχυὶ!. 18. 

Σαρδόνυξ, νχος, ἡ, 9α , ἃ ῬΓΘ- 
οἷουβ ἐἰθῆς ΜΝ υα 8 ΤῊ κου μὴ θ ΨΔΙΘΙΥ 
οὗὨἨ 106 ΟΠΥ͂Χ ΟΥ̓ ΟδΒαϊοθαοηγυ, 1 οσταΐ πα] θα 
ὙΥΪΓἢ 56.468 ΟΥ Β|γρο8 οὗὨ βαγάϊδη Οὐ δ γη6- 
Ἰΐαδῃ, ἔθου. χχὶ. 20. 708. Αηϊ. 111. 7, ὅ. 

Σαρκικὸς, ἡ, ὁν, δἀ)]. (σὰρξ,) Μορὴν 
ὥον, Ῥοτίαἰπίης ἴο ἰδ βοβῆ ὋΣ νοὰγ, 
ΟΡΡ. ἴἰο πνευματικός. 1) ρΈΠΟΙΑΙΪΥ οἵ 
ΤΗΙΝΟΒ, τὰ σαρκικὰ, οαυϊναϊοηϊ ἴο ἐδέησε 

, Θαίογηαϊ, ἐδηιὶ , Βοη. χν. 
27. 1 Οον. ἰχ. 11. 2) δβ ἱπυρὶ γίπρ γθακ- 
Π688, ἔγδὶ γ, ̓ πωρογίθοϊοη, 6. στ. οὗ ΡΕΒ- 
5ΟΝΒ, οαγπαΐ, τοονίαΐν, λωπιαῃ, ἀτιὰ 8ὸ ἐπι- 
»ογ7δοί, πϑοὰ οὗ ν͵βάοτῃ δεαυϊγοὰ Ὁγ Βυμπηδῃ | 22, 
ΤῊΘΒΏ8. ΟΣ ΠΔῚ Β ὨδίιΓ8] ΡΟΎΘΙΒ, δηὰ ἰοηἀ- 
ἴῃ ΟὨἿΥ ἴο σάΓη δ] οΟΥὁἨ ΟΣ] ἀ]γ οπάβ, 1 Οοσ. 
Ὧ:. 1. ὡς σαρκικοῖς, ὡς νηπίοις ἐν Χρ. 
νοῦ. ὃ, 4. ΟΥ̓ εδΐηρε, οἀγπαΐ, δωπιαη, 
2 Ὅον, ἱ. 12, οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ. Χ. 4, 
ὅπλα οὐ σαρκικὰ, ἀλλὰ δυνατὰ κιτ΄λ. 

887 
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Ηοδ. νἱΐ. 16, οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς 
σαρκικῆς, ἷἱ. 6. Ὑ ἤτα!], ἱγαποίεηϊ, ἰθταρο- 
ΤΆΥΥ,᾽ ΟρΡ. ἰο κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκατα- 
λύτου: οαγναΐ, 88. ὁρρ. ἴο ἴδ δρὶ- 
τἰτυα] βουνίοθ οὐ οὔὖσ Ηἰρῃ- Ρτίοδὶ ΟἿ τί. 
8) 88 ἱπρ) γἱπρ δ᾽ δὰ ργορθπδιυ, οαγναΐ, 
Β0 76οὐ ἴο σΆΓΠΔ] ᾿υβῖ8 οὐ ἴῃ βττα 68, 6, γν. 
οὗ ροσβοηβ, ἤοῃ). υἱὶ. 14, ἐγὼ δὲ σαρκικός 
εἶμι : οὗ {πΐπρβ, 1π0 Ἰυδίϑ (Ποιηβοῖνθα, 
] Ῥοῖ, ᾿. 1], τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, 

ἀδϑῖγοδ, ἷ. 6. " Πανὶηρ (ποῖν βοαΐ ἴῃ 
[86 σγηδὶ ἡδίυτο οἵ τηδῃ." 

Σάρκινος, ἡ. ον, δα]. (σὰρξ.) Ῥτορ. 
ΤΉ ΘοΟΥ, εὐτ Ἢ βξρ 

2. 7. Ἰῃ Ν, Τ| Μοεῖν, οΥ Πεεῖ, δὰ τμοτο- 
ἴογο δος, γἱϑ] ἀΐηρ ἴο 106 ἰοποῖ, ορρ. ἴο 
λίθινος, 2 Οοτ. “]. 8, ἐν πλαξὶ καρδίας 
σαρκίναις. ΟορΡ. ϑορί. καρδία σαρκίνη, 
ΕΖ. χὶ. 19. χχχνὶ, 26. Ρ]αὶ. δὲν. Οὐο]οῖ. 
27, ἰπὶξ, 

Σὰρξ, σαρκὸς, ἡ, Μεεῖ, ἰἱ. ὁ. οὗ ἃ ]ῖν- 
ἵἱπρ Τηδῃ, ΟΥ̓ δηΐπδὶ, ἰῃ ἀϊοθυποϊζοη ἔοτῃ 
μὲ οὗ ὁ ἀϑαὰ οὔϑ, τ θΐο ἢ ἱβ κρέας. 
ΡΒΟΡ. Μεβἦ, εἷηρ. δδ. ὁπ6 οὗ [πο δοποίιϊτασθηὶ 
Ρασίβ οὗ 180 Ὀοάν, ἴωχυ. χχὶν, 89, πνεῦμα 
σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει. 1 Ὅον. χν. 
39. βορί. δηὰ ΟἾδθὲ. Μοσθ δου ΟΩ]Υ 
ὌΝ αἱ σάρκες, Ἰἰϊ. εδὴν ραγίε, Βλον. χΊχ, 
8, ἵνα φάγητε σερκαν βασιλέων. τον. 

21: ἔργ. δῃὰ Βυροῦθοὶ. ἐο οοπδεηιε, ΦΕΘΛΎ, 
Φφδτηθδ νυν. 8: ἐὸ πιαϊέγοαζ, ον. χνὶϊ. 18. 
δορί. δηὰ ΟἾδδ.---11. ΜΕΤΟΝ. Μεβῆ, οαιυΐν. 
ἴο ΤΗῈ ΒΟΡΥ, οογριδ, ἴῃ0 απίπιαΐ ΟΥ 61- 
ἑεγπαΐ πδΐυτθ, 88 αἰβίϊηχυϊδηθα ἔγοτι {86 
δΡΊ ΣΙ 18] ΟΥ ἱΠΠῸΥ τοδῃ, τὸ πνεῦμα, ἔτεα. 
ἴη Ν, Τ΄ Ὀαϊ ταῦὸ ἰῃ ΟἾ488. 1. ζ6ποσ. δηά 
νου ΔΩΥ ροοά ΟΣ 6Υ]] 40.8]}ἐν ἐπι ρ] 16: 
ἣἰ ΟΡΡ. ἰο πνεῦμα οχρτ. 1 Ὅος. ν. ὅ, εἰς 
ὅ εθρον τῆς σαρκὸς, ἵνα τὸ πνεῦμα 
σωθῇ. 2 Οον. Υἱὶ, ἰ. Οοἱ. ἰἱϊ, δ. 1 Ῥοῖ. ἱν. 
6, ΑΪδο σὰ καὶ αἷμα 885 ἃ ΡΟΥΡΉΓ. [0 
δωριαπίῳ, Ἧς ἢ, 14. Ἐδοϊυϑ. χίν. 18. 
ΡΥ, Ζοδπ νἱ. δῶ, ἐλρδιν νεῖον ; 2 ον. 
ΧΙ. 7, σκόλοψ τῇ σαρκὶ, ΏΟΓΘ 866 ὯΣ 
ποίθΘ. Οὐ. 1. 24, ἢ. 1. τὸ πρόσωπ 
μου ἐν σαρκί. νον. 28. ἦτον. ἰχ. 10. Αοία 
᾿, 26, ἡ σάρξ μου, πῖιν δοάψ, ἱ. 6. 7. 
τηθίρῃ. οθη νἱ. δ). καὶ ὁ ἄρτο-ν.---ἡ 
σάρ ν ἐστὶν, τηρδηὶηρ [παῖ “ 768δ0ε 
ἌΡΑΣ ΧΝ [86 ΡΥ πορ]9 οὗ 118 δὰ πυϊτί- 
ιἴοῃ ἴο 106 τορθηθσζαιϊθὰ βοι],᾽ νοῦ. δ8----δ6, 
οοΡ. Μαῖϊ. χχνὶ. 26, σῶμα. Ρ]αυϊ. δὰν. 
(Ὁ]. 20, μέχρι τῶν περὲ σάρκα τῆς 
ψυχῆς δυνάμεων. . πιογέαϊ ὑοάν, ἴῃ 
ἀἰδιϊηοίΐου, ἔγοτῃ 8 διυΐατο δὰ βρί τί πᾶὶ οχ- 
ἰδίθῃοθ, 2 Οογ. ἱν, 11, ἡ ζωὴ ---δνν τῇ 
ϑνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. Οδ]. ᾿ϊ. 20. ῬΒ]]. 1. 
ἐξ ς ] ὅτ ἷν. 2. 2) γα ἴος τ8δὲ 

ὙΒΙΘὮ 18 ΤΊΘΓΟΙΥ ὀχέογπαΐ ΟΥ ΟὨΪΥ δρραγοῃΐ, 
ἴῃ Ὁ}: ἴο ὙΠδΐ ἰ8 ἐπίθγη δὶ δηὰ δκί ΦόΒη 
νἱ. θῦ, τὸ πνεῦμά ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, ἡ 
σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν. νὐϊ. 1δ. 1 Οὐον. 
', 25, σοφοὶ κατὰ σάρκα. 2 Οον. ν. 16. 
Ερδ.. νἱ. ὅ, κυρίοις Κατὰ σάρκα. ῬΆΣΙοκΩ. 
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16: 6ο οὗ ουἱϊνατὰ εἰθίεϊΐοη, 1 ΟὐνΥ. νἱϊ. 
28, ϑλίψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξονσιν. 2 Ὅοςν. 
υἱὶ. ὅ. 6]. ν. 18, 14. 1 Ροῖ. ἰν. 1. ὅρθο. 
οἵ οἰγουμηοδίου ἐπ ἐΐε Πεϑὶ, 1. 6. 1ῃ6 οχίοσ- 
28] σὶϊα, Βοιμ. ἰΐ, 28. ἱν. 1, εὑρηκέναι 
κατὰ σάρκα, " ἴῃ τεδρθοῖ ἴ0 οἰ ουπηοἰδίοῃ τ᾿ 
Ὡ Ὅον. χὶ. 18. Ερ]ι. 11. 11. 64]. ᾿ϊ. ὃ. νἱ. 

“12,18. ῬΆΙ]. 11. 8, 4. Οὐ]. ᾿ἱ. 18. 8) δβ 
186 πηοάϊιπι οὗ ΟΧΙΘΓΠ8] ΟΥ πδίυΓαὶ σϑηογα- 
τἴοη δηθὰ ἀφ δ, δηὰ οἵ σοποοαμοης Κίη- 
ἀτοὰ, Ζ2οἰη 1. 18, οὐδὲ ἐκ ϑελήματος 
σαρκός. Βοτῃ. ἰχ. 8, τὰ τέκνα τῆς σα 
κός. ἘρΒ. ν. 29, 806. Ηεῦ, χὶ!. 9. Οἵ 
ὁηδ δ σου ίσγιηοπ, Βοτ. χὶ. 14. 80 κατὰ 
σάρκα, " δοοογάϊηρ ἴο {πὸ δεβῃ," 1. 6. 86 ἴο 
ουϊναγὰ κιηάγοά, ΌΥ ἡδίιγα] ἀδβοθηῖ, δἴοΣ 
18 τοχυΐλῦ σουγθο οὗ πδίιγθ, ΟΥ {Π6 τηδη- 
ὯΘΥ οὗ τηθη, ΔἸ ΑΥ8 ΠΟΜΘΥΟΡ ὙΠ δὴ ἰπ- 
ΡῬ ἰοὰ δοϊΐοῃ οὗ ἱπιρωγίψ, Βου. ἰχ. 8. 1 Οον. 
χ. 18. 6]. ἱν. οὗ 29. ἐν σαρκὶ, ἰά. Ερῆῇ. 
ὶϊ. 11. δῃὰ ϑ'ορί.---Ἴ1. 85 ᾿τρ  Υἱηρ τορι 688 
δὰ ἤραΐμν, ὈοιᾺ ἀρμμρως 8 Πα Τη018] ; ΟΡρ. 
ἴο πνεῦμα οΧΡΥΣ. . Χῖν. 38, τὸ πνεῦμα 
“πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής : ακ]50 ορρ. 
ἴτο Πνεῦμα ἅγιον, Φοδη ἱϊ. 6. πρὶ γ, 
οι. νἱ. 19, διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρ- 
κὸς ὑμῶν. 2 Οὐον. ἱ. 17. χ. 2, ὡς κατὰ 
σάρκα περιπατοῦντας. γογ. ὃ, “ 85 Ἰἱνίηρ 
δηὰ δοϊίηρ οἢ ΤῊ ΓΟΪΥ Παυϊηδη υἱοτνθ., ἴῃ 6 
χηαχΐτηϑ οὗ πυτηδη ΡΟΪοΥ. 80 σὰρξ καὶ 
αἷμα, "66. δηὰ δ]οοά,᾽ “ἔταὶ] ἔθ6 Ὁ]6 τηδῃ᾿ 
Ἰ σον. χν. δ0. 6]. '. 10, οὐ προσανεθέ- 
μην σαρκὶ καὶ αἵματι, ταϑαηΐηρ, ὁ δὰ ποὶ 
ΤΘΟΟΌΓΒΘ ἴ0 Τῇ 670 ὨΌΠΊ8Π ΘΟΌΏΒ6],᾽ ΟΓ 106 
Βυραοδίίο 8 οὗἉ ΤΩΥ͂ ΟΥΤΏ ΟΥ ΔΩΥ͂ Ὠυϊηδη Γοδ- 
δ. Ερῆ. νἱ. 12, οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ 
“πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, νἱϊι ΜΘ 
ΘΟ. ΕΟ] 8. χὶν. 18, γενεὰ σαρκὸς καὶ 
αἵματος. ΑἸὰ 50 ΟσσΔδΊ ΟΠ }}Υ [μ6 ΒΘ ἢ 
ῬΕΙΟΒΟΡΙΟΥΒ ΟΧργοδα {ποι βο ] υ68: 6. [Υ. 
ῬΙυῖ, δᾶὰν. Οο]οῖ. 80, τῆς κατὰ σάρκα 
ἡδονῆς, οἷ ἃ] .----ἰ 11. 88 τ Ρ] Υἱηρ᾽ δ Π[Ὦ] 688, 
ῬΙΟΏΘΏΘδΒ ἴ0 δῖη, ἐΐλ6 οαγηαΐ παΐωγο, τῈ6 
δοϑί οὗ ἕδγηδὶ ὙΠ 6. δηὰ ἀδδβῖγθα, οὗ βἷῃ- 
1] ρδβεΐοῃβ δηὰ δῇεοιοπβ, ψβθῖποῦ ρἢγ- 
δ'08] ΟΥ τ 018], (1 ὙΒΙΟΒ βθῆβο 1ῃΠ6 ΟὙΘΘΚ 
ῬΒΙΙΟΘΟρ ΘΒ δρθδῖς οὗ 1π0 σῶμα.) 88 ορρ. 
ἴο Πνεῦμα, ἱ. 6. 6 Ηο]Υ ϑρίγιι οὐ δ 1ἢ- 
δυδηοεβ, Βοι). ΥἹἱῖἹ. 4, μὴ κατὰ σάρκα 
“περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ Πνεῦμα. γοτ. 
δ. 8,9 18. 6}. ν. 16. βίυωγ!γ, Εομι. νἱ]. δ, 
ὅτε ἦμεν ἐν τῇ σαρκί. νεῖ. 18, οὗ. 80 
ΤΒδοη ΑἸοχ. ἴῃ ΑὩδοὶ. αν. 11]. Ρ- 226, 
νόον πάθεων ἐν τοῖσι πόνοις ἐκάθῃρας, 
ἔξω σαρκὸς ἔβης.---111. ΜΈΤΟΝ. ᾿ 

παέωγα, ΜΑΝ, ἦοπιο, Μαῖϊ. χΧΙΧ. ὅ, 
ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν, «αἱ. : Φυἀθ 
7, σὰρξ ἑτέρα, “ οἴδον οι," οἰἴ ποῦ ὉΥ 
ΔΑΌΪΟΣΥ, ΟΥ ΡΟΣ παρ ὈῪ ΘΟΕ; 860 [2 
ποίθ6. Α]θὸ πᾶσα σὰρξ, “ 4}} ἤδ5ἢ 
ΤΩΘΉ.,᾽ 8}} τηδηκίπά, [.ὰ. 111, 6. Φοη χυἱ!. 
2. Αοἰδ ',. 17. 1 Ῥεῖ. ἱ, 24. οὐ---πᾶσα 
σὰρξ, “πο ἤσδῇἢ, πο τηδη.᾽ Μαῖί. χχῖν. 22. 
Ἐοτη. 1“. 20. μὴ---πᾶσα σὰρξ, ἰά. 1 Οογ. 
1. 29. ὅρθο. οὗ [860 ἱποδγηρίίοι οὗὨἩ ΟἸτίδι, 
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Ὁγ τος Βο ἱοοῖς ἐμ6 Βυπηδη Ὡδῖατο ἀροῦ 
ἰνῖπὰ, δηἀ Ὀεοδιαθ δι υ͵δος ἴο δυσὶν δοὰ 
τλοσίδ! γ, Φολ ἱ. 14, ὁ λόγος σὰρ, 
ἐγένετο. 1 ϑοδη ἷν. 2, Ἰ. Χρ. ἐν ΤῊΣ 
ἐληλυθότα. οι. ἱ. ὃ, κατὰ σάρκα. ἸχΧ. 
δ. ἘΡΒ. 11. 1δ, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτου. Ἡδεῦ. 
γν. 7, ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 
ἷ, 6. “ἀυτίηρ [80 τη ψῆθπ 6 ᾿νε 88 ἃ 
ΤΏΔΏ ΔΙΏΟΠΡ τη 6η,᾽ 8] υἀὐΐηρ ἴο 1μὨὸὺ ρεγοάὰ 
δείογα ἴθ ᾿δὰ ρυΐ οἵδ Πἷ5 Ὀϊνίπο πδίυτο. 
1] Τίπι. [11.16.1 Ῥοῖ, 1. 18. ἱν. 1. Οὐ]. ἱ, 
22, ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὑτοῦ, 
αι 4. “ἴῃ εἶθ ὈΟΩΥ ἱπεδσγηδῖθ,, Οὐωρ. 

Α 5. ΧχΧΙ. 16, ἐν σώματι σαρκ 
αντον. 

Σαρόω, ἴ. ὦσω, (σαΐρω, οΥ ταῖδει 
σάρος, ἃ ὈτοΟΙ.) 0 ϑίσεο, οἴδανιϑε εὐἱϊὰ α 
ὅγοοηι, ΜΠ ἢ δος. ἴμι. χν. 8, καὶ σαροῖ τὴν 
οἰκίαν. Ῥδαδ5. Μαῖί. χὶὶ. 44, οἶκον σεσα- 
ρωμένον. Πυ. χί. 25. Ασιθῃλχϊά. ΣΙ. 83, 

Ρ. 119. Ραμ. ἴῃ αεδορου. χῆϊ. 16, 4. 
Α Ἰαῖοσ ἕοστῃ ἰῃηδίεἀ οὗἩἁ ἴμ6 δαυ]οῦ σαίρω, 
ΠΟ οὐς. ἰῃ Ευγ. Ηρο. 8368, σαίρειν 
δῶμα. Απάτομι. 166. Ογεὶ. 29. 

Σάτον, ον, τὸ, ἃ Τηρδβῦτο, ἃ ἨἩοῦτεν 
ΤΩΘΩΒΌΤΟ (ὉΥ ἰὨϊηρΒ ἀτγ, Μαῖς. χὶϊ!, 33. 
ἴμα. χὶἱ, 21, ϑᾳυΐν. ἴο 1 ρεοὶς ἘΞΩρ δ. 

Σβέννῦμι, ἴ. σβέσω, ἰο φεδηοΐ, επέϊε- 
μὰ , ἸΓΔΏΒ. 1) ρτορ. οὔ δ] ρις, στο, τὴ δος. 

αἷϊ. χὶὶ. 20, λίνον τυφόμενον οὗ σβέσει: 
δ660 Λίνον. ἘΡΉ. νἱ. 16. Ηϑ». χὶ. 34. Ῥχμ . 
ἕο ὅδ φιοπολοά, ἰο φο ομξ, Μαῖῖ. χχν. 8. 
αἱ Λδ παῦε, ΝΙκ, ἰχ. 44, 46, 48. ϑερι. 
δηὰ Ο]6858. 2) ἔρ. ἐο ἀἄαηιρ, ἀέμκάδυ, το- 
Ῥγέβ88, ἴο Ῥγουθηΐ ΔΩΥ͂ ἰΒίῃρ ἔγοσω Ἐχετγεπς 
118 [}} ἱπυθηοο, ψἱτὰ δος. 1 ΤῊ. ν. 19, τὸ 
Πνεῦμα μὴ σβέννντε : ταδδηΐτρ,, ἴμδὲ {πον 
δῃουϊὰ ποῖ φυθηο [86 δαροσηδίιγαὶ ρἱῆςι 
οὗ [6 Ηο]γ ϑιρίτίῖ, οἰ ΠῈΣ Τὰ ΟΓ ἴῃ 
1ποιηβοΐνοδ, ϑαραν ὦ ΌΥ πορθεῖ οὐ δϑυμρε, 
ΟΥ̓ ὉΥ ὁ ν]] ᾿Ἰνίηρ. ὑπάογβιδηαϊηρ [ἢ 9 νοτάϊ 
αἶδο ἰο Βαῦθ τϑίδγθῃοθ, 88 ΤΏΘΥ δουίδίη]ῦ 
τηυῦδί, ἰο ἴῃ 6 ἐμκήφαν, ἐξ μοὶ ὁ ἀρ ἐπήμεποι 
απᾶὰ φσγαοθ οὗ ἴμ0 ΠΟΙ ϑ'ιριγῖτ, ρσίνεη Ὁ 
ΟΥ̓ΘΙΎ τῆδῃ ἴο ὑΓοΙ͂ϊ 1088], [Π 6 δἀτηοηίῃοα 
ν}}} ἐπτενσης ἴο ΠΟΙΠΟΙ βἰτη δ ος, 
ἘφΒ. ἰν. ὅ0, μὴ λυπεῖτε τὸ ΠΙν. τὸ 
ἅγιον τοῦ Θεοῦ. ἴπ (δ΄ῖ8 βϑῆϑο ϑορὶ. 
σβέσαι ἐὐρυ δου Οδιῖ, υἱϊϊ. 7. 76 

. ὦ. νἱ. 1. 4, σβ. τὴν χαράν. 281. Υ. Ἡ, 
νἱ. 1, θυμὸν, ἀπὰ ῬΊ]υΐῖ. οἷ. 

ἐν 4 ΧἹ 

5 ὅτο, ἔα τς '. 22. Αοὖ 
. ἀεἴ, Αοἷκ ἰχ. 84. χνί. 98. εἱ, 

Σεβάζομαι, ἔ. ἄσομαι, ἄεροῃ. τοὶά. 
(σέβας ἀμὰ σέβομαι.) Ῥτορ. ἐο δδ αὐγαϊά 
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ἐδώναι ΒΥ ἐλώιο, ἴτοτη δρργοῃδηβίοη οὗὅ 
ἱνίὴθ τί οὐ Ὠπιθδη νεϑηρέδησα. 50 

Ἡῶοτ. ἢ]. νἱ. 167. σεβάσσατο γὰρ τόγε 
ϑυμῷ. ἴα Ν. Τ΄ ἐὸ δἰαμά ἴῃ αἰοὸ οὗ 
ΔΗΥ ῬεγβΟΏ, Ξ- ἐο γϑυεγόποῦ, Ὀυέηόγαΐδ, 1007. 
δλ:}», Ηομι. ἱ. 26, ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλά- 
τρευσαν τῇ κτίσει, 1. 6. 85 Ἠσδεγοῖ. οΧρὶ. 
σεβάσμασι “προσεκύνησαν. 

Σέβασμα, τος, τὸ, (σεβάζομαι.) 
Ὑδίονο οὐ͵οοὶ ἰδ ΐ οΥ τορασὰ 
αἬΑ αοά, Αεἰδ χνὶϊ. 28. 2 ΤΏοβ8, ἰϊ, 4. ΤῊ 
Τοττ τγϑϑ, πονόνοῦ, υδεὰ ποῖ ΟἿ]Υ οὗ Οὐα, 
δαϊ 4150 οὗ νιόν, ΥἹἱΖ. δονθσεῖηβ: [ΠΟῪ 
θοὴν οοπδίἀογοὰ Οοὐἷδδ νυἱοορογθηῖϊδ Οἢ 
οατί, Ὠίοη. Ηδ], Αηϊ. 1. 80. ἵν. 1. 

Σεβαστὸς, ἡ, ὃν, ι)ἀ]. ἰσέβα ομαι,) 
ΤῸΡ. αὐσεϑί. ἴῃ Ν, Τ. 85. δὴ 
ΟΠΟΥΒΙΥΥ {{|6, αηὰ [Π6 ἢ 88 ἃ ΡΓΌΡΕΣ ὨδΙΏ6, 

ὁ Σεβαστὸς, αἱ. ΑΔυσωξίμδ. 

Σέβω, τοῦθ δ }}}γ ἀθροῃ. σέβομαι, 
οἵ ὙΒῖοἢ [Π6 ΡΓΙΠΊΔΓΥ δηὰ ΡΓΟΡΟΥ 86Ώ86 8 
ΚΘΌΘΥΔΙΥ ἘΕΡΟΝΝ ἴο ὃ6. ἕο δαπιδ ομ6- 
8εῖ, ἰο ὑὲ πιο, δὲ οι. 1]. ἱν. 242, 
οὔ νυ σέβεσθε; ακ]50, ἐο ὕδαν ἰο ἀο απῷ 
ἐλέη, 7ηοπι ἐδαπιε, Ῥ]αἴο, Ρ. 798, σέβεται 
τό τι κινεῖν τῶν ποτε καθεστώτων, 
Βυῖ 1τ}}}8 δοοῖηϑ σϑίῖπος ἃ ἀουϊνοὰ δ6Ώ860, 
ἴτοτα ἰπδὶ οὗ ἐο δίακά ἐπὶ ατὸ οΥ ἀοίπρ ἀπ 
ἐλίπκσ. 8.0 Ῥδ. ἱν. 4, " βἰδπά ἴῃ αὖθ, δηὰ 
βἷῃ οἱ. χχχὶϊ!, 8. οχίχ, 16], στ οτο σέ- 
βεσθαι, ἰπουρ ποὶ υδοὰ ὈῪ (μ6 ϑορί, 
“που]ὰ αν θδοπ ἴδ τηοαὶ οοττθοὶ ατθοὶς 
χοπάετίηρ. 80. ἱπ Ρ]δῖο, 264, σεφθεῖσα 
ΣΩΘΆΠΒ ατοο-δίγμος. ΤῊΪΒ ΤΩΔΥῪ ϑέγνο ἴο 
ΒΏΟΥ ἴΠ6 ὯΘΔΓ ΔΙ ηἱ Υ οὗ σέβω Ὑἱῖ σεύω 
δῃὰ σείω; ιτ16 ῥτΐτη. 6680 οὗ σέβεσθαι 
θείης ἀοιδ1]688 σείεσθαι, “ ἴο ὃ δίτα!α,᾽ ἴο 
Ὀο ἰοττεὰ: ὙΒΘΏΟΘ ἰδ 88 τατος ἴο αἴσό 
88 τορατὰβ ἴπ6 [οἰ γ, δηθὰ (Π θη γεύθγομοα 
288 Ττοθρϑοῖδ τη 8ῃ. Ὁ8 ὁ τὸ ὃθ δίγδι ἀ᾽ δηὰ 
4 το ἸΤϑ}}]6 δι᾽ δῦο [θστὴδ ποῖ ΘΕΓΈΘΒΕΝΗΣ 
Ὡδοὰ οἵ πουβἱρρίημς αοἁ. [Ι͂ῃ Ν. Τ. τ09 
ἴρττα ἰδ ΘΧΟ]υδίν ΟΥ υδεᾶ, ὙΠ δεσαδ. οὗ 
ΡΘΓ8., ἴῃ 1Π6 8686 0 γερεγθποῦ, Ὀεπεγαίε, 

᾿  Ὕαοἀ, πὐρεν, Χν. Ἵ ΜΙ, ΤῸ 
τὴν δὲ σέβονταί με. Αοἰδ χνυ]ϊ. 18. 

“ 21. Ἰὐ ἢ “Ψοβἢ. ἷν, 24, 7οὉ ἱ. 9. 58. 
Απί. ἰχ. 10, 1. ὉὨϊ]οά. 8:ς-ς. ἱ. 86. Χοη. Αχ. 
11}. 2. ϑρεο. ρατγῖ. σεβόμενος, οἰΌΠΟΓ 8080]. 
οΥ σἱἰὶῖ τὸν Θεὸν, 1. 6. τουγελέρρίησ ἰδδ ὁπ 
ἐγμα Οοα, δροϊϑθῃ οὗ ῥγοβεϊ γίθβ ἴο Ψυἀδίβηῃ 
ἔσχοια τθ6 Βοδίῃεῃ, ἴῃ ἀϊδιϊηοίοη ἔγοσα ἴΠ6 
Φώονθ, Αοἰ χἧϊ!. 48, 0. χνὶ. 14. χν]!. 4, 
17. ΧχΥ. 7, αἱ]. ᾿ 

᾿ .α οἴ. 1), 4, 
σειραῖς ζόφου. ἷ. 6. “ῬΪαοθβ ΏΘΤΘ ΓΙῸΣ 
ἀατίκπιθβδ ἢοἑ δ ἔῃ θτη 88 ἰἴ ἡ γο οποδαϊποα." 
Απά8ο ἐπ γον. νυ. 22. Το σνογὰ ἰῃ ἰμΐ8 
Β6Ώ56 ΟὐΟΌΓΕ ἰη 9086. Απῖ. ἰϊϊ, 7, δ. 1ζυς. Ὁ. 
Ὅροι. χχὶ. 1. Ηεγηοί. 8. 

Σεισμὸς, οὔ, ὁ, (σείω,) τποίίοπ, α 
ἐλαλίπσ, Ῥτορ. οἵ ἴμ6 δαγί, ὮΥ δῃ δαγίἡ- 
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Σειρὰ, ὥς, ἡ, (εἴρω, πδοῖο,} ρμιῸΡ. αΪ 9οοά δὰ Κρ πλαὰν, ΣΡ ἢ 

ΣΕΜ 
, 88 Μδίί. χχίν. 7. χχυΐ. δ4. χχν], 

, Μῖι-. χΙΐ, 8, 4]. βδερῖ. δηὰ (]δδβ.0 Α]εῸ 
οὗ ἐδα 8δα., " τοδυῦΐϊβ εοτητηοίίο,᾽ Μαίξ. υἱῖϊ. 
24. Ἢ ἴ, 76ν, ἀρ τ πλλρν, 5, ἷπ τδ9 

ΤΔ 116] ρϑδδαεροβ οὗ Μαῖῖκ δηὰ [Κα, 6ὁχ- 
ποία ὈΥ λαίλαψ,, (λυντίοαπε,) ἃ ἴοττα 
ΧΗ δ 8016: τπ6 ᾿ἰΐκα Ὀαΐπρ, 88 ἴγανο]- 

Ἰ6γβ ἰοβιγ, ὙΘΙῪ 8. ]6οὲ ἴο ἔἢ680 δυάάοηῃ 
ΒΥ 68 068. 

Σείω, ἴ. σείσω, ἰο πιοῦε ἰο απὰ 77, ἰο 
δλαΐε, τὴ ἴ86 Ἰάδα οὗ βῃοοῖς, οοπουδδίοη, 
ἴταῃδ. 1} ῥγορ. Βδν. νυἱ. 18, συκῆ---ὑ πὸ 
ἀνέμου μεγ. σειομένη : οὗ δα. Βαύδῖκοο, 
Μαῖι. χχνὶϊ. 51, ἡ γῆ ἐσείσθη. Αοἰ. στὰ 
8.06. Ηον. χίὶϊ. 26, δηὰ Ο]2θ8. 2) ἔγ. ἐὸ 
πιοῦε ἴῃ τηϊηά, ἐο ασίξαξο, ἴο Ῥυΐ ἴῃ σοἸητηο- 
ἔοῃ, Μαῖι. χχὶ. 10, ἐσείσθη ἡ πόλις, ἴοῦ 
ἐκινήθη, Αεῖο χχί. 80 : παιηοὶγ, 88 δρὶἰδϊοᾶ 
ὙΠ} Βορο, ἔδαυ, οηάοσ, ΟΥ ἀἰβαρργοθαιίοη, 
ΔΟΟΟΓΟΪΘ 88 Ἔϑο ρεγβοη βίοοα δῆδοιϑα, 
ΧΧΥΙ, 4. ϑορί. 18. χίν. 16, Ἐζ. χχχί. 1θ. 
Ριηά. Ῥγί. ἱν. 484, πόλιν. ἨοϊϊοάοΣ. χ, 
Ῥ. 484, Απερὶι. οχὶνί. 22. 

Σελήνη, ης, ἡ, (σέλας, Ἰχιι,) τ᾽ 6 
φιοοη, Μαῖι. χχὶν. 29, αἱ, δβηὰ Ο]888. 

Σεληνιάζομαι, ἴ. ἄάσομαι, (σελήνη, 
ΡΙῸΡ. ἐο δά πιοοπ-δίγμοῖ, ἴθ ΟΥθοὶς ὑδαρθ 
ΞΞ ἴο δὲ ορίϊορίϊο, ἰο δὲ αὐῶΖεοίοά ιοΐἐᾷ ορῖ- 
ἰορον, 16 βυεωρίοτῃβδ οὗ Ὑδΐο ἢ ΓΘ 50}: 

ἰο ὈδΟΟΙΩ6 ΤΊΟΓῸ δρυτανδῖοὰ Ὑ11}} εἶϊθ 
Ἰογθαδίηρ του, (Μαποίδο, ἱν. 8], 216.) 
Μαῖι. ἱν. 24. χυϊϊ. 1δ, ὅτι σεληνιάζεται 
καὶ κακῶς πάσχει, ᾿οΙΏΡ. γον. 18, διὰ 
ΜΙκ. ἰχ. 17; διὰ [,ὰ. ἰχ. 89, σβογο 1ξ 18 
Δϑου 6 ἃ ἴο 8 δαιμόνιον πνεῦμα. [Ἰπάερά, 
[80 [Π680 σεληνιαζόμενοι “Ο͵ΙΘ κοί, 88 
ΟΟΥδη σεοθης (ΟΣ πίδίου οοηϊθηά, 
ΤΊΘΓΟ ἐμηαΐΐοδ, 1 ̓ ανοὸ ΒΘ αἱ ἰαῖσθ ἴῃ 
ΤΑΥ͂ ποῖ οῃ Μαϊϊ. ἦν. 24: 4160 ἱπάϊοαϊ τη ρ 
νἶδιὶ τὰᾶὺ Ὅς οοποίἀογοὰ [86 ΟἿ ἴγυο 
Υἱενν [0 06 Θπϊοτίαἰπαὰ οὗὨ ΤΠ Θ.}. 

Σεμίδαλις, εως, ἡ, 5 ον. 
χυΐ!. 1ὃ : οοα. ΟΥ̓, ἴπ εὐ τοὶ. δὰ 
ΑἸΒοα. Ρ. 172. 

Σεμνὸς, ἡ, ὁν, ἐα]. (οοηίγ, ἔτ, σεβό- 
μενος, νϑῃογαιοά, ἔτ, σέβομαι.) ῥτῸρ. σε- 

ν Ὀοπογαδίο, α Σ 8. ΘΥΤΩ ΟΥ̓ ΘΊΠΔΙΥ 
Ρ)οὰ το (86 Οοάδ, δ ἰη οχῃ. Ἧνγτη, 

ΧΙ, 1, δὰ Η. Οδγοσ. ;. 486, δῃηὰ ναγιουϑ 
ὑαεα Ἂν οἵ ΤΡΡΙΕΕ δὰ Ῥιπάδαγ. ἴῃ Ν. Τὶ 
ΟἿΪΥ 88 δρρ]16ὰ ἴο πηδῃ, φγαῦε, αἰρηὶ "βοάν 
] ἼντΩ. τὴ 8, 1]. Τίς. 1. 2, δηὰ οἵϊ. ἴῃ 
ΟἸδ88. ; αἷβὸ οἵ {πίηρβ, λοποωγαδίδ, ψ' 

γερμίδ, 88 ῬὮΪ). ἵν. 8, ὅσα σεμνὰ, 
τησϑῃϊΐ οὗ ΒΔ ὈΪ18 οἵ 16. 8. Ηάΐδῃ. 1. 2, 6, 
σεμνῴ ἤθει καὶ βίῳ σώφρονι. ῬΪαῖο, ῥ. 
290, τὰ σεμνότατα. 

Σεμνότης, ητος, ἡ, (σεμνὸφ.) ῬΓΟΡ. 
αισιδίπε88, βαποίῳ, 2 Μδοο. 11, 12, 2008. 
Β. Ζ. νὶ. ὅ,.1. Τὰ Ν,, Τ΄ τερροοίαδιϊίψ οἵ 
σδαγδοίοσ, δηὰ {ἰδὶ ἀδοογοιδ τεσμαγὶίψ οὗ 
Ἰἴδ δηὰ ἰδ μν ὁ τὰ ἷῃ .8 γ176}}- 
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ἰερεῖ ἐρεῖδεν, μη 1} ἱ 

ξἔτασοι ἐμκοϊεοιιᾳ κοίίααι ὦ Τα. πὸ 
πά σεβεία καὶ σεμνότητι, ΕΓ 

το γυΐς ἐστε Τοηάοτο ὃν λοπεσέαΐε, δπὰ 
ἰϊ. 4. πε. ἢ. 7. 8. πὰ λ Ἰΐδη, Υ. Η. 1. Ἷ οὗτος κεῖται εἰς σημεῖον 

τυσδηΐρ, ἔμδὲ “δε ββου)ὰ Βὸ ἃ 
13, κὐὰ 70ε. Οοπίσ. ΑΡ. ἱ. 81, τὸ μᾶνο ἰ απερίδ οἵ νἱγῖαο οὶ υτηπίοιοὰ ̓" ὁμο οἵ 
σεμνότης βίου, κοὰ ἴῃ Ἡ ἀΐδη. '!. 1,10, διὰ 1 εἶχτιφ, ννοπάετα, ταίγεοϊεβ, μεσ Οοὰ ἰε 
σεμνότητα αἰδούμενος, " τεεροοϊοὰ ον Εἰ | κι) ἰο ἀο ἐλγοωυσά Δὴγ οδε, ποιεῖν διά 
ποσί .᾽ Βίαιν!. 566. Υγῖι. 49, μετὰ πάσης ] τινος, νήϊὰ τέρατα, ΑεῖΣ ἢ. Ζ, 43, 
σεμνότητος. 8]. νυ τ ἠρ γ δυττ τω ται 

Σημαίνω, ἴ. ανῶ, (σῆμα, ἐο ] 1. 85 (Ὀσεββουσεης ἔαῦπις 
06 α εἰσπ οἵ βἰσπαὶ, ἱ. 6. Ἀδὰ να ΥσθΝ, ἃ ρου γενοῦ σε φχούρνο, ἴζαα, κ᾿ ὃ. 70. Ααὶ, νἷς τι δ᾿ χα [Ρυς Μὶὶ ἐπὶ Τὸ ππρειον τὸ 

οΥ͂. : ἃῖοο ἔο τπιαζα ἔποιῦβ α͵] “»"- κ 

τς Ἔα. ἦ, αχίῃ 888: ̓ μαθαρ δ αι Υἱοῦ τ. ἀνθ. τοεκαῖπα, "ἴδε τὐτθδάε «Ρ- 
ΤΑ ο εἰφαῦ, ἐὠκέίπεαίε, Ζοῖνα χίϊ. 88, »οαγακποε οἵ ἴμ6 ὅοῃ οἵ τοδῇ," (ρτεεϑδὲγ ἰο 

σημαίνων, ποίῳ ϑανάτω ἤμελλεν ἀπο- πβδὶ [86 .ντ5 ὑπ ἤσαν ἴμο μεὸ- 

θνήσκειν. χνῖ!!, 39. χχί. 19, ποτα, αὲ οἷς.  ῬΆΦΟΥ ἴα αι. τῇ. 18. παιποῖγ, ἕο αἷς 
ἰδ ποτὰ ἰ5 ἀροὰ οὗ ἐδίηρα ζυΐιτο ἀπὰ οὐ- Ὁ οῃ ἴδ προ ϊευϊηρς ὅευσα, ἡπν. 
ΘΟΌΓΟΙΥ πιδο Κπονσι, 85 ἷἰπ ογδοὶἊ, ὧ. ᾿ 4. ἴαι. χχὶ. 1], σημεῖα ἐπ᾽ οὖρ. 
50 ΡΊχι. οἰϊοὰ ὉῪ Ὄγοία. Βεε οὔτε λέγει,  μδγάλα. γετ. 235. ΑεὶΣ ἢ. 19. 3) οὐ 

κρύπτει, ὰ σημαίνει. ἴῃ Αεἰδ ἐν δμαυρρέρι πείγαοίεε, «τουρὰς ἈῪ 
χὶ. νην δοσῦς. δηὰ ἰηΐ, ἐα ἀροίαγα, [ ΠΉΆΙΟΣ : ἘΠ ΠῈ οὗ ὑδες 

ρα ἡφίίῃ ψ᾿ θα το πε. ΠῚ ἐρηωι ἀλλ ου πρεῖο ἰδεῖν, νας. 89, ΜΙ ΤΩ, 
νεΐης οἴδη, 45 Ἰμογο, δρρ  ἰθὰ ἴο 186 αἴῖετ- μὰ ΑΔ οὐδ νοος ᾿ 
ἴὰρ οὗ ργοϊϊοιίομβ, ὅτε. "80 206. ΑἸ. νἱῖ. 11, 12. ὅδμα ἢ 1], 18, 23, οἴ-.; σὰ 
8, σημαίνων τὴν ἐκ τοῦ παιδὸς ἐσομένην γγαλε εὐρύν δι ες, Αο 18. 
ἐπίθεσιν. [π Αεοἰδ Χχυ. 21, τὴῖτἢ εἰταρ!ο αὐ ΕΟ ραϑϑς ᾿ποηδίτα, 

τὸν ὐεὺ ἡρὰὶ αὐτοὺ αἰτίας σημᾶναι. ΒΥ Πλνίπο δοϊμοῆϊγ, Βαν. χη, γῇ 

᾿ Σημεῖον, ου, τὸ, (εφαηῖν. ἴο σῆμα.) α ] νὴ! τέρατα, Μεῖϊ. χχὶν. 
εἰσα, Ξἰσπαὶ, Ἠάϊδη. ἵν. }1], ὃ: απ ἐπξῖσν, 
πρρρ τάν πεν ας ΕἸ 12. κεν μοὶ ΥἹ!. ὅ, 
22, Χοη. ὉΠ 1,4: σ᾿ ΡῸ5 οἵ πυθη Β,}Ε 

υλῤοὺ ἀράνθκρλε: Ιη Ν. 1. ΤῈ υφυία ί. Ἐν 
 α πιαγὰ οὐ ἐοῖεκ ὉΥ ὙΒῖοΝ ΔῺΥ ἰδ] ἢρ 

“Σημειόω, ἔξ ὥσω, (σημεῖον δὲ 
σῆμα,) ΠΝ μιθΑς τὰ 8. τοισὶ οἱ 

ἊΣ" ὐχίῶα οἵ Ὠἰνίης ατάῤιστ κῆρ, α πεῖτα- 
, 1, .α " ΔῺΥ ἰδίην 

ἷ5 πεώκενοῦ. ἀιράσαι ἰεποὰ, [ἰπαρί εει Με ιι. 
Χχυὶ. 48, ἔδωκεν αὐτοῖς σημ. ἔοι. ἰν. 
11, σημεῖον ἔλαβε περιτομῆς, ὶ. 6. αἷτ- 
εὐτροϊδίοη, 86 τὸ σημεῖον τῆς διαθήκηε: 
οοΡ. ὅςεῃ. ἱχ. 12. εᾳ. ΤΒυς. νἱ. 81; 
α εἰσῃ ὉΥ τλυδοι [Π6 σδαγδοῖος δηὰ σαὶ οὗ 
ΔΗΥ͂ ρεΙδοη οὐ ἰδίηρ '5 Κκῆονσπι, α ἔοζοπ, 
ἣν 1μι. ἢ, 12, τοῦτο ὑμῖν τὸ σημ. 2 
. ΣΙ! 12. τὰ σημ. τοῦ ἀποστόλου 

διηπηηοὰ.᾽ 80 Ῥοϊγύ. ἱ, 47. 1}. ἐκριβως 
σημειώσασθαι τὸν εἴσπλουν: ἀχιιὰ χχᾷ. 
1], 12, ἐσημειώσαντο τὸν τόπον. ΑΙ 
ἴῃ δὴ Ἴχργεδβίοῃ δἀ ἀποεὰ Ὦγ Ἐπιδιλι ῖαε οα 

9. Τμδθδ, ἴῃ. 17. Βερὲ. διὰ ΟἿμεα.---". ἃ τῇ ἡμέρᾳ, δὲν αν, 
εἶα ὉΥ ὙἰΐοΒ 186 Ὀϊνίης μόνε δηὰ τοδ- [1. Μαῖῖ νι. 11, δὸς ἡμῖν σύμερον. ναὶ. 

7651} ἴβ πιδὰς Κπουσι, ἷ. 6. 8 Βυρεγηδίαγαὶ 80. [. χιϊ, 88, οἢ. δορί. δυὰ Οἴμα 
ὀνεπὶ ΟΥ δεῖ, α πεγαοίδ, ὉΥ ὙΙΟΝ ἐδ 
ΡονῸΣ διὰ ργεβοῆοο οἵ αοὰ 18 τιδυϊξεοιεά, 
εἴξας ἀϊγοςῖγ, οσ (Ὀγουρὴ [86 ΔῴΈΠΟΥ οὗ 
τΠο86 ψοσι ἣς δοἀ8. 8δὲ στουρῶϊ Ὁ 
ον, 1 σον. χὶν. 22, αἱ γλῶσσαι εἰς 
σημεῖόν εἰσιν, οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ 
τοῖς ἀπίστοις, ἷ. 6. “8 ἰοίκοη ἴἰο ἴδε ὑπ- 
δοϊ ον οἵ αοὐ δ Ῥγεβεῦοθ δῃηὰ ρονετ," 
οορ. νεῖ. 25. τὸ σημεῖον ᾿ἴωνα, “1 
εἶστι οὗ 7οῃδὴ." ἱ. ε. “ σθῖο ἢ Οοὰ πτουρὰὶ 
ἴῃ 1Π6 856 οὗ Φοῃδ.," Μαῖι. χὶϊ. 39, οοωρ. 
τος, 40. Μοίοῃ. οὗὨ Ροζβοῦθ δοιῖ ἔτοια Οοῦ, 

ὙΉΈΝ 1806 ατὶ. 25 δὰ]. ἡ σήμι. ὁοεἰ}]. ὡριέ 
δαυΐν. ἰο ἐλὲς Ὁεγψ ἄαψ, Αεὶς χῖχ. 40. 
ἐφυΐν. ἴο αὐ ἐδὲθ ἐΐπεδ, ποιο, ἴ[.ἃ. ἵν. 3], 
σήμ. πεπλήρωται ἡ γραφή. Αεῖδ ἕν. 3. 
χὶ!. 38, ο.; 2 Ὅοε. ἰἢ. 15, ξωε σύμ. 
ΜὮΟΙΟ σήμερον ἴδ ΥΕΙῪ οἴρΒεῖο, τοεαδέθς, 
ἐ δὲ {μὲ ΘΓ ταο,᾿ πδηλαῖγ, οὗ ἔνο δάπο- 
πἰτου : διὰ ϑορὶ. ΙΝ ἐμ 
σήμ. 501]. ἡμέρα, Αεἰδ χχ. 28, ἐν τῷ σέμ. 
ἡμέρα: εο ἄχρι τῆς σήμ. 2 (ον. πὶ. 14, 
μέχρι τῆς σήμ. Μεῖι. χὶ. 28, δορὰ ἕως 
τῆς σήμ, χχνυὶ!. ὃ, ὠπόο ἰδὲ: ὅαψ. 
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. Σήπω, ἢ ψῳ ίο Ὑ ἡ πΝ ρὶὶ τ, μὰ 
ἀεδέίγον, . Φοὺ χὶ. 12. Ῥίοη. 

ἘΠ αἰ 8]. ἘΜΈ. Ὁοῦμιι. 989. Τϑυα]}}ν 
διὰ ἴῃ Ν. Τ. μαεθ. σήπομαι, 2 γεγί. σέ- 
σηπα, ἰπίταῃδ. ἐο γοΐ, δὲ Α : 
Φα. ν. ὁ πλοῦτος ὑμῶν ("ΎΟΙΓ 
μοεχάοὰ εἱογθβ᾽) σέσηπε. Ηου. ἰϊ. 
13δ, καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεών. Ἐλπιν. ΕἸ. 
819, αἷμα πατρὸς μέλαν σέσηπε. 28]. 
ψ. Χὶϊ. 40, [οἱ [10 Ρᾶ888. 18 [ὯΓ ΙΔΟΙΘ 
ἔτεᾳ. ἴῃ ΟἾκεβ, απὰ ϑορί. 

Ση ἐκὸς, ἡ, ὁν, 8]. (σὴρ, 81}1ς- 
τόσ.) 

ἷ το οἰϊά, 506. Β. 7. νἱ. δ, 4, ἐσθή- 
σεσι᾿ σηρικαῖς. ἴῃ Ν. Τ΄. πουϊ. τὸ σηρι- 
κὸν, βοἰϊ. ἔνδυμα, εἰ, δἰἰζοη εἰν, ον. 
χυλ!, 12. 

Σὴ-ς, σητὸς, ὁ, α πιοίδ, οΥ οἰοίλεδ-τὐοΥπι, 
Μδεῖιι. νἱ. 19, 20. 1,ν. χἰ!. 88. ὅορι. 15. ]. 
9. 11. 8. ΤἸ ορῖν. Η. Ρ]. ἱ. 16. Μοηδηάοσ, 
εἰϊοὰ Ὁγ Ὑ εἰ8. τὸ δ᾽ ἱμάτιον οἱ σητές. 

Σητόβρωτος, ον, ὁ, ἧ, «ἀ)]. (σὴς 
βιβρώσκω,) πιοίἡν ϑαίδῃ, . ν΄. 2, ἱμάτια 
ὑμῶν σητόβρωτα. ϑϑερί. 7οὉ χίϊ!, 28, 
ἱμάτιον σήτ. 
Σθενόω, ἴ. ὦσω, (σθένος, Βἰτοηφί.) 

ἐο εἰγεησίλοη,, οοηγπι, δΌθο], 1 Ῥεῖ. ν. 10, 
σθενώσει, οἵ, 858 ἰῃ ἰοχί. τεσ. ορί. σθενώ- 
σαι. 

ΣεαΎ ὧν, ὄνος, ἡ, Ῥτορ. ἐδ6 ζιιο-δοπό 
μώ, Βορί, «πὰ ΟἸμδο. ΙΝ, Τὶ λα ολοοῖν 
Μαῖι. νυ. 89. ἴλι. νἱ. 29. ϑορί. 

Σιγάω, ἴ. ήσω, ἰο δὲ εἰϊεπί, δε» εἷ- 
ἴεποθσ. 1) ζ6ΏΘΓ. ΙΝΊΤΒΑΝΒ. ἴα. ἰχ, 96, 
αὐτοὶ ἐσίγησαν. χχ. 26. Αοίο χίϊ, 17, 4]. 
Βερί. απὰ ΟἸδββ. οἷ. 2) ΤΈΑΝΒ. Ἶϊκο 
σιωπάω. ἴἰο δῶρ ἐπ δίϊομοθ, ἔδθρ ϑοογδέ, 
Ραδ5. Βοιῃ. χνὶ. 26, μυστηρίου χρόνοις 
αἰωνίοις σεσιγημένον. Τὶιο ασί. 18 ποὶ 
υπίτεσποηξ ἰῃ ΟἾδ88. : δὲ Ευσγὶρ. Μοά, 80, 
σίγα λόγον, Μ1]6 1Π6 »αϑ88. ἴοττῃ δ ΓΆΓΘ, 
δ ΟὨΪΥ ΘΧΑΙῚρ͵ο8 ΚΟ [0 πη θοὶῃρ 
Ἑυσίρ. ἶρις Τ. ἐξ ἐμοῦγε πάντα σιγη- 
θήσεται. Ἡϊετοοϊ. ΔΡ. ϑίορῃ. ΤΊιοβ. οὐδέ- 
ποτε σιγώμενος, δηὰ ἴτοῃ. Δὰν, Ηδν. ]. 
Ἰ, 8, οὗ 10 φΦοηβ, (ἀοιθί]θβθ, ὙΠ 186 
δῦονθ ρβϑβδβδαρὸ οὗ 8ι. Ρδὺ]} ἴῃ τηἱπά,) εἰσὶ 
δὲ σεσιγημένοι καὶ μὴ γινωσκόμενοι. 

Σιγὴ, ἧς, ἡ, (σιγάω,) 5ΐοποο, Αεἴδ 
χχὶ. 40, πολλῆς σιγῆς. Βον, υἱῖ! 1. 
Ὑνϊ8ὰ, χνυὶϊ. 14. Χοη. Ογγ. υἱῖ. 1, 25, 
πολλὴ σιγή. 

Σιδήρεος, ἕα, εον, οοπίν. σιδηροῦς, ἃ, 
οὔν, εἀ). (σίδηρος,) ἵγοπ, 97 ἰτοπ, Αοίϑ 
χὶϊ. 10, πύλην τὴν σιδηρᾶν. εν. 1ϊ. 27. 
ΙΧ. 9. χίΐ. ὅ. χίχ. 1ὅ. ϑερῖ. 

Σίδηρος, ου, ὁ, ἕγοπ, μον, χυ]ϊὶ, 12. 
Βορί. δπὰ Ο].εβ. Τμὸ πογὰ ἴδ ἀογίνεὰ 
ἔτοτω σίζω, ἴο δουῃά, σίδσω ἀπὰ σέσδω, 
ὙΒδΏοΘ σίδω, ο πιαΐε α τίπσίηρ δουπά; 
«διὰ, ἱπάοοά, (ἰξ Ὀοὶπρ 1116 χηοδὶ στἰηρῖηρ 
γοοῖδὶ Κπονῃ ἴο ἴΠ6 δηοϊθπίβ,) σίδ. ν88 
οτἰαἶμα}ν δὰ αὐἀ)ροίέυο, εἰφοϊ. " (Ἀ}6 τίπρίης 
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[π16{8}}.᾽ ἀπὰ δ ἰουῃά δ βιοἣ ἴῃ Ἡάδοί. νυἱῖ. 
θὅ. Ακτοίϑυε ἰδ. 18. Αττίδη, Ευχ. Ρ. 120. 

Σικάριος, ον, ὁ, 1Δἴ. εἰοατίωδ, (ἔν. 
“ίοα, 1ῃ6 δῃογξ οὐ1}486 ὙΠΟ νὰ οαττιοὰ 
ὙΠΟ 186 ἀγη, ᾿ἰκὸ 1ῃ6 [8] 18 δέξξοίέο.) 
σε ἴλτγοαΐ, τοδδεν, Αοἰδ χχὶ. 88, στὰ σἰ ἢ 
ΟΟΣΊΡ. ΚΝ Απί. χχ. 8, 6. Β. 2. ἰϊ. 18, δ. 
Υἱὶ, : 

Σίκερα, τὸ, Ποῦ. Ὅτ, ἱπάθο. δίζεγα, 
ἷ. 6. δέ ἀγέμκ, ΔῺΥ ἰηιοχὶοδηρ ἩΦΌΟΣ, 
ψΠοῖθον τῦῖηθ ΡΓΟΡΟΙΪΥ 80 οδ]] δὰ, (Νυτ,. 
χχυΐ. 7.) οτ, δοοουάϊηρ ἴο 106 ΤΏΟΓΟ ἔγοα. 
ΔΡρ]οδιίου οὗ {π6 νογὰ, μευ γ6 βῃοι ]ὰ 

ὙἸΏΘ6, ἡὐ γὰρ τοῦ ζταίη 
ἀδῖοβ, θζχβ, ρβ]π)8, ὅς. χα. ἱ. 1δ, οἶνον καὶ 
σίκερα οὐ μὴ πίῃ, 8 Ναζξατί[ο ἱηὐ πείθῃ. 
860 ΝΌΩΡ. νἱ. ὃ, δὰ οοταρ. ϑορί. μον. χ. 
9. θοιυῖ, χχίχ. 6. Φυάς. χιιὶ. 4,7, 14. 

Σιμικίνθεον, ου, τὸ, [,Αἱ. ϑοηιοϊμσίμτη, 
8 Βα! ρίτα] 6. οΣ οηξ δαυΐϊν. ἴὸ ΟἿΣ 
αγοῆ, Ῥτοῦδθὶν οὗ ἰΐπθη, γοσῃ ὈΥ νι βδηΒ, 
ὅτ. Αοἱδ χίχ. 12, Οορ. ὕεῖδι, Ν. Τ. 
δὰ 1ος. 

Σίναπι, εἑως, τὸ, πιιδίαταά, εἰπαρὶ 
ογἱοηΐαζέδ, ἃ »ἱδηΐ οἴδῃ ρτονίηρ, ἴῃ [86 
ἔδγι}]6 5011 οἵ Ῥαϊοδίϊπο, ἴο ἃ ὙθΥῪ Τομϑὶ- 
ἀοταῦ]ο 8'20, Μαεῖῖ. χὶϊ, 81. ΜΙ. ἱν, 8]. 
μὰ. χὶϊ, 19. ὙΠ ΟΧΙΤΕΝ ον κόκκον σι- 
νάπεως, " 8 σταὶῃ οὗ τηυδίαγα,, 15, 88 ἌΡΡΘΟΓΒ 
ἔτοτῃ τ} 6 ΒΕ θθίαίοαὶ εἰιδιϊοηβ ἰῃ Ἦ οἰβ., ἃ 
ΡΓουο Ὀϊα] ρῆγαβο, ἴοσ ἐδδ ἰοαξί, ἐδ 
»αγίϊοϊε, Μαῖι, χυὶ!. 20. 1.υ. χνὶ!. 6. 

Σινδὼν, ὄνος, ἡ, ζέπεη, πιιρίΐῃ, 
ἴτοτα ϑίπα, οὐ 1παΐϊὰ, Ποοί. ἱ. 200. 1). 9ὃ- 
ἷ. 6. οοϊΐοῃ, σινδὼν βυσσίνη, Ἠάδοι, 11. 86. 
Υἱὶ. 18] : δἷ8δοὸ ρϑπου.- ἐποπ οἱοίδ, Ῥοί, 1, 
θ6,10θ. [Ιῃ Ν. Τ. ἐἕποη οἱοίά, α ἰΐποκ 
φαγηιθηΐξ, ΡΥΟΌΔΌΪΥ οὗ δ δαυδιθ οὐ Οὔ]ΟῚ 
ἴογτη, σοστὶ Ὁ 86 ΟτΥθηϊδ]8 δἱ πίρὶ ἴἢ- 
δἰερά οἵ {16 υϑυ8] γαυτηθηίδ, Μ}ι. χιν. δϊ, 
περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ. 
γοῦ. ὅ2. ΑἾδὸ ἃ εὐοὖῦ οὗ τύγαρρεν οἵ Βῃ9 
Ἰΐποη, ϑιρ]ογοὰ ἴο τῸ}} δγουηά ἃ ΟΟΥΡΘ6, 
ΓΟΨΙΟΌΒΙΥ (0 ἱπίθυιηθηΐ ΟΥ̓ ΘΔ] Ἰηρ,, 
ἴῃ ἴδ βοουγοὰ ὈγῪῚ Ἰ᾿Ἰΐπθῆ Ὀδηάδροβ. 

Μαῖι. χχνὶϊ. δ9, Μ}κ. χνυ.ι46. δα. 1,0. χχΊϊ;. 
δϑ. Οαἰεῃ. μὴ γυμνὸς κομιζέσθω, ἀλλὰ 
ΤΠΡΙβυβλὴ ἕνος σινδόνα. Ἡάοι. ἰΐ. 9ὅ, 
ἣν μὲν ἐν ἱματίῳ ἐνελιξάμενος εὕδῃ ἢ 
σινδόνι. 

Σινιάζω, ἔ. ἄσω, (σινίον, ἃ εἷονε,) ἰο 
δὲὁ οὐ τοιπποῖυ. ΕἾ. στ δοο. οὗ ῥεῖ. 
᾿ρὶ. [μᾳ. χχὶϊ. 8], ὁ Σατ. ἐξητήσατο 
ὑμᾶς, τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον, ἰ. 6. 
“ 5 γου.᾽ ΒοΓῸ {{π|26 γουῦ, ΟΥ ΤΥ γοὺγ Βά6- 
1 Ὶ δηὰ σομβίδῃονΥ. 

Σιτευτὸς, ἡ, ὁν, δἀΐ. (σιτεύω ἃ 
σῖτος.) “24, ἰ. ὁ. “ἰ1ἢ σταῖη, χαζοα, Ἰλι. 
χν. 29, τὸν μόσχον τὸν σιτ. νοῦ. 27, 30. 
δορί, Ῥο]. χχχὶχ. 2, 7. Χο. Αη. νυ. 4, 82. 

Σιτιστὸς, ἡ, ὃν, δὰ]. (σιτίζω, σῖ- 
τον.) δα, Βο. ν1ἢ πη: αἰέϑά ; φυδεί, τὰ 
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σιτιστὰ, δηΐπη8}8 Ῥὰΐ Ὁ ἴο ἔβιϊσῃ, ἰύμα α ᾿ 
Μαεῖιῖ. χχὶϊ. 4, τηδδηίηρ, οδῖνθθ, ᾿διηῦβ, 
δῆθερ, ἄς. “2086. Απὶ, Υἱῖϊ. 2, 4. Αἰδοη. 
χὶν. Ρ. 666. 
Σιτομέτριον, ον, τὸ, (σῖτος, με- 

τρέω,) φναΐπ πιθραδωγοα ομέ, ἱ. 6. αἢ αἰΐοιο- 
αποθ, μογίέοη, γαξίοπ, [,. χὶϊ. 42, δῃὰ αἱ. 
Οτ. νυϊϊοτβ. Σιτομετρία οὐος. ἰῃ Ὠϊοά. 
δὶς. 11, 41]. 

Σῖτος, ου, ὃ, ρὶυτ. τὰ σῖτα, τοΐεαξ, 
δὰ ρϑῆου. ἴον σγαΐν, οογη, Μαῖῖ. {Π|, 12, 
τ ξη τὸν σῖτον. χὶϊ!. 25, 29. 80. Μὶκ. 
ἦν. 28. 1... ἢΪ. 17. Φοιη χίϊ. 24. 1 Οὐον. 
χν. 87. Βεν. νἱ. 6. χυἱἱ. 18. ἴῃ Αείδ νἱΐ, 
12, 100 ρἴυταὶ σῖτα ἰδ υδοὰ ἴἰο ἀθηοίδ 

ὧν οἵ Κη, 85 τὸ Ὁ ΘΟΥΆ ΟΥ̓ ΟΤαΐη. 
σῖτος, χχυὶ!. 88, ὙΠΟ ΤΩΔΥ τηδδῃ 

οἰζῆοτ, 88 δοῖὴθ δχρίἰδίῃ, ἐδὲ εσὐδαξ, οΥ ἐδά 
»»γτουϊδίοηδ. ϑορῖ. δηὰ ΟἾδβ8. 

Σιωπάω, ἔ. ήσω, (σιωπὴ, 5᾽θῃς6, 
ΒΌ] 6858,} ἐο ὅδ δἰϊοπί, δι1ϊ}, τι ΓΒ 8. 

)»}. οὗ Ρογβοῃβ, ἔο ζθέρ βίίθποθ, δδ διϊθηΐ, 
αἴϊ!. χχ. 3]. χχνυΐ. 68, ὁ δὲ ᾿[ησοῦς 

ἐσιώπα. Μῖκ. 11. 4, δηὰ οὗ. ΟΥ̓́ οὔθ υη- 
δὉ]6 ἴο δροδῖὶς, ἀμηι, ἴω. 1. 20, αν ας διὰ 
ΟἸ.888. δ) . οὗ 8 βδᾷ οὗ ἰαΐκα, ἐο δ 5βἰτϊ. 
οαΐηι, ν ΜΚ. ἷν. 89, σιώπα, πεφί- 
μωσο. Τῇ ΟἸ488. Ὑτ το γ8 υ86 1η [Π18 0830 
σιγάω, 886 ἤομῃ;. Οἀ. χίχ. 42, σίγα. 80 
Ψαϊοτ. ΕἾδος. υἱῖϊ. 452, “ εἰ]θαὶ τηδτγϑ.ν 
ΑἸ. ὅτ. ἱ, ν. 169, 1. σεσίγηκεν δὲ ϑ- 
λασσα. ΤΒοοοτ. 1ἀ. 1. 88, σιγᾷ πόντος. 
Σκανδαλίζω, ἴ. ίσω, (σκάνδαλον,) 

ῬΓΟΡ. ἐο οατι86 ἰο δέωπιδίε απὰ 7ἰΐ, ὉΥ Ἰαγίης 
8 διθμ Ὀ]ηρ- ὉὈ]οΟἷς ἰπ ᾿ΐδ ΨΑΥ : Ὀᾶ88. ἕο 
δἰωηιδία απὰ γα: ον ἴο ὀγίης ἰο ταΐη, 
Α48}}. ἰπ Ῥτον. ἷν." 12. 15. υἱῖϊ. 16. χὶ]. 
80, Επροϊυθ. ἴχ. ὅ. χχίίϊὶ. 8. χχχν. 18. 
Ιη Ν, Τ. σι. ἴῃ 46 τότ] δϑῆβο, 0 δ ἃ 
δίμηιδίέ ο ΔΏΥ ΟΏ9, ἕο δαῖιϑὲ ἀξη) ἴο 
φέμηνδίθ αἱ ΟΥ ἴ ΔῺΥ (Ἰρ: [. ΘΕΝΕΒ. ἔο 
οδ«παά,, υὑόα, Ῥτορ. ἐο δοαπααϊέχε, σὶϊῃ δοα. 
οὗ ροτ. Μαϊι. χνὶϊ. 27, ἵνα δὲ μὴ σκανδα- 
λίσωμεν αὑτούς. )οῖιπ νἱ. 6]. 1 Οον. νἱἹ. 
18, 015. Ῥαβ8. Μαῖιῖϊ. χν. 12. οι. χίν. 2]. 
2 Οὐογ. χὶ. 290. 8.0 Ῥαββ. σκανδαλίζεσθαι 
ἔν τινι, ἴο δὲ ογοπαοα ἐπ οἵ αὐ Δ}Υ οηο, “ ἴο 
ἴδκο οἰΐδϑηοθ δι᾽ 15 οἰασδοίθσ, ψογάβ, ΟΥ 
οσοῃμάυοι, 80 88 ἴο ἀεθοσὶ δηὰ το͵ϑοῖ Ὠΐτὰ, 
Μαῖι. χί. 6, μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ 
σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοὶ, ταϑαπίηρ, “ δἔατῃ Ὁ]6 
ἴῃ (δία, 4}1] οδ ἔγοτῃ [ν]8 ἔα (ἢ ἴπ τὴ .᾽ [6 
ἴοτὰ σκάνδαλον εἱρηϊῇ, ἴῃ 8 Βρ᾽ Υ[ [8] 5686, 
“δὶ οὈδίγυοίθ τυ 1 οὐν ΟἿ τ βυϊδη σοΌΓΒΘ,᾽ 
δια ὁδ0868 8 ἴ0 [411] ἀὐγαν ἔγοιῃ [86 [δἰ (ἢ, 
ΟΥ ΒΟΓΏΡΙΘ ἴο τοϑοοῖνα ἱξ. Μαῖίϊ. χίϊὶ. δ7. 
ΧχΥϊ. 81], 838, α]..---11. σαύβαν. ἐο δαιιβα ο 
οδεπά, ἰδαὰ αδίταν ΟΥ ἑηΐο ἴῃ. "Ὅ6 [Π6 οὐοδ- 
δου οὗ ΔΏΥ͂ ΟὨΘ᾽ἷ8 βἰπηΐηρ :᾿ Ὑἱ δοο. οὗ 
ἐμὴν Μαῖι. ν. 29, εἰ δὲ ὁ ὀφθ. σον σκαν- 
“λίζει σε. γεῦ. 80, χυ]!. 6, ὃς δ᾽ ἂν 
σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων. 
γον. 8, 9. Ῥεα]ῖ, βδίοια. χνὶ. 7, γυναικὸς 
“πονηρᾶς σκανδαλιζούσης ἄφρονα. Ἠδηοο 
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Ρα88. ἐ0 δδ πιαάε ἰο οὔπά, ἐο δε ἰδὰ αδέγαν 
ΟΡ ἑπίο εἴη, ΞΞ ἴο αἰσαν ἴτοτα ἴδ τευϊῃ, 
ἤτοι [ἢ6 08ρ6], ἄς. Μαῖί. χὶϊ!. 21. χχὶν. 
10. ΜΙκ. ἱν. 17. δοῖμι χνυὶ.}.. 

Σ τα τδ νον, ἌΡ τὸ Ν Ἰδαίου ἔοστη ἴοῦ 
σκανδάληθρον, (σκάζω,) Ῥτορ. α ἔγα 
δίϊοῦ, ἃ Αὐλίδι. διϊοκ οἢ ΜΕΤΟΝ το αι 
[βδιδηϑά : νι Ὡὶοἢ {πὸ πὶ π)α] βία κ 65 ἀραίπει, 
δΔηά 50 βργΐηρβ [ἢ6 ἴγὰρ. ΒΥ δυῃϑοά. α ἐγαβ, 
δηατγο, ἡδρίς ἢρ. Φοεῖ, χχῆϊ, 18. 1 ὅεπι. 
χυΐ. 21. Ηρποθ ρόποῦ. “Δ}Υ τΐηρ πιὰ 
Ο6 δὙἸΚ68 ΟΥ δι: Ὁ}68 ἀραῖπδε,᾽ ἃ δέμπε- 
δίέηρ-δίοοῖς, ἐπινοαπιθηΐ, 815 ϑορί. ἴμεν. χίχ. 
14, ἀπέναντι τυφλοῦ οὐ προσθήσεις 
σκάνδ, ἴῃ Ν. Τ΄ ΟΠ] ἢἤρ., 'π ἃ αρίτἰτυαὶ 
δ6Ώ86, δέμηγδίϊη , σαμϑὲ ΟΥὙὈἁ οὔέκοε: 
}) φϑῆθσ. " θαῖθυοῦ ΟΟΟΑΒΙΟῺ 8 ΕΥ̓ ΟΩ9 ἴο 
εὐρμοος ΟΥ̓ ΠῚ πλχρε ἢ οὗ νὐράροτται 

πέτρα σκανδάλου, ο ᾿ 
Εοπι. ἵκ. 83. 1 Ροῖ. ἰἱ. 7. Αἶθο Βουῃ, χί. 

ἐενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν --- εἰς 
σκάνδαλον. 18. υἱῖ, Θ. χχνῖϊ. 23, 
1 Μδοο. ν. 4. συ ν. 1. 2) “ἃ Ἵδυθο οὔ 
οἴδεμοθ δηὰ ἱπαϊχηπδίίοη," ἱ. ᾳ. ας οὔέποε, α 
ϑοαπααὶ, Μαῖι. χνὶ. 28. σκάνδαλόν μου εἷ. 
] σον. ἱ: 28. 6]. ν. 11]. Ζυάῖ χίϊ. 2, ἵνα 
μὴ γένηται σκ. νεῖ. 195. 8) " Ὑἱἱιδὶ οοοε- 
Β'ΟΏΒ ΒΗΥ͂ ΟὯ6 ἴο 6Γτ᾽ ἴῃ ἢ͵8 ὈΥΣΩΟἾΡ]68 ΟΥὉ 
τδσίῖοα, Μαῖῖ. χυὶ. 7. 1.0. χν]ϊ. 1. ἀνέν- 
ἐκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδ. 

τηθδηΐηρ [ἢ 6 601}5 δηἀ ρογβεοι του Ὑ οὶ 
τιγοδιοηθὰ ἴῃ6 Οδτίδδη ΟΠ αγοῃ, οι. 
χίν. 18. χνυὶ. 17. Βδν. 11. 14, 1 Φοδη ἰ,. 
10, καὶ σκάνδαλον ἐν αὑτῷ οὐκ ἔστιν, 
ἷ, 6. “ΤΠ6ΓΘ ἴθ ἰῃ μΐπι ποι ΐπρ ἴο Ἰερά Εἶπ 
ἰπἴο βἷῃ :᾿ σοιρ. γον. 1]. 80 Ῥδ. οσὶχ. 16, 
καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς σκάνδαλον. Μείοη. 
οὗ ρογβοηϑ, Μαῖι. χὶ!. 4], πάντα τὰ σκάν- 
δαλα, εαἰὰ οἵ ἴΆ]80 ἴδδοΐοσθ, ψἢο, ἀπάοῦ 
1} ᾿νε διε οἵ ΟἸ τϊθιίδη 1: θοτγίγ, ἴπςου]- 
εδἰθα ἀοοιιΐποδ Γερυρηδηΐ ἴο τηογ] νἱτίας. 

Σκάπτω, ἔ. ψω, ἰο αἷσι, ἰπῖταμβ. εβρος. 
α ἐγομποῆ. 8. ἰὼ Τῆς ἀν 90, νὰ δῶν 
τὰ ἐσκαμμένα, ἐ . ἴα. νἱ, 48. ὃς 
ἔσκαψε καὶ ἐβάθυνε, δῃὰ χὶϊ!. 8, χνὶ. 8, 
σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, σεῖο ψγὸ ἢανε ἃ 
ξΘΏΘΓΔΙ ἴοστη ἴὸ ἀδηοῖο “ ον Κη 88 δ δρτὶ 
Οα] ηΓὰ] ἸΔΟΟΌΓΟΙ,᾽ τὴν γῆν ἐργάζεσθαι. 
δὸ Ῥαδυδαῆ. Ατγοδά, 47, τὸ πεδίον Ἶ. 
ἔσκαπτον, " συ] ἰναϊοά.͵ Χοη. (ἴδοοη. χν. 
14, σκάπτον τὸ γηΐδιον. οτα. Ηγτη. ἰκα 
Μοτγο. 90, φύτα σκάπτεις, αὐὰ Χοη. (ἔς. 
Χῖχ. 4, τὲ σκαπτόμενα φυτά. ΤΒο εΣ- 
Ῥγθββίο ταϑ, Ὑ ἸΏΔΥ ΒΌΡΡρΟΘΟΘ, δἰπιοιὶ 

γδιαὶ ἴοτ «οὐτος ὦ 8ἢ δρτί οι μυταὶ 
ΔΟΟΌΓΟΣ. 

Σκάφη, ης, ἡ, (σκάππτω,.) Ῥτορ. δὴγ 
1 ϊηρ οἰτῆ ον “ ἀυρ οὐ, 88 ἃ 
ΟΥ Βο]] ον ὰ ουΐ, 88 α ἐγοωσὰ, Ηἀοῖ. ἐν. 78. 
ἴῃ Ν, Τ΄ α δἰ, δοαΐ, (80 ς4]16ἃ τ ἢ 411- 
Βίοῃ ἴο {Π6 ἢγθι Ὀοδῖβ οοπείγυοιοα δείυΐ 
ΤΏΘΓΟ ΤΥ 8 οὗὨἨ ἴΓθ 68 ἦο οαΐ, Ἰῖϊκο [6 
Ἰπάϊδη οαθοθβ,) Αεἰε χχνίὶ. 16,30, 32, Τοπ. 

. Ῥο]. 1, 23,7. Ηάοι, ἐν. 78. 
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Σκέλος, εοῖ οὐε, τὸ, οἷυν. τὰ σκέλη, 

Δὲ αν ἔγοιι ἴ86 δὶρ ἴο {80 ἴοοῖ, Φοἢπ χίχ. 
81---885, τὰ σκέλη. δορί. δὰ Ο}666, οἵξ. 
Ἡονονοσ, 1 σαηποὶ δυὶ δὺ ταὶ το 
Φοστη ἰδ Πόῦο ἴο ὕ6 ἰδίκϑη ἰῃ ἃ ᾿ἰγηλιθὰ δοηδο, 
ἄον 180 κνήμη ΟΣ εὐέπ-δ ον 6; ἃ βοῃδο ἱηἀθοὰ 
ταῖο, διὰ τ δ Οἢ ἰδ ἀπποιἑοοὰ ονϑη Ὁγ ϑίορἢ. 
ἜΠιοα.; Ὦ ΟΧΘΙΡΪ] 68 οὗ ἱξ ἀο Οὐσαγ, ο8- 

«ἢ [86 ρίυγαϊὶ, δὲ 1 Βα. χνὶϊ. 6, (οὗ ὅο- 
ἔμ) καὶ κνημίδες χαλκαῖ ἐπὶ τῶν σκε- 
λῶν αὔτονῦ. ἔχοι. 1, 7, τὰ σκέλη αὑτῶν 
ἐρῖ5. ΝΟΥ ἰδ [80 δ6ὴ86 ὉΠΟΧΔΏΡΙ]οα ἴῃ 

Του Χοη. Δ ἢ. ἱν. 2, 20, καὶ ἑνὸς 
μὲν κατέαξαν (1:6 ὙΘΙῪ ἴδίτω, ὍῸ τη8 
οὔδοξνο, ὑδεά ἴῃ [6 ἜΣ οὗ δι. ΤΠ 
«τὸ σκέλος. ῬοΐΪ. ἱ. 80, 18, συντρίψαντες 
“«ὰ σκέλη. 8,0 αἷθο, δυϊ ἱπ ἃ ἢρ. δ6Ώ86, 
Αὐτίδη, Ερίςϊ. ἰ, 12, παρὰ σκέλος ἀπαν- 
τᾷ τοῦτο, " ιιΐδ Αννα οῃ ἴδ6 πρόυβτη γ 
ΒΆΥ, “8068 ἀραϊηδί [6 σταίη. [τ ἱ 
μὰ ἜρᾺ ΘΔΣΪΥ 88 ἴπΠ6 ἔτη οὗ Ηομιοσ, δηὰ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ νταβ [86 Ὀσί ππδΓῪ οη6, δοΐπρ ἰουπὰ 
1η Π. χνὶ. 814, ἔφθη ὀρεξάμενος πρυμνὸν 
σκέλος, σῇ οτο Γλαπηπι οχρδίηβ ἰϊ σγωγθῆς, 
φολίοηδεῖπ. Απὰ Ἠδγπο οὔβοσυοβ, " σκέλος 
Τηοῦο ]αιΐυδ ρμαϊοῖ, αὐ ἰηἀ46 ἃ ἔδιηοτο οοτ- 
Ῥγεβομπάδιὶ εἰ μηρὸν, οἱ γόνν, οἱ κνήμην, 
εἰ πόδα, τηοῦο (υἱ δὶς) δηριιδίϊαβ ογεϑ.᾽ 
Αὐϊδίορῃ. Τμοδιῃ. 24, χωλὸς τὼ σκέλη. 
᾿Ὸ- Ῥτοι. 74, σκέλη δὲ κίρκωσαν 

ᾳ. 
Σκέπασμα, ατον, τὸ, (σκεπάζω δι 

σκεπάω, ἴο οονοῦ,) οουόγέηρ, 1. 6. οἰοίλίηρ, 
ἡπονέ, 1 Τίι. υἱ. 8, διατροφὰς καὶ 

σκεπάσματα, 88 6 ΒΔΥ οἰοίδέδ. 08. Β. 2. 
ἱϊ. 8, ὅ, ζωσάμενοι σκεπάσμασι λινοῖς. 
ῬὨΙ]ο, Ρ. 169, τῶν περὶ σῶμα σκεπα- 
σμάτων ἀμελῶν. 

Σκενὴ, ἧς, ἡ, ΖθΏΘΓ. ΔΩΥ͂ ἀρρονγαΐμδ ἴον 
ΒΏΥ ῬΌΓΡοΟΙΘ Ὑἱιαίονογ, Ὑδοῖθοσς οὗ ὍᾺΣ ΟΣ 
Ρόδοθ, οδρθ0. ἀγθδβδ ΟΥὁ Θαυΐραθ: 8180 αο- 
ουμέγομιοπέ οἵ ὀγμΐρηιοηέ, ἱποϊυἀϊπρ ἡεγηὲ- 
ἐμγὰ ἴοτ ἃ ἢουδο: ἴῃ Ν. Τὶ, 411 16 αγηια- 
πον ία οΥὁἨὁ ἔαγηϊτ ΤΟ, ἸΕῪΝ τηθπῖ, ἑαολίε οὗ ἃ 
φοῖρ, (ι Υἱτης 2Επ. ν. 1δ,) οἰδβοσνίβο οδ᾽]ϑὰ 
'ὅπλα, δὲ οδῦϊθδ, γαγάβ, 8β8115, τοίη, ὅζο. 
διὰ ἀοηῃοϊοά ὈΥ (Π6 ἴθ τὰ σκεύη ἴῃ 
Φοηδ;. ὅ. Χοι. Εἴοοι. υἱϊ. 11, 12, Αοῖ 
,Σχνὶϊ. 19, τὴν σκευὴν τοῦ “πλοίον ἐῤῥί- 
ψψαμεν. . : 

Σκεῦος, ἐος ουὅς, τό. ΟΥ̓ (μΐδ ἴοττῃ 1})}6 
ΦἰγΙΏΟΙΟΡῪ ἰδ ἴοο ὑποθγίδίη ἴο. Ὁ6 ΘΧΘΟΙΪΥ 
ἀοίοτιπηϊηθά. [ἴ ΔΏΘΟΙΒ ἰο (6 1,Δἰΐη σαβ, 
(πιο ἔσο πάω, ἐο Ῥοδϑ688, Ὑ8Β ΤΙ Π.ΔΥΙ 
ἡαδιη, ἔν. πάσον, οὗ ἴῃ: δ8ηγ0 ΌΤΙ 88 
“πράσον,) ΠΥ τἐδπδὶΐ οὐ αγτίοϊα οἵ ἔατηὶ- 
ἕυγο, ( . 8 γ 6886] ἴο οοηίαϊῃ ΔΥ (δΐησ,) 
δ ἐπὶ ἔ, ΟΥ ἑοοΐ, (ὉΥ 8Πγ Κὶπὰ οὗ 
“οΥῖκ, 8180 6 εάροῦ. ΤῈΘ βοΏΘΓΑΙ 86ΏΒ6, 
ἩΔδίονου ὑὉθ ἰδ ἀογίναϊοη οὗ 1π6 ψογὰ, 
᾿βϑοῖιβ ἰ0 ὃ “ ϑοιηοίμϊηρ στουβῆς ΟΥ ταδὶ 
Ὸγ υδο.᾽ 88 ὅπλον, ἔτ. ἕπω, " Βοτηο Πΐπρς 
ὙΠογου ἢ ΟὯ6 τοῦδ, ἐπϑέγωπιοηέωη, ὄρ- 
'γανον : ἴῃ Ν. Τ. ἰξ 'ἴ6 ὑδεὰ, [. ΘΕΝΕΒ. οὗὨ 
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δάκῃ ἔ ρος ̓  ᾿ τ ταν τοεροῖ, ὁ οὗ οοπίαἰηΐπρ ΔῺΥ (Ὠΐηρ,᾽ α 
μὰ. υἱῖ!. 16, οὐδεὲς " λύχνον ἅψας, κα- 
λύπτει αὑτὸν σκεύει. 7οἷιη χίχ, 29, Αοἱϑ 
Σ. 11]. 16. χὶ. δὅ.ἁ 8.0 ϑορί. οἵϊ. δηὰ Ο]658. 
6. (.. “Ἐλίδη, Υ. Ἡ. χί!. 8.1. Ηάϊΐδη. ἱν. 7, 8. 

α »οΐξδγ᾽ 5 ὑδϑϑοῖ, οὐ θαυ ἤθη ἀγγεῖον, 
Εομ. ἰχ. 21. Βον. ἰἷ. 27, τὰ σκεύη τὰ 
κεραμικά. ϑιορί. μον. νἱ. 28, α]Ϊ. ΟΥ̓ἁ δῇ 
Δγ616 Ἡμαΐονοσ, σομοίἀογοὰ 88 ἃ δυγάξη 
ἴο ὃθ. οαττοὰ, ΜΚ. χί, 16, οὐκ ἤφιεν ἵνα 
τὶς διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 80 
208. Β6]]. 1ἱ. 8, 9, οὐδὲ σκεῦός τι μετα- 
κινῆσαι. ΟΥ̓ ΒΥ δγιΐο168 ἱῃ ρΘΠΟΓΑΙ, 2 ΤΊ. 
'ϊ. 20. Ηεῦ. ἰχ. 21. ϑερὶ. δῃὰ Ο]8ε8. 4169 
ἰῃ [86 μὶυγ. , “ωινπίδωτγε, 
Μαῖι. χι!. 29. Μὶκ. 1. 27. ἴχὰ. χνῖϊ. 8], 
τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ. ϑερί, οἵι. 
δηὰ Ο]868. δὲ Χοϑη. (ἔσοοη. νΥἱΪ. 12, πάντα 
σκεύη ὅσοις περ ἐν οἰκία χρῶνται ἄἂν- 
θρωποι. Ἐϊπαπυοῖ. δρ. “. Ῥο]]υχ, Οἱ. χ, 
10, σκεύη τὰ κατ᾽ οἰκίαν. ΑἸΒοη. χὶν. 17. 
2 3. οἵ ἴδο λιυηιαη δοάψ, δὲ ἰοττηϑὰ οἵ 
εἶδγ, δηὰ δοοογαϊημῖὶυ ἔγα] δπὰ ἔδοδ]ε, 
2 Ὅον. ἰν. 7, ἔχομεν τὸν ϑησαυρὸν τοῦ- 
τον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν. ΑἾ8ὸ οὗ 
ἴδ0 ὈΟὰΥ φΘΏΘΓΘΙΪΥ, οοποϊἀογοὰ 88 τΠ6 ἀγ- 
γεῖον τῆς ψυχῆς, 85 ῬΏΣ]Ο ἸΘΥΤΩΒ 1ΐ, ΟΓ, 
85 ΟἸἴοοτο βί}165 ἰδ, “σα8 δυΐ γχοϑοθρίδειι- 
απ απέχηδ,, βοποθ Βασηδθδδ, Ερίδι. 8.21], 
681}8 ἴι6 Ὠαμηδη ὈΟΩῪ τὸ καλὸν σκεῦος: 
δῃὰ ΗΙτηδ8 δρρ] 65 ἴο ἱξ [86 ἴογῃ υαξ, 
] ΤῊ. ἱν. 4, τὸ ἑαντοῦ σκεῦος κτᾶσθαι. 
80 [μΠ6 Ηδοῦτ, Ὁ, σαϑ, ἰῃ 1 β΄διῃ. χχίὶ, ὅ, 
“δηὰ {86 γ6886}8 (τηοδηΐηρ ἴμ6 δθοά!68) οὗ 
[86 γουῃς ΤηΘἢ ἃΓΘ ΠΟΪΥ.᾽ ΟΥ Ρᾷτο. Τ}9 αἰ)υ- 
βίοῃ, βονϑυοῦ, παν ὍΘ ἴο [ῃ6 διιπιδη ὈΟὰγ 
88 ἴῃ 6 νΟΥ ΚΙΩΔΏΒἢΐρ οὗ [Π0 Οτεδίου, δῃὰ οοη- 
Β6αΘΏΥ ἴο ὃ6 εἰϑο δοσοταΐηρ ἰο ἨΪ5 ν}}}, 
ποῖ αδιιδεά. ΤΉ [6 ἴδστῃ σαϑ 18 οταρἰογεὰ - 
ἴον (86 ὈΟΔΥ δἰτωρὶν ἱπ ᾿μυογοῖ, νἱ. 17, 
“σ᾽ υτη ὕα8 ΘΒίσογο Ἰρδϑυτῃ (δβεὶϊ. ἰη 161} 11) 
Οπηηΐδαυο ἱ}}}8 στο σοττυταρίοῦ ἱπιῃ." 
Μότθονον ἴο [μ͵8 μϑδὰ τηδγ θθβὲὶ ὃ6 τοξοστοῖ 
186 οοπίτονοσιϑὰ Ὄχργοββίοη ἰῃ 1 Ῥεῖ, ἰδ]. 
7, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ, 
ΜΈΟΣΘ σκεῦος, 85 11 ΕΠ, εἰρη! ῆθ8 απ ν ἰλίησ 
πιαδ, 5οὸ ἵϊ πιαν ἸΠῈΤΘ ἤδνα 106 δθηδο ονα- 
ἕωγα, ᾿ἴϊ. ἔγαπιο-τροΥῖ, ἴῃ τεΐεσεησε ἰο αοὐ 
[86 Οτϑαΐου, 8360 ΤΥ ποῖθ. 8.0 οὗ οἶη 
8. ΤΩΟΓΔΪ τεβρθοῖ, σοπμδ᾽ ἀογθὰ 88 ἴῃ ϑιδλσοίβ 
ΠΟΓΘΟῚ 8ηγ τὨΐης ἰδ ῖο Ὀ6 ὀχογοϊβοα, τ ἢ ϑίθοῦ 
ἴον σοοά οἵ ἴον ουΐΐ: ἴον [Π6 ἤοττηου, Βοιη. 
ἰχ. 28, σκεύη ἐλέους. 2 ΤΊ). 11. 2]. ἔσται 
σκεῦος εἰς τιμήν : ἴοΥ' ἴπο ἑαζίον, Ἐοτω. ἰχ. 
22, σκεύη ὀργῆς: ἴῃ ὈοΓ} ΠΟ ο8868 τὸ 
διδνθ 8ῃ 8] 8100. ἴο 18:6 γ6886]8 οὗἩ 1ῃ6 μοῖ- 
ΡΥ, 85 βρόϊϑῃ οὗ ἱπ νϑγ. 2] .--- ΠΠ. ΒΡΕΟ. απ 
ἕηὶ , ἐπϑίγωπιοηΐ, Ἰὰς. " τπδι ΌΥ το 
ΔΗΥ͂ (Ὠϊηρ ἷἰ8β οἴεοϊεὰ ΟΥ ἀοπο,᾽ βύῃοῃ. 
γΠ ἢ ὄργανον : 80 σκεύη ὀργῆς, ὅς. 1. 
26. 1) ῥγορ. οἵα ἐἰέησ, δῃ βρες, ἐΐδ ηχαεῖ 
οὗ ἃ Βῃ1Ρ, 88. 186 οἰνἱοῦ ἱηϑίγυτηθηί οὗ βα]}- 
ἴῃς, Αοἷϑ χχυΐὶ. 17, χαλάσαντες τὸ σκεῦος. 
ὁ Βανίηρ ἸΙοπογοὰ {πὸ ΜΟῚ Ἀποΐθας βμΐμε 



ΣΚΗ 
Ἰδὰ ἐμόαμεια θαΐ ὁπο τηδδὲ, πο ττϑ8 ταϊοοὰ 
οὗ ἰοὸ δὶ ρἰοδδυγο, θοΐηρ δὸ ἰοσιπϑὰ 
88 10 ρῸ ἰδίο ἃ δοεῖγζοί. Οοωρ. Ηομι. 1]. 
ἐν κὰν, ἱστὸν δ᾽ ἐστ ύσκη ᾿Αβέ 2) 

, ΟὗὨ ἃ ΣΟΥΒΟΝ 88 16 ἐπϑέγμη θη: οἵ ΔΏΥ 
ο6, Αεἰδ ἰχ. 1ὅ, σκεῦος ἐκλογῆς, ἷ. 6. "8 
οἰοδϑη νϑϑϑοΐὶ, ἱπδίσιπιθπὶ ἴ0 ΜΟΥ ΤΩΥ͂ ΡῸΓ- 
Ῥοοθα,᾽ ναδὰ οὗ 6 βουβοῃ γ}} δὐδρίοἀ ἴο {ΠῸ 
ὁχοουκίοῃ οὗὨἨ ΔΏΥ Ρυγροβο. 8:0 Ρο]. χίϊὶ. 
ὅ, θ, Δαμοκλῆς ἦν ὑπηρετικὸν σκεῦος 
εὐφνές. Οοτρ. 276τ:.]. 26. 16. χὶϊ!. ὅ, ἴῃ 
δοῖὴθ ΜΩΜ. σκεύη ὀργῆς. 

Σκηνὴ, ἢς, ἡ, (Ηοον. Ὁ, ἴο ἀν 6]],) 

βϑηοτ. α ὀοοίλ, μέ, ἑἱεπέ : 1. ῥτορ. α δοοίδ, 
Ἄεοῃροδοά οὗὨ Ὀγδηοῆοδ οὗὨ ἴγοθ8, δἰ ταῦ ἴῸ 
ἴπο86 ΒΔΕ Γαϊδϑὰ ἴου ᾿ΘΙΩΡΟΓΑΓΥ͂ ΡΌΓΡΟΘΒΟΒ 
ΒΥ ἸγΆν 168, δηὰ δυο 88 ΟῚΘ τοαγοὰ δὲ 
[6 ἴοαδί οἵ ἱδϑογῃδοϊοθ, Μϑι. χν]ϊ. 4, 
ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνὰς, ἃ]. 80 δορί. 
ὅση. χχχίϊ. 17. ἴ8. 1. 8, 2οῃ. ἰν. ὅ. Το. 
ἱϊ, 84. ΤΠ όοοτ. χυ. 16. θη. 284, 24. 
Χοη. Ογν. ἰ. 1, 25. Α1]ρὸ οὗ δκίηβ, ἄς. α 
ἰοπέ, Ἠεῦ. χί. 9, ἐν σκηναῖς κατοικήσας. 
8ο ϑορί. οἷ. ἀπά Ο]458. ϑϑοιηδίϊῃηθδ 180 
Ἢ τ τ ἐς ὀρὸν ἀγεροκιυν ἤοιιϑο, τᾶς 

᾿ς ἃ 7 ηεϊῃ ; ἀπὰ πῆθη δρρ] 16 ἴο ἃ τογβ 
ἰδταΐυ, 118 τείρη, οὐ ἀὴ Αεοἰδ χνυ. ἧς, 
ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δανυϊδ τὴν 
πεπτωκυῖαν, τοοῖδρἢ. δηὰ τουδὶ αν [ῸΓ 
ἐλὸ δ οὗ γογαὶ ἰἕπα οἵ Ἰλανιὰ, []]6ὴ 
ἰηΐο ψϑαποϑθ δηὰ ἄθοῦυ. Οὔϑῃθσ. ἴῸΓ 
αδοΐδδ, ἀιοοϊέησ, Τ,.ὰ. χνὶ. 9, εἰς τὰς αἰω- 
νίους σκηνάς. ον. χὶδ!. 6, τὴν σκηνὴν 
αὑτοῦ, κεἰ]. τοῦ Θεοῦ, ἱ. 6. δᾶνθη. 8,0 
ϑορί. ΦοὉ χχχνί. 29. Ῥε χυὶἱ, 12.---Τ1, 
δρόο. 6 Μοκδαὶς ΤΑΒΕΒΝΑΟΣ, ἐδδ ϑασγεα 
ἐοπξ οὐ τ0 Ηοῦτον, (σορ. ἴδ0 σκηνὴ 
ἱερὰ οὗ ἴ0 Οαεμαρίπΐδηβ, 1)]οά. δος. χχ. 
6δ,) ἱπ πῦον [89 ΔΡΙς νγῶϑ ἱκορί, [ἢ δοδὶ οἵἁ 
16 “εν δι ουϑἷρ Ὀοΐοσο ἰδ6 Ὀυϊαϊηρ οὗἁ 
16 Τοιρὶο. 1) ῬΡ. δηὰ χοϑηοζ. Ηρν. 
Υἱ]. ὅ. ἰχ. 2]. χίϊ, 10. Αοἰδ νἱῖ. 44, ἡ σκ. 
τοῦ μαρτυρίου, 80 ολ]]οἀ εἰἴποῦ Ὑἱτἢ τὸ- 
ἴοτθῃοθ ἴο τὰ ἑαδίδθ 9, ἐδείέπιοην Ἂοι- 
ἰαἰηοά ἐμοτοίῃ, οὐ ἔγοτῃ 1ΐ8 δοΐϊηρ (ἢ 6 ρ͵δοθ 
ὙΠοτΟ σὰ γμανθ νήΐζηθβθ οὗ δἷ8 ρ]οτίουβ 
ΡΙΘΒΟΠΟΘ. ῖ, Εχ. χχίχ. 4, 10. Νυ. 
). ὅθ, φᾳ. ΒῪ εγποοὰ. βροκϑθῃὴ οἵ τὴῃθ 
οὗξδν οὗ τῆο ἰΔθοτγηδοὶο, Ηοῦ. 
ἷχ. 2, 6, ὃ: αἷδο οὗ πὸ ὑμηη) 6» ϑαποίμαγψ, ἴθ 6 
ΗΟΙΥ οὗὨ Βοϊ]οε, Ηοῦ. ἰχ. 8. ἴῃ Ηϑῦτ, ἰχ. 
1], δβαϊὰ οἵ (6 Ὠϑαύθη]γ ϑαποέωηι, ΟΥ υἱδὲ- | ἑοπέ, δ 
ὀΐξ ἄδαύδηδ, (σοτηρ. ἱν. 14,} ἐπτουρὰ τ ϊοἢ 
κεν σας το ἴπο λέρλοδέ ἤδαύθῃ, οὐ δθοάθ 
οὔ ᾿]πλθ0} ἢ, 2) ἐνηιδοί. οἵ [86 βδρὶτὶ- 
ἴπδ], οὐ οοἸ διαὶ, ΤΏ80]6, οὗὨἨ τις ἐδ6 
Ταδίοτδ] Ομ6 ἯΔ8 8 ἤρυγο, ὙΠΕΣΘαδ [86 
οἴμοσ τγᾶϑ ρἰἱομοὰ ὉΥ ἴπ6 ἴογά, δηὰ ἠδὲ 
θη, Ηϑοῦ. νυἱϊ!, 2. ἰχ. 1]. Οοιῃρ. νυἱῖ!. δ. 
ἶχ. 28, 24: α]6ο ἢἤᾳ. ἴον ἐλδ Τοπιρίς ἴῃ τὴ 6 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ Φογώδαο, ον. χν. δ, ὁ ναὸς 
τῆς σκ. τοῦ μαρτυρίου. χχὶ. 83.--.1 1], 
Αοἱδ ν]ϊ. 43, ἡ σκ. τοῦ Μολὸχ, “ἴδο ἰαδεῖ- 
ἤλΉο οἵ Μοίοοι, ποῖ ἔθ ἰἀο]αίτουβ 

ἕαδεν.- 
κπαοῖΐδ, Ἰῖκκο [Βοϑθ 81}8}} πιοάο]6 οὗ ἴο Τοια- 
ΡΪὶοὸ οὗ Ὠίαμδ δὲ Ερδβϑδβοβ, πιοῃοηϑὰ δὲ 
Ἀοἰδ χίχ. 24. στρ. Ῥοίγου. 29, " ργεούοσθα 
βιδη δ διτηδυ απὶ Ἰὼ ΔΩΡΌΪΟ υἱάϊ, ἴῃ συ) 
άϊοιϊα οταιὶ ἰαγθ8 αγροπέδς ροβὶι}.᾽ 

Σκηνοπηγία, ας, ἡ, (σκηνὴ, πή 
μι.) ἃ ἴοδε, βο οδ θὰ ἔτοπι [6 ἡροῖσα 
ἐδηέϑ ὨϊοΝ, οὐ τμδὺ οοοδδίοη, ΜοΤο ογοοίδὰ 
ἴῃ δηὰ δῦουϊ Ζογυβαίοι, αὐὰ πο ὙΔ8 
ἀοοίσηθὰ ἰο σοτητηθιηοσδίθ ἐδ [δυδο  ἰοε᾽ 
ἀπ Πρ ἴῃ ἐθηΐβ ἴῃ 80 ἩΠΙάΘΥοβθ. 8.60 
ΤΏΟΣΟ ἰῃ ΟαἸτιοὶ, οὐ ΗἨοσπθ᾽ 8 [ηἰτχοά. ἴἰ τας 
ἴδε ἐλέγα στοαὶ δῃηηλδὶ ἔδβεναὶ οὐ τη 9 “ον, 
ἴῃ ὙἘ1ΟΒ 8}1} [Π 6 τη8}68 σοσθ γοαυϊγοὰ ἰο δρ- 
δῶσ Ὀοίοτο αοὰἂ αἱ ἰδ ἰαῦογμδο]6 οὐ ἴοτω- 
ὈΪο, Φοδη υἱΐ. 2, ἡ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδ. ἡ σκη- 
νοπηγία. 80 ἡ σκ. 2 Μεος. !. 9, 18. 
ϑερί. ἑορτὴ τῆς σκ. Ὠεαυῖ, χνὶ. 16, ἐπὰ 
οὔ. 88 ἐο τῶν σκηνῶν, ἴον. χχΙ!, 24, 
αἷ. δηὰ 2008. Απηίὶ, ἱν. 8, 12, 
Σκηνοποιὸς, οὔ, ὁ, (σκηνὴ, ποιέω,) 

α πιαΐον 07 ἐεπίβ, ἰοστηθὰ οὐ ᾿θβίθοσ οὗ 
τιϊεὶκς οἱοια, ὈοΓδ ΓῸΓ τα ΠΥ δηὰ ἀοπμηεδβεὲς 
Ῥύυγροϑθδ; ἴθ ᾿δίϊον δοτί δεΐηρ, ἔγοταα ἴδ 
ΒοδτΟΪὙ οὗἁὨ ἱπηβ, τῦσῃ ὑδοὰ ἰῃπγουρδουϊ 
1Π6 Εδδὶ ἰπ ἐγαυθ] ]ηρ, δὰ ἰῇ πὰς γαστα 
οἰ πηδῖθ, ἀυνίης [6 ΒιΙΠΏΤΩΘΥ ΒΟΆ80Π,, υδοὰ 
83 . ἈοΙβ χυῇ]. 8. Οοπιρ. σκηνοποι- 
οὗμαι, Ὠϊοά. ϑ΄1ο. 11. 27. Ἠάϊδη. υἱϊ. 2, 8. 

Σκῆνος, εος ους, τὸ, οαυῖν. ἴο σκηνὴ, 
ῬΡ. α δοοίδ, ἱἐεπέ, (ΑἸΐδο]. ατ. ἴἶ, ρ. 
θ2.} υδι14}}γ, δηὰ ἴῃ Ν. Τ'. ἢρ. ἴον ἐδε δρᾶν, 

88 ἴα ἔγδὶ! δηά ὑδΙΡΟΓΑΓΥ δὺυοὰθ οὗ ἰἢδ 
δου], 2 Οὐον. ν. ], ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία 
τοῦ σκήνους, ἷ. 6. " [8 ΟΌΥ ΘΑΥΓὮΪΥ ἴδῃς οἵ 
ἤουδο .᾽ 2 Οογ. νυ. 4, οἱ ὄντες ἐν τῷ σνπ. 
Ὑεὰ, ἰχ. 1δ, τὸ γεῶδες σκῆνος. 8.0 
ῬΙ]αῖο ς41}5 [πΠ0 θοάγ γήϊνον σκῆνος, δοὰ 
οἶδεν Ῥ]αϊοηῖς δὰ Ῥυ ΓΒρΌΓΘΒη ΡΒΙ]οδο- 
με 86 5᾽Π}} 18. Ὄχργοββίοπθ. οηρίη. ὧδ 
Ὁ]. 8 82, “8115 ἴπΠ6 ὈΟΩΥ ἀνθρώπινον 

σκῆνος, ἴῃ ΔΙ᾿υδίοη ἴο ἰῃς ἰοττὴ σκῆνος 
θεῖν 8180 δρρὶ) θὰ ἴο [80 Ὀοάΐοδ οὗ δηΐτιδϊε, 
ἘΠ]. Ἥ. Α. ν. 8. 
Σκηνόω, ἴ. ὥσιο, (σκῆνον,) ἐο »έολ α 

ρῖ. αεῃ. χὶϊ. 12. 306. Υῖι. 8 42. 
Ἡάϊδη. νἱ. 8,17: ἴῃ Ν. Τ΄ ἱπίταηδ. ἐὸ αεοοὶ! 
88 ἴῃ ἰθηίδ, [0]]1. ὉῪ ἐν ἡμῖν, Φοδη ἱ. 14, 
ὙΠοΓΟ [06 ΟΧΡΓΘδδΙοΩ ἴδ ὑϑοὰ ἴῃ Ργοίδγθοο 
ἴο ζῇν, σὰ δ᾽} δΐοη ἴο 180 Ἰϊδ οὗ τηδὴ δὸ 
ἃ ἰΘΙΏΡΟΓΕΓΣΥ ϑΟ ΤῊ, ἀπ (5 1ς ᾽88 οὔ. 
ἴῃ ΟἸδ88. 16 560 86 “ ἴ0 ἰδῖκϑ ἘΡ ΟΠ Θ᾽ Β ηδ7- 
ἰογδ, δὲ Τῆυς. ἱ. 89. ἰΐ. δῶ. Χοη. Αη. τ. 
ὅ, 1]; 6]εοὸ δϑ Ὀοϊίασ εὐαρίϑὰ ἰο σοῦνου 
[06 ἰάθα, ψῃΐϊοῖι βοθῖὴβ 1ῆθγοὸ ἱπίεπάοά, οὗ 
(αὶ γαρεϊαν ἐπίογοοιγοε δὰ {πὶ ἐπέεν.. 
οοπιπημπΐέῳ οὗ 81} 180 ἑππούοηβ οὗ Βυπιλῃ 
᾿ρ ποι ονϊἀθηοοὰ ουν βανίουσ ἰο μᾶνθ 



ΣΚΗ 
ὈΘΘΏ ΓΗ δπὰ δ δθοὶδη 8} 1} παν 88 π| }} 
δὲ Οοἀ. ὙΠ ἢ ἐν δπὰ α ἀαδί. οὗ δ|568 Βον. 
χὶϊ. 12. χλ!. Θ: σὴ μετὰ δῃὰ ἃ ρεη. οὗ 
Ῥοίβϑοῃ, ον. χχὶ. 8: πῦτῃ ἐπὶ δπὰ δοειι. 
οὗἨ γμογϑοῦ, ον. νυἱὶ. 1δ, σκηνώσει ἐπ᾽ 
αὐτοὺς, 1. 6. “ ὙΠῚΡ ΟΥΟΣ οἴθοσ πο Ὑ]ὴ 
ΠῚ ̓ὐλμμῤιοε Ὑ1}} ἀοίδη  δηὰ φῬτοϊοοϊ θυ 
ὉΥ δία ΡονΤοΥ ἔγοτ 8}} οὐἹ] δηὰ τωϊδο ,ϊεξ.᾽ 
᾿ Σκήνωμα, τος, τὸ, (σκηνόω,) α δοοίᾳ 
ΟΥ ἑεπέ ριἑολεά, Ῥτορ. Χοη. Αη. 11. 2, 17: 
ἷι Ν. Τ᾿ α ἐαδεγπαοίδ ἴον αοά, 4. ἃ. ἀιοεῖϊ- 
ἕηρ ε, Αοἷδ νἱ. 46. 80 ϑερί. δ. 
ςχχχὶϊ. ὃ. χὶνὶ. 4. 1 Κὶ. 1ἰἰ, 28. υἱἱἱ, 4, Εἴ. 
οὗ ἐδα δοάψ, 88 180 ἔγαὶ] ἰδποιηθηὶ οὗὨ {6 
δοι}], 2 Ρεῖ. 1. 13,14. 8δ8.ο αἷδο 106 ἴοττῃ ἴδ 
Ὀροὰ ἱπ Εἰσὶ. Ηοτδοὶ. 690, σμικρὸν τὸ 
σὸν σκήνωμα. 
Σκιὰ, ἂς, ἡ, ὁλαάοιυ, δλαάδ: 1) Ῥτορ. 
.ἶν. 82. ὑπὸ τὴν σκιὰν αὑτοῦ. Αςίδ 

γ. 15. ϑορί. δπὰ ΟἾδββ. [πὸ ἴθ δθῆ86 οὗ 
ἀαγάνε88, σίοοπι, 856 σκιὰ ϑανάτου, ἀεαί- 

᾿δδαάε, ἱ. 6. τ ϊοῖκοδι ἀαγκηοβα, Μαῖιὶ, ἱν. 16. 
1κ. ἰ. 79, (πὶ πο σοι. [8.6 δβ᾽ ΠΣ ]ΑΣ 

τοβδίοη ἴῃ Ηουι. Οἀ. ᾿ν. 180, ϑανάτοιο 
ἀέλαν νέφος, εἰτηῖαν ἴο δηοίθον ἴπ “0 Ὁ 
δι. δ, οὲ αἱ]. ἴῃ ϑερῖ. “ἴθ ἀδιῖκποδα οὗ ἴδ 6 
ὅτανο᾽) ; Τῃουρὰ ἴῃ [Π6 ΌΥΤΩΘΤΙ Ῥδδδδρθ 1 ἷ8 
πὑ)ϑοὰ ἱπ ἃ ἔξ. Β6Ώ86 ἴο ἀσποῖθ εχίγοιηθ ἰζ- 
ὨΟΙΔΏΠΟΘ δηὰ νἱοθ; δηὰ ἴῃ (80 Ἰδίίοσ, ἔγ. 
διὰ δορὶ τ Π8}}γ, οὗὁἨ ἱφπόγαηοθ δὲ ἴο ἴδ 
ΤΩΘΔῺΒ οὗὨ βαϊναίοῃ, ἴθ ἀδυκηθδα οὗ τὴθ 
ὩδΕΌΓΑΙ τοδη, δἴοπο ἴο ὃθ Θη] ρηὐοποά ὉΥ͂ 
ἴϊο ϑυη οἵ Εἰσῃτθουϑηθδβ. 2) τηοίδρὶ. α 
«δαάοιο, ἱ. ε. α «πδαάοισίησ ,ογίλ, αὐἀμπιότα- 
ἕδοη, ἴὰ αἰδιϊηοιίίοη ἔοι τὸ σῶμα, ἴδ6 
ΒΟΑΥ οἵ γϑα] τυ, δὰ ἡ εἰκὼν, [6 11] δηὰ 

τίοος ᾿τηαρὸ ; 80 οὗ (6 «“ονἦδὶ το 5 δηὰ 
Ἢ ΒΔΙΪΟΏ 88 ὠπεδα τϊηρε ἕαϊοΓο 
δηα τῦοτο ρογίοοϊ, Οοΐ. ἰΐ. 17, ἄ ἐστι σκιὰ 
«τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα Χριστοῦ. 
Ηοδ. υἱϊϊ. ὅ, σκιᾷ λατρεύονυσι τῶν ἔπου- 
ρανίων ΟΓΟ σκιᾷ ἰδ Βαϊ ἀ τ δ] υδίοη 
ἴο 86 Ἦοπδοξαπέϊαὶ ῥβήμος οὗ 86 ΟἾΝΟΣ 
το Ὠἰδίγυ, ΟΣ ὑθιαρ]ο, ἰῃ τς ἢ σοπδὶβίβ ἴῃ 60 
δα ρουϊοσ οὗ 116 Ηἰχ Ῥυίθοὶ, Ηοϑῦ. χ. Ι, 
σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμο----οὐκ αὐτὴν τὴν 
εἰκόνα τῶν πραγμάτων. ῬὨ]οδίν. ΥἹΙ. 
βορὰ. ἱἰ. 20,1, ὅτι σκιὰ καὶ ὀνείρατα αἱ 
ἡδοναὶ πᾶσαι. 
Σκιρτάω, ἴ. ἥσω, ἰο ἴδαρ, δργίπρ, ἴὰ- 

ἔγϑῃβ. βαϊ θβρθο. οὗ δ] Π18]8, ἀτρν τὸ βοϊηθ- 
αἰτλοδ οὗ πιῆ, 85 οι. []. χχ. 220, Ρ]υ. 
νἱ. 46. Ηἀΐαη. ἱν. 1], ὅ ; ἴῃ Ν. Τ΄. ἰο ἰϑαρ 
)ῶν ον, εαεῖϊ, 1μι. υἱ, 28, χάρητε καὶ] 86 
σκιρτήσατε, νὴἡϊὰὰ π οἷ. σοΙΡ. ΑΥὙΒιΟΡἢ. 
ῬΊοι. 76]. σκιρτᾶτε καὶ χορεύετε. μα. 
ἷ. 44, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέ- 
φος, ἱ. 6. “88 1ξ Ἴ ΕΓ ἰϑαροὰ 01 Ἶ0γ.᾽ 50 
ἦς 8 Βα, ἄφθῃ. χχνυ. 22, ἐσκίρτων τὰ παι- 
δία ἐν αὐτῇ. 

Σκληροκαρδία, ας, ἡ, (σκληρὸς, 
καρδία.) λαγάπε8ε οὐ ἤδατί, ἑπασῦ, »}ε7- 
ὉεΥθοΉ688, Μαῖϊ, χὶχ. 8. ΜΙκ. χνὶ. 14: ἴῃ 
τῆο ἔοστηοσ οὗ Ὑἱιΐοῖ μαδδδρθθ ἰδ ἰ6 πδοὰ 

δ9ὅ ΣΚΑ 
ἢ ΤοίΈσθηδο ἰὸ (ἢο υἡγ]ο]ἀΐηρ, 
πηΐογαί νης δρὶ τ οὗἩ 1:6 Δεν. 8. δορί, 
Ὠουί. χ. 16. ὅοτ. ἱν. 4, 1 ἰδ ἁυδοά ἴο ἀθῃοῖθ 
το Γ ϑλρκεθαος ὴς 16 Ποαγῖ, απὰ σκλη- 

κάρδιος διαμὰβ [ὉΓ φέγυέγϑα ἐῃ ἤδαγί 
Υ. χυΐ. 20. ΟὐτΩρΡ. αἷδο ἔκο]αυε. αν: 

᾿ πΐδονν 905. ἀρ ὸν, οὐ]. ἸΦΚΧΗΜΙῚ ΠΗ σκέλ- 
ὦ.) ῬΓΟΡ. τ, ἷ. 6. ἄτγῳ, : 
δὶ "ἰὰ δ] ,ἥγηι, 85 ποῖ πθιάιος ΟὟ; 
τουςῖ, Ατὶδίορι. Αςἢ. 116], σκ. τιτθία. 
Χοη. Μομ. 11). 10, 1, τὰ σκλ. καὶ τὰ 
αλακά. Βα. χί, 4, λίθος σκληρός. 
6πο ἴῃ Ν Τ᾿ λαγα : 1... ῥγορ. 88 βαϊαὰ οὗ 

ΤΗΙΝΟΒ, δὲ οὗ ευἱκάξ, ἔτ, οἱοίοπέ : 
80ὺ ὙὋ 840, ἃ δαγά 416. 1.8. ἰϊϊ. 4, ὑπὸ 
σκληρῶν ἀνέμων. 8. δορί. τον. χχνὶ!. 
16, βορέας σκληρὸς ἄνεμος. 2Ε]. Υ. Ἡ. ἰχ. 
14, σκλ. ἄνεμοι. Αττ. Α]οχ. Μ. ἱ. 26, 8. 
1. 6, 8. Α]δο υδοὰ οὗἩἁ ἰδυπάον, Ηάοι. 
1ϊ. 16, απὰ Ὑῃαῖονοσ Ἰράνε ν νὴ ἰἰ δουμϑ 
[μδὲ μαΐῃ}}}γ » γι 88 [86 ον. Ἠφθηοο, 
ἘὈΥ͂ ἃ υ8δ6 ἔοστηοα οἱ ἴδ δῦονο ]ἰἴθγαὶ οηθ, 
Δρρ]!οὰ ἰο ἀδῃοῖθ ταὶ δῆοοζβ ΟἹ 18 ογδι- 
διῦδ ἴο ἴη6 ηιὲμά, Φολη υἱ. 60, σκληρός 
ἐστιν οὗτος ὁ λόγος. 8. ϑερί. ὅφηῃ. χἸὶ!. 
7, 80, λαλεῖν σκληρὰ αὐτοῖς. Ἐλτΐρ. 
Εταρ. 7δ, πότερα ϑέλειφ σοι μαλθακὰ 
ἡγευδη λέγω, Φἢ σκληρ᾽ ἀληθῆ; 850 δ]δ0 
ἰοῦ. Ρ. ϑί, ἀπηνὴς οὗτος ὁ λόγος καὶ 

σκληρὸς, ἀλλ᾽ ὁ---μαλακός. Ψυὰο 18, 
σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ, τ ΟΤΟ 
16 δϑῆδο 8 δαγεῖ, ἰγάῳᾳ Ἢ, φοδοϊϊίοιιδ. 
ΒίγηἸ]ΑΥ δὲ ἱξ ἰδ βαϊὰ ἴῃ Ῥβ. χοεῖν. 4, (6 
ΡΔΒΒΑρῸ οὐ ΘΕ} ἴῃ 106 τηὶπὰ οὗ [86 βαογοὰ 
Ὑτὶτοσ,} “ΠοῪν Ἰοης 8881} [Π6 τ οκοὰ υὔοΣ 
διαγὰ τίη ἢ᾽ οἵ κε ὰ ἧν 8 βαϊὰ οἵ {πΐημβ 
ἄοηπε, Ἰἰϊ. " σιπαῖ μαϊηξι Π γ δἤΐθοίθ {πΠ6 τουςὶ!.᾽ 
ἐπίγαοίαδίε, σγίουονδ, Αοἴδ χ. δ. χχνὶ. 14, 
σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν, 
ὙΠΟΙΟ γ͵ ἢδνο ἃ ὑτουθυῦϊαὶ (Ὄσιῃ οὗ βρϑδὶ- 
ἴῃ, δοτησηοι 8}1κ6 ἴο [6 Ηοῦτον, ατθοῖς, 
δηὰ 1,δἴΐη, οχργοβεῖνο οὗ Ὀοοί θ88 τϑϑιβίδωσθ 
[0 ΒΌΡΟΣΙΟΥ εἰλλ δὲ ἀν᾽ ἴῃ τιϊ8. 8686, ἴοο, 
10 τοτὰ οσουγδ ἴῃ ϑορί. Εἰχ. ἱ. 14, νἱ. 9. 
Ὠουΐϊ. χχνὶ. 6. Ῥοὶ. ἱν. 2], 1. Χοη. Νίοι. 
{.1.20.---Π|. οὗ ῬΚΆΒΟΝΒ, δαγά, Μαϊέ. χχν. 
24, ὅτι σκληρὸς εἶ ἐνθρυῆσι, ἱ. ὁ. λαγά- 

, σγέρτησ, οτο Ὑῆο οχαςίβ ἢἷ8 ἀϊ6 
ἴο {π6 υἱἱοττηοβῖ, ἀκριβοδίκαιος. Απὰ 60 
1π6 ὕοστα ἰδ πδοὰ ἴῃ 8 Ῥαββαρὸ οὗ Αὐτίδῃ 
εἰϊοὰ Ὁγ Κυρκο, οἱ κατοικοῦντες ὄμπο- 
ροι σκληρότεροι, 56ε}]. εἰσι. Απάὰ Αδίοῦ. 

ττὴ. Ὁ. 888, ἀνδρὶ σκληρῷ καὶ ἀπὸ 
παντὸς πορίζοντι. ΤὮυδ ἰπ ϑορι, 1 ὅδαι. 
χχν. 8, [6 ἴογτ ἰδ υϑοὰ οὗ ΛΙαδαί. ΜδῊΥ 
ουνπθηΐ Οομτηθηϊδίοβ δηὰ [1 οχίοορτα- 
Ρἤοτβ, ἱπάθϑα, δϑεῖστι ἴὸ ἴῃ ποσὰ ἴῃ 186 
δῦονο μαββᾶζο οἵ Μαίί. χχν. 24, {}|6 βοῖιϑα 
λαγεβὴ, βίογη, πο 86 υπάουθδιοα] γΥ 186 
Τηο6 ϑυαϊ οὁπ6 ἰπ ἴῃ6 ὑοϑὶ Ο]αββίοαὶ 
υτὶΐογο, Ὀοΐηρ ἀοτίνοὰ ἔσοθΒ ἴΠ6 ρῇγ- 
504] οπθ, ᾿ Ὑπαΐ τϑϑὶδίϑ [π6 ἰοῦοῖ.᾽ 8.60 
σιν. αϑοσσ. 1, ἐπ δηὰ 60 ΡΪδίο, Ὁ. 1δὅ, 



ΣΚὰ 
ΟἈΠ]δ βα οἷν ρούβοηϑ σκληροὶ καὶ ἀντίτυποι, 
ἐμὲ Ἂ ,. δαῖ 1Πδὶ ἀοοθ8 ποῖ 
80 Ὑ6]] δι} {π6 σοπίοχέ ἔμογο ; ἱποιρῆ, 88 
186 ποιΐοη οὗ νἢδὶ ἷ8 ἀπγίοϊάϊηρ 18. Ο0Πλ- 
ΤΟ ἴο Ὀο(ΐ Β6Π568, ἰδ την Ὀὸ ἐποίμμαδα, 
8. ἴῃ Οἴοθτο ργὸ ῬΊδῃςο, 16, 6 ΤΟΝ ΤΠ) 0. 
αϑρεν' δίχα οὐρηίθυβ ἐπέριμδ.᾽ 

᾿ ΣΚληρό ἢ 5, τος ἡ, (σκληρὸν, ) Ργορ. 
“αν δεάδο ; πῆς γῆς, ὅο8. Απΐ. 111. 
᾿ Ἢ, ἂὶ λαγαΐηοεε οἵ 186 Ὀοάγ, ΡΙυῖ, νἱ, Ρ. 
4Ὁ7: ἴῃ Ν, Τ. ἢς. κατὰ τὴν σκληρότητά 
σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν, δαγάπεϑε 
ΟΥ̓ λδατγί, εἰϑείδεσυν, ῬΟΥΦΟΤΝΟΗ, Βο οι. 1]. 

, Βορῖ. Πουϊ, 

Σκληροτράχηλον, ὃ, ἡ, κα]. (σκλη- 
ρὸς, τράχηλος,) ν μρεθόυιεν μι Σηδοκοά, 
ἷ. 6. οὐϑέήπαΐο, ἄγονα ΥἹὶ. π ΜΕΊΡΝΝ 
τγϑ δᾶγό 8 τηδίδρθου ἰβκθῃ ΠῸΠῚ ἦῸ 
οαϑη, ψπςἢ τ} ποῖ βυῦτηἶι ΠΟΙ ἐνίω [ο 
86 γοκθ. 80 Ῥμῖϊο ἀθ άπο. ὃ 4. [88 
σκληραύχενεξν ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴπ6 ταοτὸ Ο8β8]- 
68] τοῦῖη. ϑερῖ. Εἰχ, χχχὶ! 8, 6. Ὅσαι. 
ἰχ, 6, 18. Βαγ. 1. 22. Ἐδοϊυβ. χνὶἱ. 12. 

ἰσκλπρῥει) Δ Νὰ 

 βορε ὃ ΟΣ ι. 2 ΟἿΣ 

Σκληρῦω, ἴ. ν 
οἵ ἃ {Πΐηρ;, ἐο πιαΐὸ ἀγν απά 
ἕο τεαζο τά, δῖον ,» 9Υουοιι8, 
Σ, 4. δυάᾶσ. 1" να οἵ μων εὐ, 

: ἴῃ ς ΟἿΪΥ ΟὗἩἨ »6Υ80Ή8 τι ΜΝ 
ὕστογαὶ ΒΘΏΒ6, ἕο ἤρ, δαὶν οἱ πιαῖο οδείδ- 
παΐδ, μογύθγϑο, νι ἃος. οι. ἰχ. 18, ὃν 
δὲ ϑέλει, σκληρύνει, ὁοΏΡ. νον, 17, πὰ 
Ἐχ. υἱῖ. 8, δῃὰ 860 τιν ποῖθ. Ῥιββ. ᾿Αοίβ 
χὶχ. 9. Ηοῦ. 111. 18, ἘῸ]]. ΌὉΥ τὰς καρ- 
ἐπε Ηοὺ. ἦϊ. 8, 1δ. ἰν. 7. Ἐρροὶι8. χχχ. 
12, μήποτε σκληρυνθεὶς ἐβούνο σοι. 

Σκολιος, ἁ, ὃν, δά]. ψτὸρ. ογοοϊοα, 
ὑοπξ, (ν΄ σκόλος, α λοοΐ οΥ , 8πὰ αἷδὸ 
4 δοοκοᾶ τβοτῃ, ἃ ψοσὰ σσουττίης 86 νυ ΓᾺ] 
{πι68 1ἢ Ηεγοῆ. δηά ὙΠ1ΟἿ ΤΏΔΥ δ Οοτ- 

φῇ τῃ0 Ηδῦν. ΤῊ, θη σΘ. ΟἿΓ 
οἷ, ποῖ μ88. δοίδ ἴπ686 βθῆβεβ. ΝῸν 

τη 5, ἀαραΐη, σΟΠγ68 [ΤῸΠ᾿ 2 ρογέ. ἔσκσλα 
(48 'στίλος ἕν. ἔστιλα) οὗ σκέλλω, “ ἴο 
τ ὑγ, σοηίγαοϊ,᾽ δηὰ αἷδο, {ἰκὸ οὖῦ νοτὰ 
τοι, “ἴο Ὀδπὰ βαῖάθ ἔγοπι ἐῃθ Ρεγρεπάϊου- 
Ἶδγ, ἴο ἐνγὶϑὲ δὶ 6 ἔγοτῃ βϑίγαὶ ἢ 688 ὈΥ σοη- 
Ἰτασοη, δηὰ Ηρ. ὁἴο »ογυογέ ἴτοτη σϑοίϊ- 
τυἂο δηά ἐγυιῃ. Ν Ιπ ἰΐα ὨαϊΌΓΑ] β6η86 [ἢ 
Ὑγογὰ οὐοιτθ, Ὑ βὰ. ΧΙ, 18, 86. δὴ δάϊΐ. 
το ξύων. δηᾶ ἴῃ Ηάοι. ἰἱϊ. 86, ἰο σίδηρος.) 
Ἴα Ν. Τὶ ἴε Ι6 ἀϑεὰ 1) ΡΒΟΡ. οὗ ἃ τορά, οὕ 

ΔΥίΒ οὗἉ ἴξ, κι. ἢ. δ, καὶ ἔσται τὰ σκο- 
ἁλιὰ εἰς εὐθεῖαν. ϑορί. Ἰϑαία! Χ]Ι. 16. 
Ἠ]:οάον. ἱ, θ. σκολεὰς γάρ τινας ἀτρα- 
“πούς. τ ῥγὰ, ἰϊ. 1δ, σκ. ἀμηδα, 2). 
Ε1Θ. ΟΥῸΟ Ἷ ῬΟΤΌΔΥΘΘ, 
γενεὰ σκολιὰ, ἀν ἱ, 40. ῬἘ]]. ᾿ἰ. Ἰδι 
8 ῬὮΤΑΒΘ ἀοτινοὰ ἔγτοπι Ὠρυΐ. χχχίϊ. δ, 
γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη. οἵ 
ΤΩΔΒΙΟΥΒ, Θαηἷν. ἴο 2 6ΓΌΘΥ 6, ροουΐδῆ, 
ιυατά, κά νς ἴο ἐπιεικὴς, 1 Ῥοῖ. ἵ, 18. ὅ0 
ϑορῖ. Ῥτον. χυΐ. 28, ἀνὴρ σκόλιος ἘΙΕΞΈΝ 
“ται κακά. 

800 
Σκόλοψ, οπος, ὁ, (ἔτ. σκόλος, ἃ Πποοῖς 

ΟΥ ΤΠΟΙ : 566 0ἢ σκολιὸς, ῬΙΟΒ. «Δηγ 

Χρϑη. Ἀπ. συ. 2, δ: ἐΐδδ ροῖμί οὗ ἃ βοοῖ, 
Γχεἶδη, Μοτγο. ᾿ ὉΣΕῚ 8: α 

᾿ πιοΐδη, Ἄμε Ηΐει, ἰϊ. 80, διά Ὄῤ χοὰς ἀκαν- 
ὠδους καὶ σκολόπων ΠΟ ΤῊΣ 

ἔγινα 
7, σκόλοψ τῇ σαρκὶ, α Σ ὥ: ἐπ ἀπ κεν 
«βοιηο πα πο ἰπῆϊοῖδ εἰμ οΣ 

ν᾽, ἄκανθαι καὶ σκόλοπες ὀδύνας .συ- 
μαίνουσι, διὰ τὸ ὀξύ. Ἰῃ μαι (μὴ8 «β71ο- 

Ρυϊοὰ. Ῥουδιΐδθα ἱξ τγαβ οοοδείοποὰ ὈΥ 
ΒοΙ26 ὈΟΔΙ]Υ ἱπῆτταΐιυ ; 866 ΤΗΥ͂ ὩοΐΘ δ 6Γο, 

ὃ ι, Ε. χχυῖ!. 24, σκόλοψ πικρίαν, 
Νυπι. χχχι. 58, σκόλοπες ἐν τοῖς 

Σκοπέω,͵ ἴ. ήσω, (σκοπὸς. ῬγοΡ. ὦ 
ἴοοῖ οἱὲ αἱ, δεγύοῦ, (88 ἃ σκοπὸς ΟΥἩἨ ΣΤΒΙΟΝ- 

ἐδηιρίαΐο, αἰτοπιίνοϊγ, ῬΙπά, ΟἹ. 1. 7: δϑοὸ 
ἤρ, ἐο ουπβίαδν' ἠφόῤῥρ Ἡάϑοι. 1. 82, σκο- 

Ηρῃοθ, ἐο ,. 88 Τῇς. ἰϊ. 48, ἐπμαλιο τὴν 
ὠφελίαν, οἱ α]. Ἴη Ν. Τ΄ ἐο λαϑϑ 

των ἡμῶν τὰ βλεπόμενα. ῬὨ]]. 11. 4, μὴ 
τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες. ϑο Τυς. 

ΘΟΕ’, οὔϑ δ ΟὟ ἱπίοσεδι 80161γ. ὙΝΝ 
806. οὗὨ ρ6γ8. ΞΞ ἐο πιαγᾷ, ποίδ, Βοτα. χνὶ. 17. 

Χοῃ. Ογν. ἱ. 2, 18: τ ἃ ποραῖ. σκοπεῖν 
μὴ, ΡΓῸΡ. ἐο ἴοοῖς ἰο ἐξ ἴδϑέ, ἐο ἑαξε δορὰ ἴεν, 

Σκοπὸς, οὐ, ὃ, (σκέπτομαι.) Ῥτορ. " 
πιατῖς [0 βῃιοοὶ ΔΙΤΟΒ δι, “δὴ μεν δοὶ 

γεαγΐ, σοαΐ, ῬῺΪ]. 11. 14, κατὰ ᾿ σκοπὸν 
διώκω. ϑορί. δηὰ Ο]888, 

αἱ 
Χ. ἿΣ ὁ ὁ 

ΣΚΟ 

τηΐϊης; ροϊπιοὰ δηὰ ἜἌΜΕΣ : ἔς. α 

,» βορὲ. Ηοϑ. ἰἷ. 6. ᾿Ῥίοδβο. ἡ. δ, 

2Ἐ]. Ἡ. Δ". χ. 18. ἴῃ Ν, 

ἴΏ ΟΥ τηθη18] ἀἰδίγοββ.᾽ 'ἴ'0Ὸ Ασίθιά. ἢ, μὰν 

τἰοῃ σομαίϑιϑα, μὰ5 Ὀθθα ποῖ δ 1116 ἀΐ- 

ΒΥ ἃ δἰ μλϊδν πιοὰθ οὗὨἨ ἀχργοββίοῃ 1 ἷ8 βρλά, 

ὀφθαλμοῖου ὑμῶν. 

ἸΏΒ [ΓῸΠῚ 8 ἸΟΥΤΕΙ 2) δ]βο, ἐο ἐοοΐ α, δοπ- 

πεῖν παντὸς χρήματος τὴν τελεντήν. 

ἕο, “ἰΛἢ δοο. 2 ὅον. ἰν. 18, δὴ σκοπούν. 

Υἱ. 12, σκ. τὸ ἑαντοῦ μόνον, "ἴο σΟὨ ΔΙ ἀ6Γ 

ῬὨ]]. ὯΝ 17. 2 Μβος. ἵν. ὅ. Ἤετη. 1488,2. 

1μι. χί. 86, Θκϊ. νἱ. 1. Χοῃ. Μαρ. Εη. υἱ], )δ. 

ὉΡ, δὶ ὙΠ] οὮ ὁΠ6 ἸΟΟΪκΒ «πὰ αἴτδ: : 6. Κ. α 

Σκορπίζω, ἴ. ίσω, ἕο ἐοαξίεν,, 
ἴγϑῃβ. ]) ργορ. νητι δθο. Ζομα 
λύκος σκο εἰ τὰ πρόβατα: χνὶ. 82. 
δορί. δῃὰ “ .88β. Ὑοἱ ἴξὲ ψὰδ πδοὰ ἴῃ 
[ὴ6 Ιοηὶς ἀϊα]οοῖ, (Ὀοΐησ, ἴὉΡ ἰηδβῖίδποο, 
[ουπὰ ἴῃ Ηδοδίξου8,) δῃηὰ ἔτοτη ἔἤθηςθ νὰ 
ἰηἰτοδυσοά ἰπίο {86 σοτητηοα ἀϊδ]οοῖ ; οἵ 
τδῖθου, ἰξ πὰ, ργοῦΔΌΪγ, αἰ σαγα ὈσΘΏ, ποὰ 
οοππυδα ἴο ἀρὰ ἴπ 1Π 6 Ἰδηρυῖσο οἵ 
οοτατηοῃ ΠΠ8: 80 Ἷξ ο(6. ἴῃ Ατίθαι. [π| 18 
᾿Ῥμῶ τον Ὀΐ8] ΠΩ ἀγα Μαῖϊ. χὶ!. 80, διὰ 

28, ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ, 
ἘρΙ͂ πὰ τς ἐς ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΟ ἷΐ, 88 συνάγω 
Ὀείοτο, ἀοτίνοα ἔγοτι. ἀρτίου] πιγαὶ ὁσοῦρα- 
ἄοπϑ 106 ὁΠπ6 εἰρη γηρ ἐὸ ϑοαξέεν' αὐτοαά 
με Ἶο 86 τηδάθ ἰηΐο αν, ΟΥ ΘΟΥ ἴο ὃ 
οὰ ὃγ 1Π6 δὰ ; [6 οἴδον, ἕο δοξδοξ ἰμ8 

μον ΟΥ̓ΘΟΓΏ, αἴτον ἷξ [88 Ὁπάογροῦο 86 
δΌονΘ ῬγοοαΒ8, ἰηΐο ἄδαρϑ. 2) ἢρ. ἐο δοαξίεν 

Τομοὶδ σύγε, μην τὐὸ αὐ ϑ, Στὸ τε δα ̓ δογαὶ, 



ΣΚΟ 

δουπεϊία), ν ἃ τ οἴαρ ΠΟΥ ἰδίκθη ἔγομι ϑοιῦ- 
ἑπο, δῦεοὶ. ὦ Οονς. ἰσ. 9. 
Σκορπίος, ουὅ, ὁ, α ϑοογΡίον, (ἃ βοτί οὗ 

νϑοθτθυ}8 ἰπροοῖ, οἢ ΜὨο ἢ 800 Οὐδ] τηοί,) 
1,μι. χὶ. 12. ον. ἱχ. 8, ὅ, 10. ϑορῖ.. 508.. 
ἃ Οἷδδο. ἴπ1,υ. χ. 19, πατεῖν ἐπάνω ὄφ. 

. καὲὶ σκορπίων, νὰ Βανο ἃ ἢσυτγαιίνο ἔογι 
οὗ οχργοβαοίου ὑϑοὰ οἵ βδυσγιηουπιὶηρ ἐτοοί 
6011 διὰ ἀἰΠΒου} 1168, θοΐπα ρμγθθοσυθὰ ἔγοτῃ 
ἸΩΘῺ 88 ὙΟΠΘΙΏΟυΒ ἰῃ ΠΟΙᾺ ὨΟΒΙΣΥ δὲ 
δοογρίομβι. Οομρ. 25]. Η. Απ. χ. 25, νϑ 
ανθ πατοῦσαι τοὺς σκορπίους ἀπαθεῖς 
διαμένουσι. 
Σκοτεινὸε, ἡ, ὃν, δ} τοκότοτῃ ἀατγᾷ, 

πίιμους Ἰίσας, Μαῖι, νἱ. 23. ὅλον τὸ σῶμά 
σου ΤΈΟΥ ΠῊΥ ἔσται. " ἘΝ 84, ᾿ 
δερί. δὴ .,. θδρο0. Ρ]δίο, Χοη. δὴ 
ΤΕ ΘεὮΤ!. 
Σκοτία, ας, ἡ, (σκότος.) ἀαγίρι688, αὉ- 

δεΏς6 οὗ ᾿ΐσῃί. ]}) ῬΒΟΡ. Φομη νἱ. 17, 
σκοτία ἤδη ἐγεγόνει, "ἷξ γτὰϑ ΠΟῪ ἀδτῖς.᾽ 79 
χὶ;. 86, ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ. Χχ. 
1. βερί. 7οὉ χχνυὶ. 8. Μίς. 1. 6. ΕΘ Ρ. 
Ῥδαηῖθα. 846. 8.0 οὗ 8 ρίαορε οἵ ἀεί 688, 
ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἐπ ἀαγίηθδ8, ἷἱ. 6. ἴῃ ἃ ἀδιὶς 
Ἶδεο, ἴῃ ῥεϊναίο, Μαιϊῖ. χ. 27. 1,ὰ. χὶὶ. 8. 
ἢ ΡΊΟ. οὗἉ α δίἰαΐδ οἵ ἀδυίκποββ, Ἷ. 6. πιογαὶ 

ἀανάποιν, (νὸ ΔΌδοροα οὗἉ δρί εἶτα] ᾿'ρῆϊ δηὰ 
γαῖ, ἡ δὰ ὀἰέπάποδβ, ἱῃο] αὐΐηρς 
ἴδο 466 οὗ εἰπέ] ποδδ, δηὰ (ἢ πρέϑογῳ σοη- 
δοαυδης τδογοιροη, (8666 15. ἰχ. 2, Μαῖι, 
ἦν, 16. Αοἷδ χχνὶ. 18.) Ζοΐνη νἱῖϊ. 12. χίϊ. 
8δ, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ. γνοτ. 
46. 1 ΦΖοδιη ἱ. δ. 1ϊ. 8, 9,11. Μεοίοη. οἵ 

ἧῃ δυσῇ ἀδυκηοδδ, Φοΐπ ἱ. ὅ, ἡ 
σκοτία, ἴοτ οἱ ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ, 
Ἐρϑ. ἱν. 18. 

Σ κοτίζω, ἴ. ίσω, (σκότος.) ίἰο ἀαγζεη, 
“ ἀερεῖνο οἵ Πρὶν ἢ ἴῃ Ν, ΤΌ ΟἿΪΥ μδ88. ὸ 
δε ἀατχεπεά : 1) »νορ. Μαῖι. χχὶν. 29, ὁ 
ἥλιος σκοτισθήσεται. Μῖι. χιὶϊ!. 24. Τ.ὰ. 
χχί. 45. Βον. νἱῖϊ. 12, ἰχ. 2. ϑορῖ. ΨΦοῦ 
ἰ). 9. Ἐξοοϊ. χὶΐ. 2. Ρ]υῖί. χ. Ρ. 608. Ῥοϊ, 
χὶ!. 1δὅ,10,κ, 2) ἥο. ἀπά βρ᾽ τἰτ8}}γ, οὔ [ἢ 6 
ποαοχβίδηδίηρ, 1. 6. οὗἨ τηοτγὰ] ἀδυίκ 688, 
ἰσηογδηςοο, Ερῆ. ἦν. 18, ἐσκοτισμένοι τῇ 
διανοία; 11τ. δογδοίοα, σαὶτ τ πΐοῖ σοτηρ. 
αἱ πλῖ Δ ΘΧΡΓΘΒΒΙ 8 'η Ὠίοη. ΗΔ]. ἀ6 ΤΏ. 
83, ἡ σκοτίζουσα τὴν διάνοιαν ὄχλησις. 
«08. Αηΐ. Ἰχ. 4, 8, τὴν διάνοιαν ἐπεσκο- 
τισμένοι, ἀπὰ Β6]]. ν. 8, 2, ἐπεσκότει 
αὐτῶν ταῖς γνώμαις διὰ τὰς παρανομίας 
ὁ Θεός. Βοτι. ἱ. 2]. χὶ. 10, σκοτισθήτω- 
σαν οἱ ὀφθ. αὐτών. 

ἹΣ κότος, εος ους, τὸ, (αηά ου, ὁ, Ηοδ. 
χιϊ, 18,) ἀαγήποθθ, ἰῃ6 δύβεποο οὗ Ἰἰδΐ. 
1. ῬΈΟΡ. 1) χοποῦ. Μαῖίὶ. χχνυ. 45, σκό- 
΄σος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. Αοἰδ 1. 
20, εἰ: σκότος. 1 Οογ. ἷν. ὅ, τὰ κρυπτὰ 
“σοῦ σκότους, " ἴδε πἰάάσδη {πΐηρβ οὗ ἀδικ- 
πϑεθ.᾽ ἷ. 6. “ἀοπθ ἰπ ἀδγκηθββ, δϑογοῖ 
«Ὠἱτιρμε: οὗἨ 1ῃ6 ἀδΥηίηςβδ οὗ {16 ἐπα, Αςῖἰβ 
ΣῊ, ϑερῖ. δπὰ Ο]488. «8 .Ε}]. Υ. Ἡ. 1. 
18. Χο. Ογτ. ἵν. 2, 2. 2) α ἀαγᾷ ρἴαοε, 
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“8 Ῥἷδσα ἡ Ὦθτο ἀδυίκηοδα σεΐρτιε,᾽ Μαῖί. νἱϊΐ, 
12, ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ 
ἐξώτερον, ἐπίο ἐλ μεξεγηιοεὶ ἀαγίποῦς, " 1}ν0 
[γί μοδὶ ἀδτὶς᾽ ῥγίδοῃ, 88 δὴ ἱπηᾶρο οὗ [ἢ 6 
Οἶδοθ οὗ ρυπίβῃιημεπι ἴθ Ηδάθβ, οὐ δ6]} ; 
ὙΠ ἢ δὴ Δ᾽ Ἰδίοπ, 85 ΒΡ. Μ|Δἀ]δίου ΟΌΒΟΓΥΘΒ, 
ἰο {9 Φονίδα ποιΐίοη οὗὨἨἁ [Π6 βίαϊϑ οὗ ἔχ 8 
Ρυπίβῃτηοηῖ, ΤῊ ἰοδὰ. χυῖϊ. 2], οοττοδροποϊης 
ἴο ἔμ6 Τατέαγεξ οἵ τΠ6 ατοοῖδ. 80 δἱ 2 Ροὶ. 
Ἰ:. 4, γὸ βανὸ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας, 
ἜΧΔΟΕΪΥ εἰπλϊας ἰο τὸ σκότος τὸ ἐξώτε- 
ρον ἮΘΙΘ: αἷδο ψὸ ἰδᾶῦοὸ δἱ 2 Ροί. 1). 17, 
διὰ 709 18, ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς 
αἰῶνα, ἱ. 6. “ τυ ϊοὶς σἴοομαι οὗὨ ἀδτίκη 85 ζοσ 
δυο, (ηϊοῖςοδε δηὰ θίθγμδὶ ἀδυ ΚΉ682.---11, 
ΕΟ. οἵ πιογαΐ ἀαγίποδβ8β, ἰῃ6 δῦβθῃοο οὗἉ βρὶ- 
τυ] Πχἢς ἀπά γαῖ, ἐσπογαποῦ απὰ δὲ 
π688, ἱποϊιἀΐηρς [86 ἰάδα οὗ δβἰη  ]πθ85 δηὰ 
Ποηβοαυθηῦ ΙὨΪΒΟΥΥ : 860 σκοτία 2. ]) 
ΘΕΝΕΒ. Μαῖι. ἱν. ᾽ὰ ὁ λαὸς ὁ καθήμενος 
ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα. νἱ. 28. Τὰ ὶ. 

: ΘΟ Ρ. δ. ονἱὶ. τό; βρρί. ΦόΒη 11). 19, 
ἠγάπησαν μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φώς. 
Αςἰδ χανὶ. [8 οι. ἰϊ. 19, χὶἱ, 12, τὰ 
ἔργα τοῦ σκότους, " ἴῃ6 ψοΥΚΘ οὗὨ ἀκτὶς. 
Π688,᾽ Ἡἱεκοὰ ἀθοὰ8: 8δὸ ἰηῃ Ὦγν. Ὀυρουθ 
Οτδοὶς νογεΐοπ οὐ οὐγ ποῦΐο Οὐ]]θεῖ ἴον 
Αἀνεοηὶ βυπάεςγ, δωρῆσαι ἡμῖν χάριν ἵνα 
ἀποθώμεθα τὰ ἔργα τοῦ σκότους, καὶ 
ἐνδυσωμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. 2 Οοιν 
ἷν. 6, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς 
ΛόΑν οἱ; νἱ. 14. ] Ῥοί. ἰἱ. 9:; 5θὲ Μίο. νἱῖ. 
8. 2) εαὐϑίγ. ἴῸὉΓ σΟΠΟΥ. οὗὨ ΚΟΥ͂ΒΟΝδ ἴῃ ἃ 
δβίδιϑ οἵ πηογὰ] ἀδεΐςποββ, ἐὐἱοΐσι πιθΉ., ΘΓ 
πο ἰηδυθηοο οὗ ϑαίδη, οΥἩ 1ὴ6 ἐπήεγμαΐ 
δρίγϑ. 86 ορροθοὰ ἰο ΟἸτίδι, [86 " ϑυη οὗ 
τσ ΘΟΙΒΏΘ88.:, σοηρ. 2 ὍοΥ. νἱ. 14, ἡ 
ἐξουσία τοῦ σκότους, ἴ,α. χχὶϊ. δ8 ; ρμοῖ- 
᾿αρθ ἔογῦ ϑαίδη δἰ τηβο!, (οἱ. ἱ. 18 ; αἷδο 
ΕΡἢ. ν᾿. 8, ἧτέ ποτε σκότος. νἱὶ. 12, 

Σκοτόω, ἴ. ὥσω, (σκότος,) ἰο ἀαγβεη, 
οουόν ευδὦ ἀαγζηόδ8, ϑορῆ. ΑἹ. 88: Ε᾿ 
Βον. χνΐ. 10, ἐγένετο Ἱ βασιλεία αὐτοὺ 
ἐσκοτωμένη, 1. 6. δι! ὈΪοτηδίϊΐο οἵ ἀΐείτγοββ, 
οΔ]π γ, ἀδείσυσοη. ὅ'᾽ο οὶ ἰϊ. 6, ΝΠ. 
'. 10," 41} ἔδοθβ 8}}8}} χαίον Ὁ]δοκηθϑδ 

͵᾿ Σκύβαλον,ον, τό. Τ νῖβ ἰδ ποῖ ἀδ- 
τἰνθὰ, δὲ [86 [μο ΧΙ σορταρἤεγβ 86, ἔγοῃῃ 
κυσὶ δὰ βάλλω, 4ᾳ. ἀ. τὸ κυσὶ βαλλό-. 
ΠΡΟ: ἴον [μα σου]ὰ οὨ]Υ δοοουηί, 8πὰ 
ΔΙΏΘΙΥ ἴοο, ἴῸΓ οη6 οἵὨ ἐϊβ ΤΩΔΗΥ͂ υ868. 
αν ΠΟ ἀοιδι {πὶ [Π6 σκὺυ ἰδ οοττυρίοὐ 
ἴζοτα σκοὸ ἴον ἔξω, 4. ἃ. τὸ ἔξω βαλλό- 
μενον, Ηρ ̓  οαδὶ ἰς 88 ΠΥΡῚ 4 Ἷ 
10 18 δΔρρ]] ἰο [86 ὁ οἵ. ΟΥ 
γοξμδο οἵα 4016: 2) ἴοα ἌΣ οὐ ϊδς 
αταη, δῃ ἃ οδοῖ ουἱ ἰο [ὴ9 ἀπηρἢ}}}: 8) (0 
ἐλό ιυγοοῖς οὐ βοα- τοοὰ ΟΕ πὰ Ὀγ ἴΠ6 568: 
4) ἴο ὁχοτθιηθηΐ δἰοίδα ἴτοτα 186 ὕονγο]8. 
«08. Β6}]. ν. 18, 7. Ατίβῃ. ἱ. 69. Ρ]αΐ. ἀς 
5, Δηὰ ΟΚβ. χχνΐ!. 4: δῃὰ βὸ ρευθαρβίη Ν. Τὶ 
ΡῺ]]. "1. 8, τὰ πάντα ἡγοῦμαι σκύβαλα 
εἶναι. 80 Αρυ]οΐυθ ΕἾον. 2, 58γ8 οἵ Οταίοϑ, 
δι ἈΠ] ἰδγθολ αὐλοοίθϑθ, γ6] 0: οπδϑ δέετ- 
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'δογίϑ, τηδοὶδ Ἰλθοτὶ αυδηὶ υδυϊ. Απὰ 50 
Ῥίδυϊ. Ὑτυς. ἰΐ. 7, δ, " ἀπιδίον, φυΐ Ὀομδ 
ΒΔ }7Ὸ δέεγ 076 ὨδὈοι.᾽ 
Σκυθρωπὸς, οὗ, ὁ, ἡ, εἀ]. (σκυθρὸς, 

στην, βίοστι, ἔγ. σκύζομαι, ὦψ.,) ρῥτῸρ. 
ϑοοιυίἑῃσ, 48 ορῃ. ἴἰο ἱλαρός : 8180, σίοοηιν, 
85 Βαϊ οὗὨ ρΘΥΒΟΠΒ ἴῃ βούγον, [κ|. χχίν. 17; 
δὰ σγίην-υἱ ,) 85 βαϊὰ οἵ Βυροοιῖῖθδ, 
αι. νἱ. 16, Απά 8ο ἰη οογίδϊῃ 68. 
εἰϊοὰ ὉΥ Ὑ͵οἴδβ. δπὰ οἴποσβ, γγ αν ἴΠ6 
ἸΟΣῺΒ ὑποκριταὶ ἀπὰ σκυθρωποὶ εοη- 
)οἰποᾶ. ϑορὶ, δῃὰ 6(]δξβ. 
Σκύλλα, ἢ, υλῶ. ΤῊΘ ῬΥΪΤΩΔΥῪ ΒΘΏΒΘ 

οὗ ἐμὲὲ5 νοτὰ ἰ8 ἐο ἔδαν, βυκὰβ γόνα ὩΟΟΥΤ, ΤῊΝ 
88 ΡΣ οἱ ΟἴδοΥ δηΐπη8}8, τ ἰοοίῃ δηὰ 
πδ[}, δυο. σκύλλειν᾽ τὸ τοῖς ὄνυξι 
σπᾶν. Απὰ 88 6 080 ἴ{π νογῦ ἐὸ ἸΟΥΎΨ, 
ἴον ἴο δΒαγββϑβ, ᾿γου Ὁ]0 δῃηὰ ὙΘΑΓῪ ΔΩ͂ ΟὯ6 
Ὁσῖὶ, 60 ἴπο ατοϑοῖκβ ὑυδοὰ σκύλλω, 6. ρΤ. 
Ἡάϊΐδη. ἱν. 18, 8. νἱῖ. 8,9. “Εἴ δο}). Ῥοσβ. 
δθ9, σκύλλονται. ΤὮυΒ ἰη Ν. Τ. ΜΚ. ν. 
85, ἀπά [λι. ν1}]. 49. μὴ σκύλλε τὸν διδά- 
σκαλον. ΜΙιά. [,υ. νἱὶ. 6, μὴ σκύλλου. 
ῬΡαδβ. ραγτί. Μαῖίί. ἰχ. 86, ὅτι ἦσαν ἐσκυλ- 
μένοι, πιο }γ, τ [6 Ὀυγάἀθηβοιηθ σὶ68 
δηά σογθιλοηΐοϑ οὗ [ἢ 6 ἴδνν, δπὰ οβρϑοΐδ}}ν 
18ο ἱγϊκϑοιηθ ἐγδαϊεουδ οὗ (π6 ῬΠΔΣΙβθθδ. 

Σκῦλον, ουὅ. τὸ, (σκύλλω, ἰο ρμ]ιοῖς 
ΟἹ τὴο Βαΐνγ, δηὰ αἷδὸ ἴο ἴθασ οὔ [Π6 5Κἰπ.) 
ΡΓῸΡ. δζέη, λέαθ, 85 εἰσὶ οἵἴ ; θυΐ ὉΒ0Δ]}Υ 
δὰ ἰπ Ν. Τῇ, εροῖϊ, δοοίψ, ἷ. 6. εἰτρροά 
ἔτοῦὶ 8 β᾽αίῃ ϑῃθίυ, ἰἢ ορρ. ἴο λάφυρα, 
ΡΟ] ἰδκοα ἔγοτη ἴθ Εἰνηρ ; 8180 δροὶΐ 
ΠΟΙΆ], [μὰ, χὶ. 22, τὰ σκύλα αὐτοῦ 

ιαδίδωσιν, Ἰϊξ. “ἢ δοδίίογδ ..18 Βρο 8, [6 
ΠΡ οὗ ψὮΟἢ ἢ6 88 πιδὰθ ἃ 8ρ0]]. 

δυο. νἱ. 7], τὰ τῶν πολεμίων σκῦλα 
ἔχοντες. ϑορί, 
Σκωληκόβρωτος, ου, ὃ, ἡ, 56). 

(σκώλη, βιβρώσκω.) τυογην-δαΐθη, ἀδύοι 
ΟΥ̓ τὐογτηβ, Βροκβῃ οὗ φθειρίασις, {86 ἀΐδ- 
θ880 οὗ Ηετοά Αξπρρες Αςἰθ χὶϊ. 28. 
Οομρ. 2708. Απὶ. χίχ. ὃ, 2. 2 Μβος. Ἰχ. ϑ. 
ΤΠοορὮς. Η. Ρ]. ᾿ϊ, 12, Οαυβ. Ρ]. ν. 9,1. 

Σκώληξ, ηκος, ὁ, α «τὐογῆϊ, ἷ. 6. 88 
οοάϊηρ οἡ ἀεαὰ Ὀοάϊο5, ΜΚ. ἰχ. 44, 46, 48, 
ὅπον ὁ σκ. αὖ. οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ τ 
οὐ σβέννυται. ἴῃ Δ]]υδίοῃ ἰο 18. ᾿Ιχν]. 24, 
πιδοὰ ον ἢρ. ἴοσ α ραγέ οὗ [6 Ἰοττηθηΐ οὗ 
1.61}; δῃὰ χη γα δυρροβθὰ ἰο ἀδποῖθ δὴ 
ΟΥ̓ πὰ δοσυβίηρ σοπβοίθ ποθ σΟὨΒίδη(Υ δηὰ 
ΘΙΘΓΠΔΙΥ Ργόγϊης οὐ [Π6 ἀδηηηθά. 8.66 
ΤΏΟΤΟ ἰπ ΤΩΥ͂ ποίθΘ. ΤῊΘ 88Π|60 ᾿τηδρΘ 18 
ἴουπὰ ἴῃ Φυάίη χνὶ. 17. Ἐκ ϊυβ. νἱὶ, 17. 1 ἀποιοίοα 
ΤῊΘ νοσγὰ ὀσοῦχδ ἴῃ ϑερῖ. δὰ (]855. 

Σμαράγδινος, ἡ, ον, δὰ]. (σμάραγ- 
δος,} ο βαϑα ῥώα κι βιαίαν: Εν. ἰν. ὃ, 
ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ 80. λίθῳ. 

Σμάραγδος, ου, ὃ, ϑηιαγασάμδ, ἃ 
Πδη6 ὑπάον τ ὨϊΟἢ [ἢ 6 δηοίθη ἴθ ΡΡΟΔΣ ἴο 
πᾶνθ σοΙργθ μοπἀθὰ 411] ρϑπβ οὗ ἃ ἢπθ 

ἪὮ οοἴουγ, ἰποϊυάϊπρ ἐδ6 ὁπιοταϊά, Βλον, 
19. ϑϑορί. δηὰ Ἰδαῖον (]δβε. ᾿ 
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Σμύρνα, ης, ἡ, πιγγτῆ, ἩξκΌ. Ἴ, τὰ 
Ταΐοο οὗ ἃ σουϊδίῃ 81} 8}} ̓ΒΟΣΉΥ͂ ἔγθθ ὅσον. 
9 ἰῃ Ατσαδὶα δηὰ Αὐγβδιηΐδ, ἀἰδιήγνος, 
ΟἰΕΠΟΥ Βροπ ΔΠΘΟΟΒΙΥ ΟΥ ὈΥ ἰποϊβίοῃβ, 8 
Κίὶμὰ οὗἩἨ Ἰίᾳυϊά, βΒοοῦ δαγάθηϊηᾳ ἰηΐο ἃ 
ὉΠΟΥ͂ τοιαδί σμηι, ὙΠΟ 88 ἘΙΩΪΥ 
ῥγϊοθά ὉΥ 106 δῃοϊθηΐίβ, δῃὰ γγὰ8 ἴον 
ἸΏΟΘΏ86 δῃηἀ ΡῬΟΓΌΤΩΘΘ, δῃὰ 4180 (825 πὲ 
Ἰθάγη ἔτοτα Ηαοί. ἱ1. 82) δτωρ] ογϑὰ ἴῃ θ- 
θα]ταίησ. Μαῖί, ἱϊ. 11, λέβανον καὶ σμύρ- 
ναν. Φοδη χὶχ. 89, Κ5ορί. δηὰ (])β8, 

Σμυρνίζω, ἴ. ίἰσω, (σμύρνα...) ἔο πεξερίε 
ἠὰ πιψγτῆ; Ῥ688. ΜΙ. χν. δὴ ἐδίδουν 

αὐτῷ πιεῖν ἐσμνρνισμένον οἶνον, ἱ. ὁ. 
Ὑ1η6 τα 5] 6 τ ἢ ΤηΥΤ δηὰ Ὀἱτζίοσ πετδε; 
860 Ὄζο-. 

Σορὸς, οὔ, ὃ, οὐ ῖπα!]]γ απ Ὡγη ἴοι 
σοῃίδίηΐηρ 106 ὕὈοποβ οὗ 86 ἀθαὰ ροϑσβοῃ, 
(οι. 1]. χχῆΐ. 91.) ὑυϊ αἴἰογνγασὰβ ἃ 
οηὔέν, οοϑῖῆη, Ἡάοῖ, 1]. 78: δ τϑοθρίδβοϊο 
ἴοῦ 6 ἀοδὰ δοάγ, οΐδη Ὦ. Μοτγί. νἱ. 4. 
ΖΕ βο ίη. χχ. 84. ϑερί. ἴον α περηιηιν-ολεεί, 
ἄϑη. ). 26, ἴῃ Ν. Τ'. α δίδν, ΟΥ 
οομοΐ, οὐ Ὑ Δ οὮ, ἀηοηρς ἴΠ6 δηοϊοηΐδ, ἴδ6 
ἀεδὰ οὗἩ [6 ΠΙΖΊΘΥ Οἷδββθθ στο οδιτὶοὰ 
ἔοσί ἴο δυτῖα), [.ὰ. Υἱὶ, 14, Οοταρ. ϑορί. 
κλίνης, 2 ϑατα. ἰϊ. 81, 

Σὸς, σὴ, σὸν, ῬΙΌῃ. Ῥοβδ. ἐν, ἐλέπε; 
βδὰ οὗὐἩ τθδὶ δείοπσε ἴο ΔΩΥ͂ ΟὩ6, ΟΥ̓ ἷδ ἴῃ 
ΔΏΥ ὙΆΥ δαμάλα, ἢ πὶ: 6. στ. ὉΥ͂ 
Ροββϑββίοῃ, βοαυϊδι θη, Νίδιί. υἱἱ. 8, ἐν τῷ 
σῷ ὀφθαλμῷ. νοῦ. 22. χἱϊ. 27. Τὰ. χυ. 
8]. Αεἰδ ν. 4. τὸ σὸν, τὰ σὰ, ἐλέκα, ἕλίιο 
οἱοῆ, " ὙὮδι ἰδ (μΐη6,᾽) Μαιῖ. χχ. 14. ἔκ. νἱ. 

8. οὗ δβοοϊοίγ, οοτηρδηϊθηβῖρ, [κ. ν. 
88, οἱ δὲ σοὶ μαθηταί. ΜΚ. 11. 18, σοδὰ 
χυ]ϊ. 6, 9. 10. χυ!. 8δ6. οἱ σοὶ, ἐδ ἐέε- 
ἀγοά, ἐὰν ὕγίοπάθ, ΜΙ. ν. 195. ΟΥ̓ οτίίπ, 
88 ῬΙΟ ΘΟ Θά ς᾽ ἔτοτα ΔΩΥ οη6, Μαϊι. χχίν. ὃ, 
τῆς σῆς παρουσίας. ἴμὰ. ΧΧΙΙ. 42. τὸ 
σὸν, 86. ϑέλημα. Φοδη ἱν. 42. χνὶϊ. 17, ὁ 
λόγος ὁ σός. Αεῖδ χχῖν. ὃ, δη ἃ ΟἸδ68. 

Σονδάριον, ον. τὸ, 1,δῖ. διἀαγίμπι, ἃ 
Ρΐθοο οὗ Ἰΐπθῃ, βιιο 85 88, διποῦσ [δ 8η- 
οἰοηίθ, ΦΘΏΘΓΑΙΪΥ ἀδϑὰ 85 ἃ βαπάϊροτοι, 
δῖ βοιηθεγηο8 88 α μαρίϊη, δῃ ἃ ὁσοββιομδ 
4180, 88 ἄρρϑδγβ ἔγοιῃ ἴ9 ἘΔΌΙηἶς 4] Ὑπὸ 
(ογϑ, υδοὰ ἰο τῦγαρ πιοηδῃ ἴῃ, δῃὰ αν ἰδ ὉΥ, 
μὰ. χὶχ. 20. Φοδη χὶ. 44. χχ. 7. Αοὺ 
χίχ. 12. Ῥο]]υχ Οὔ. νἱϊ. 7]. 

Σοφία, ας, ἡ, (σοφὸς,) τοΐϊβάοπε, 
» (80 ἴτ 15 ἀεϊηεα Ὀγ Χίου. ϑἴςῃ. 

ἶν. 6,7, ἐπιστήμη.) 8ζὲ ἴπ ΒΩΥ͂ 
αὶ; 6. χτ. ἡ σοφία τοῦ τέκτονος, Ἠοῦι. 
Ι]. χν. 412: δβρϑο. ἱβ [09 ἔπι αγίδ, ἃ 
τηυδῖο, ροθίσυ, ρβἰπίΐωσ, Ρὶπᾶ. ΟἹ. ἴχ. 16. 
Χεη. Μϑιι. 1. 4,2 ἃ ὅ. Απ. 1. 2, 8. 1.γι 
198. 1]. νὰ ον ποθ αι Ἐχ. χχνὶϊ. 83. 
χχχνὶ. 1, 2. ἴῃ ΝΊ, 1". ισέϑάονπ, ἴτι νατγίου! 
ΒΘΏΒ6Θ: [. εἰ ἴῃ ἴΠ6 αθξαῖγε οὗἉ Ἰϊξδ. ρυὺσ 
ἐϊοαΐ ιοἴϑάοηι, Ῥνωσοπένα, βοαπὰ ἠπάρτοεδί, 

ἰὼ ἔοχιϊοξ 



ΣΟΦ 

Ἦϊ. 16. ἱν. ὅ, τοῖν. 6. 1ὼυ. χχί, 1ὅ, στόμα 
καὶ σοφίαν, 4. ἀ. 

ἐπε χναν: ἢ εὐ εἰναξίοη οὗἉ τυϊηὰ δά θῃ- 

ὌΔΙΣ 
ὁ μεηαμβ υμθ οἱ Πυτηδηδγυῃ βοϊθηι.᾽ Ἠάοί. 
ἷν. 77. 38. Υ. Ἡ. 11. 81, δηὰ οὔ. ἱπ Ρ]αῖο 
διὰ Χοη. ἴῃ Ν. Τ. 1) φενον, Μαῖι. χίϊ, 
42, δπὰ 1,υ. χὶ. 8]. τὴν σοφίαν Σολο- 
μῶνος. Αοἰδ νἱ!. 22, πάσῃ σοφίᾳ Αἱ- 

τίων, ὙὮΟΤΟ 5806 ΤῊΥ ποῖΘ. ἱπφῳρ] γίης 
Θδσηϑα γόδοδγοι, λόγον μὲν ἔχοντα σο- 
φίας, Οὐ]. 11. 28: αἷδο ἃ Κηονίοάρο οὗ 
᾿ἰδάδη (πΐησε, οὗὨἨ δηϊστηαίὶς δηὰ δυιηῦο]ὶς 
ἢ Εν Βον. χἱϊ. 16. χνὶϊ. 9. ϑορί. 7 οῦ 
αὶ. δ. ΤΟΥ͂. ἰοῦ Βαη. ᾿ 17. 2) δρέο. οὗ 

ὁ ἐραγπης α ἰἰοϑορὴν οττοπί διῦοῃ 
0 Οτϑοκβ δπὰ ᾿γραρφῳ Α͂ {9.4 ἐο ς 

᾿ δβυϑρο ταρώορ πῃ γέγονεν ἢ Ἧ " 
ἰἸοὶϊεγ δβδὰ Ῥυγῦ οὗ ἴΠ0 Οοβροὶ, δῃ 

ἱοπάοά ἴο Ἰν δ μα 10 τοὶπάδ οὗἉ τρθῃ 
ἴτοτα ἀϊνίηθ τσ : ἤθηοθ 6810 ὈὉγ Ῥααϊὶ, 
σαρκικὴ, 2 Οοτ. ἱ. 12. ἡ σοφία τοῦ κόσ- 
μουν, ' Ὅον. ἱ. 19, 20, (σοτο απ ποῖθ,) 
11, 19. τῶν ἀνθρώπων, 1. ὅ, 4, 18. 80 
ἱ. 17, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, " ποῖ ἱπ νι Ἶ8- 
ἄοπα οὗἁἨ ψοτάβ,᾽ " ποῖ ΨΊΓὮ τοογθ Ρἢ]οδορὴ 
δηὰ τῇοίοτίο,᾽ οἱ 4]. Ἠάοι, 1. 60. ἘΝ Ή. 

,χῖν. 23. Χοη. ὅοην. ἱϊϊ. 4. 8) ἰῃ τοδροοῖ 
(9 ἀϊνίπο {πίηρδ, βρί γιὰ] τοϊδάοπι δὰ 
ἀπουυσϊεάσε, “180 Κηον]οάρο οὗὅὨ ἀϊνίηθ δῃὰ 
παϊηδα 8 ᾽γ8,᾽ ἱποϊυἀϊηρ ΟὨΘ᾽ 5 ἀ Υ ὈοΟΙἢ 
ἴο αοἀ απὰ τηδῃ, τοργεϑοηϊθὰ οΥΘΣῪ υογο 
ἧπ ϑ'οτρίυγο 88 ἃ αἰνίηο ρἰἔν, Μαίι, χὶ δὶ. δά, 
πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη : ΜΕ. νἱ. 2. 
Αςἰδ νἱ. 10. Ἐρῆ. ἱ. 8, ἐν πάσῃ σοφίᾳ 
καὶ φρονήσει. νετ. 17. Οο]. ἱ. 9. 2 Ῥεῖ, 
ἐϊϊ. 1δ. 1 Οον. χὶϊ. 8, ᾧ μὲν δίδοται λόγος 
σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως. ϑρθο. 
οὗ ἱπεῖσῦ ἰπηρατίοά ἴτοιῃ αοα πῃ τεοβροϑοὶ 
ἴο ἐπ Ἡν]πδ οι ηδ615, 1 Οοσ, 11. 6, σοφίαν 
λαλοῦμεν---σοφίαν οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου. 
ψοσ. 7. Μοείοη. οὗ ἐλε αμέδον διὰ βουτοθ οὗ 
«8 τϑάοτῃ, 1 Οοσ. ἱ. 8ὁ.ς.{ ΑΒ οοη͵οϊηοὰ 
ψἰ18 Ρυτγὶ οὗὁἨ Ὠδαγὶ δηὰ Ἰϊ6, 2.8. 1, ὅ. "]. 
18, Ἴἢ 17, ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον 
μὲν ἁγνή ἐστιν. μι. ᾿͵. 40, δ2..--111. ἡ 
σοφία τοῦ Θ. ἐλα έσίηδ ισϊϑάονι, οτα. 
χὶ. 838, ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ 
γνώσεως Θ. 1 Οος. ἱ. 21, 24, ροτ!ρ. 

899 ΣΟΦ 
ἃ, ἰ1ϊ, 10. Οὐ]. 11. 8. ον. ν. 18, υἷ 

12. Οὗ (ὃο Ὠϊνίηο τίβάομι 88 
δηὰ τηδηϊεϑιϑὰ ἴῃ ΟἾσίδὲ δπὰ ἷδ Θοθροὶ, 
186 νῦῖδθ σου ηβοὶ οἵ αοἀ ἔοσ Ὀτϊησίης τ068 
ἴο ἴπο αοεροεῖ, Μαείϊ. χὶ. 19, δὰ ἴλι, υἱ. 
85, καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκ- 
νων αὐτῆς, 566 ΤΩΟΓΘ ἴῃ ΤΩΥ ποῖθ. 30 ἴ,". 
χὶ. 49, ἡ σοφία τοῦ Θ. εἶπεν, ἷ, ὁ. " τδὸ 
Ὀινίηθ τὶιϑάοη 845. χηϑδηϊΐδοϊοἀ ἰῇ τθ," 

. 1 ΟΠ σἰβῦ  σορ. Μαίιι. χχὶϊ. 84, στ θοτο ἱὲ 8 
ἐγώ : οΥ ἡ σοφία τοῦ Θ. 8 δὐείχ. ἴοΓ. ὁ0- 

. ] ογϑῖθ, ρὰὺξ ἔογ ὁ Θ. ὁ σοφός : 5666 ΤΩΥ̓ Βοίδ. 

Σοφίζω, ἔ. ίσω, (σοφὸς,) ἐο τπαξὸ 
εὐἶδε, 1. 6. εἰ λεῖ, ἐαρετί, " ἴο Ἱποίσυοὶ ἴῃ 
ΔΩΥ͂ ΔΓΐ ΟΥ ΒΟΪΘΏΟΘ ;᾽ Ρ888. (0 ὅδ ἐἰλ ρα, 6π-: 
σὰ 6. ἅτ. τῆς ναντιλίης, (΄ πανϊγαϊίου,᾽) 

68. ΟΡ. ἃ Ὁ. 647. ΤΏ Ν. Τ. 1) δοὶ, 
πηιαΐδ εὐἷδο, ἰο επί ρέδη, ἱ. 6. ἴῃ τεβρϑοῖ ἴο 
ἀϊνίηο Γπΐησβ, τὺ τ δος. οὗἁὨ ροτβ. 2 ΤΊ. ἰϊϊ. 
1δ, τὰ ἱερὰ γράμματα τὰ δυνώμενά σε 
σοφίσαι εἰς σωτηρίαν. 80 ϑορῖ. Ῥε. 
χῖὶχ. 7, ἡ μαρτυρία Κυρίου πιστὴ, ι- 
ζουσα νήπια. ον. 22. ΤὨΏΘΟΡΙ. δὰ Αὐ- 
0], 1. Ρ. 82, οἱ προφῆται ὑπὸ γοῦ 
Θεοῦ σοφισθέντες. Βατηδὺ. Ἐρίδι. ἰχ. 
ἷπ ἃ δαά βθηβεθ, ἄγγελος πονηρὸς ἐσό- 
φισεν αὐτοὺς, ἱ. 6. [86 2ονγα. 2) τηἱὰ, 
σοφίζομαι 86 ἄδροπ. νὴ δου. οὗ ἰῃΐηρ, 
ΡΙῸΡ. ἐο πιαΐδ εὐίϑεῖψ, ἰο , ψ, 
δηδ 4120 αγόγεϊΐν, (πὰ αἰϊυκίοη ἴο 
{δὲ βθῃδθ οὗ σοφία ὉΥ νὰ ϊοῖ ἱξ Τρ :8 
σωππίησ, ὙἘΘΊΒΟΣ 88 ἐῶ ἀρ ότα ἕομογ. τὸ 
ΟΥ̓ΘΙΤΘΔΟΙ, ἀδοοῖνθ, δῃὰ Ἰηΐυγο ΟἰὮΘΙΒ, 
Ηάοὶ. ἱ. 68, ἰΐ. 172. 1]. 4, ὅς 85, 127. ν. 
2}. ἰχ, 62,) δο Ηάοι. 1ϊ. 66, σοφίζονται 
τάδε. ἴῃ Ν. 7. ΟΠ]Υ ρατί, μουξ, 88 μδξδ. 
σεσοφισμένοι μῦθοι, συππίησίῳ αἀευΐοοὰ 
7 αδίοβ, 2 Ῥοι. ἱ. 16. ΤΌ πεῖν ἕοστωῃ οὐα. 
4180 ἱπ Ῥβ. 11}. ὅ, Αᾳ. δηὰ ἥγτωτα., Ὁ ἰῃ 
80 80ί1γ}0 86Π86, : 

Σοφὸς, ἡ, ὁν, δ]. τοΐδ6, ἴῃ ἃ. ΚὍΠΟΓ. 
86Ώ86, δΑτίγωἑ ἷπ ΔῺΥ τί, ΟΥ ὙῸ]} δο- 
υδἰηἰοὰ Ὑὴτ ΔῺΥ δοίθῃοα: ἰῃ Ν. Τ, 1. 

᾿ θχρογτέ ἴτπι Δὴγ διῖ, 1 Οοσυ. ἐϊϊ, 10, 
σοφὸς ἀρχιτέκτων. ϑερί. 54, 1, 8. 
2 Οἴν. ἢ. Ἃ 8ο 186 ΟἿα88. οὗν. ἀρρὶῪ (δ 
ορίϊδοὶ ἰο πουκιθῃ ΟΥ γί Ϊζδη8, Θδρθα. 
Ὀυϊ]άοτα: 80 “μοι. βοον. ἱ. 1. χἰ. ν᾿. Η. 
χίν. 896, β6ο Ατδίοι. ἘΠ}. υἱ. 7.-.-.-. 
οἰιϊ ρα ἴῃ ἰδ αβαῖτβ οὗ 11ἴ6, ἀΐβογοοί, ἡμαΐ- 
οἷοιδ, ῬγδοιΟ8}1γ τνΐ86 ; οΟΏΡ. ἰῃ Σοφία Ϊ. 
Ι Οον. νἱ, ὅ, σοφὸς, ὃς δυνήσεται δια- 
κρῖναι κιτιλ. 80 ϑερὶ. Ὠευϊ. ἱ. 18, 2 βΔηι. 
ΧΙ. 8. 15. χίχ. 1]. ΗἩὰοι. νυἱῖ. 180, Χϑη. 
Ογτε. ἱ. 1.1. Αἥπ. 1. 10, 2..--11Π1. εἰ θα ἴῃ 
Ἰθασπΐης δηὰ βοΐθηςσα, ἱ. 6. ἐδαγηοά, ἐπέεϊζἢ- 
επί, οηἰϊρλίοποα, δοιὰ σοπογ. ἴῃ τϑβρθοῖ ἴὸ 
τπΐηρθ υτηδη δηὰ ἀἰνίπο ; σοῖορ. ᾿π Σο- 

ία 11. 1) . 88 ἴ0 ωηιανκ {πΐηρε, 
αἰί. χὶ. 25, [ χ. 2], ἀπὸ σοφῶν καὶ 

συνετῶν, "τ Ἰεδτηοὰ δΔηὰ οἸονον.᾽ 3360 ΤΥ 
ποῖ. Μαίί. χχιὶϊὶ. 84. Βοπι. ἱ. 14, σοφοῖς 
τε καὶ ἀνοήτοις. χνὶ. 9. 1 Οογ.], 2δ, δορί. 

22. 1 Ῥτου. 1. 6. πο). 11, 14,16, Ῥαϊαρμ. 11}, αὶ 



ΣΠΑ 
Ἡάίδη, ἱ. 2, 7. Χεη, λῖοαι, ἱ. 6, 11. 2) 

. 8λ8 ἴο ἔλα ρὲ ΘαΣγθηΐ ἈΙΩΟΙ 
6 ατοοῖα δηὰ Βοιηδπδ: δ60 ἴῃ Σοφία 
1.2, οι. ἱ. 22, {πο γτα εἶναι σο- 
Φοὺ ἐμωράνθησαν. 1 Ὅον. ἱ, 19, 20, 26, 

, ἧι. 8. υἱ6, 19, 20. Χεοη. Μοω. ἱ, 
6, 14. 11, 9, ὁ. 8) ἴῃ ι ἴο ἀἐυίπα 
τοίΐηρσε, (περ δρίτι 8] δη ἃ Ὠοδνυθη]Υ, ιυΐϑα, 

͵ ,ν 88 οοῃ]οϊηοὰ σ1} γι οὗ 
ποαγὶ δηὰ 11ἴ6: Ἴσοηρ. ἴῃ Σοφία 11. 8. 
ἘρἈ. ν. 15. ΖΚ. 1]. 18, Ἔοτρ. νοσ. 17, δηὰ 
8260 ΤΩΥ ποί6.---ἼΥ. δροόκϑῃ οὗ ΘΟ, ἐλδ 
ὝΝΙΒΕ, δὲ νοΐηρ ἱπδηϊθ ἴῃ τ ἰϑάοτῃ δηὰ 
Ἱπον]οάρο, Ποία. χυὶ. 27, μόνῳ σοφῷ 
Θεῷ. 1 ἤϊω. ἱ. 17. 7Ζυάο οὐ, ΉΘΓΘ 5606 
ΧᾺΥ Ὠοίθ8. 

Σπαράσσω οἵ ττω, (σπάω,) ἴ. ἕξω, 
ῬΙΟΡ. ἐο ἐδαν, γομά, οἵ ἰαοεγαΐα, 88 ἀορβ ΟΥ 
ΟΥΠΘΓ δηΐη)8}8 {ποὶσ ΡΓΘΥ͂ : 80 οἷϊ. ἴῃ ΟἾδ88. 
ῃ Ν, Τ΄ ἰὼ οοπυμῖϑα, ἑΐγοισ ἱπίο ϑραβηιϑ, 
Ἀ1κκ9 ΘρΊΊΘΡΒΥ, βροκθῃ οἵ {πὸ οβθοίβ οὗ 
ἀθμῃλοη] ᾿Ἀλαον ἐτ νυ ἢ δος. ΜΙ Ἰ. 26. 
ἶχ. 920, 26. ἴ[μυ. ἰχ, 89. Ῥ]υϊ. ἀ6 αοῃ. ϑοον. 
22. Μαχ. Τγτ. ὨΪ58. 28. ααἰδη δὰ αἸδυς. 1. 
Σπαργανόω, ἴ. ὦώσω, (σπάργανον, 

ἐρπνιον ἐεη, ἔν, σπάργω,) ἰο ϑ8ισαίδε, 
Ἄγαρ ἴπ Ἄτὐαααϊὶ ἐλε8, ἴγαπβ. ἴμυ. 1], 
, Τ ϑορι. Ατἰβίοί. Η, Δη. νυἱὶ. 4. Ρ]υί. 
Θυκεὶ. Βοπι. ὅ. 
Σπαταλάω, ἢ, ήσω., (σπατάλη, Ἰυχ- 

ὌΓΥ ἴῃ οδιίηρ δηὰ ἀγίπκίηρ, ἔν. σπαθάω, 
ἴο ᾿ἷνο Ἰυχυτίουὶγ, ἔτ. σπάθη, ἃ ουτγ- 
Ἄφομηῦ : 80 Ηοχαῖ, Εὐρίϑι. ἰ. 4, 15, “Νο ρίη- 
ἔυδηι οἱ εἰζἀυτη, Ὀθη6 ουγβιᾶ ουζθ, Υ͵865,᾽) 
ἕο ἰδῦ6 ἐπ ἴωχανν, νο]υριΠΟΌ5]γ, ἱπίΤδη8. 
1 Τίπι. νυν. 6. .86. ν. ὅ. Εζοϊυβ. χχὶ. 1. 
50 κατασπαταλάω, δερί. Ρτον. Χχὶχ. 2]. 
ΑπΙδοὶ. ατ. 1. ν. 22. 
Σπάω, ἴ, ἀσω, ἰο ἄγαιυ, ἱ. 6. ἐο ρμεϊὶ ἴῃ 

ΒΏΥ ὙΔΥ ὙΠΔΙΘΥΟΥ, σΌΠΟΓ. ὙΠ ἢ δη ἐπι ρ] 16 
ποῖοι ᾿ τῶν ἔο απκοίλδν ; ἴλ8 
ἦι εἰσ, ὅἴο ἀγὰν ΟΥ ἀπιοηφ, οὐ τ, 
ομ" ἄς. Ϊηὴ Ν. Τ. ἐὸ ἄγαισ ΟΥἹ, 88 8 
δνογὰ : τοὶά. σπασάμενος τὴν μάχαιραν, 
“ ἀγασίηρ ᾿ἷδ ἐπογὰ,᾽ ΜῈ... χὶν. 4|. Αοἰδ 
χνὶ. 27. δορὶ. δὰ 1168. οὔ. ᾿ 

Σπεῖρα, ας, αἷδο ἴοῃ. ρθῆ. ης, ἡ, 
(σπάω, ἴο ἄγαν, ἰο ὑπὶδὶ,) Ῥτγορ. “δῇ 
(ηΐηρ νουπὰ οὐ υτοδι θὰ," 88 α οοὐΐ οΥ ᾿ 
αὐτά, γορα. ἴῃ Ν. Τ. α δακά, οΥ ᾿ 
οὐπεραπῦ : 1) βδὶὰ οὗ Κουγδῃ ἰοοὐ-βο] ἀἴϑσβ, 
ῬΓΟΘΔΌΪΥ α οὐλογέ, οὐ τ οἷ 866 ἔΠ0 τὶ [6 γ8 
'ὁη. Βοιηδὴ Απιϊᾳυϊεῖοα. Μαιῖ. χχνυὶ]. 27. 
Αςίϑ χ. 1], 8]. 7208. Β. 7. 1. 2,1. ἃ 4, 2. 
Απὶ. χίχ. 3, 8. ΡΙυϊ. Μδις}]}. Ἂς. 25, 26. 
Β. 7. ἢ. 11,1. 2) βροκδθὴῃ οὗ α δαπά οἵ 

: , ἥοιι 106 ρυδιάβ οὗ [δ0 ἰοιαρίο, 
Κα ΧΥΪΐ. 8, 12, ὙΠΟΙΘ 8606 ΠΥ Ὠοΐσδ. 
ΤΊΏοδο τετο [ονϊῖοα, ἢο ρΡετίοστηϑὰ ἰδ 
τηθηΐδὶ οἴοοθ οὗ (6 ἰδ ρ]6, διὰ ΚΕ 
νὑαϊοῖὶ ὉΥ πἰζαι, Ρ. εχχχὶν. 1. 2 Κ.Ἱ. χὶϊ. 9. 
Χχχυ. 18: εδρεο. 1 ΟἾγ. ἰχ. 17, 27, 84. 

,᾿ ΤΕΥ 619 ὑπάογ ἴμ6 οοϊητηδηὰ οὗ ΟἸΟΕΓΒ 
ο8]]εὰ στρατηγοί. 

400 ΣΠΕῈ 

Σπείρω, ἴ. ἐρῶ, ἰο 8οῖο, ϑοιξίεν θεὰ : 
1) »70»}. αὐϑο]. Μαῖι, νἱ. 26, τὰ πετεινὰ 
οὐ σπείρουσιν. Χιϊ. 8, 4. Ῥατί, ὁ σπεῖί- 
ρων, ϑοῖσον,͵ ΜΙς. ἵν. 8, 14: Ὑἱ δοο. 
οὗ [πὸ βοϑὰ δουγῃ, αι, χὶϊ, 24, σπεί- 

ντι καλὸν σπέρμα. 1 σον. χνυ. 86, 87. 
488. ἢρ. οὗ ἃ εἰηρίο δοϑά οσ σταῖη, ΜΕ. ἷν, 

81, 82, κόκκον σινάπε αν σπαρῇ: 
80, ὈΥ͂ ΔΠΔΙΟΘΎ, οὗ [9 δοάν 85 σοτηνἶεὰ 
ἴο ἴῃ φαγί, 1 Οογ, χν. 42--44, Ὑγ 
τοροβίοηβ οὗ ρ]δβοο, εἰς, Νέαιί. χιϊ Ὡ: 
ν, τοῦ. 8]: ἐπὶ σἢ ροη. ΜῈ, ἱν. 8], 
αἱ ἢ δου. Μαΐί. χὶϊὶ, 20 : παρὰ Ὑὶϊῃ δει. 
νοῦ. 19. Ἡδρποθ ἴῃ ργόνουθὶδὶ οχργοβδδίομβ, 
ὉΥ ἃ τρϑίδρῃουίολὶ ὑδὸ οὗ σπείρω ἴῃ ἴδο 
8686 0 δεδίοισ, ἰουμάθά οὐ [Π6 Ἰδηρσυορο 
οὗ ἴδ0 Ο. Τ. ὅ,ε6 186. χχχὶὶ. 20. Ἤοιβ. 
χ. 12. Ῥιου. χί. 24. Μαῖξ, χχνυ. 24, 
Μ“ερίζων ὅπου. οὐκ ἔσπειρας. Φοδη ἱν. 
37, ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων. 2 Οὐον. ἰχ. 
θ, ὁ σπείρων φειδομένως, κιτ.λ. Μοιο- 
ΟΥ̓́Θ, 8ἃ8 ΒΟΥΪΩΡ ἰδ ἀοη0 ψἱ ἃ υἱοῦ ἴὸ ἃ 
βυΐυχθ στον, ἴδπο ἴοῖτα ἱπιροσῖβ ἑαδουν οἱ 
»αΐπβ δοβίοιυθαά ροι ΔΏΥ ἰπὶησ, ἔτοτῃ 
ὙΈΘη0Θ ἐμ πριν γα οἵ εὔδοία,  οῖΝος 

οκ ὑδά, 64]. νἱ. 7, ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ 
νθρωπος, τοῦτο καὶ ϑερίσει. Οοωρ. 

Μεῖι. ἐμὴῤ 24, τ ἐάννα ἰ. 18, Το 
τοθίδρ ΟΣ, δὴ δρτίουῦ ΟὨΕ, ἰδ πρηὶϊ 
ἰῃ (π6 ΟἾδββ. ; δἷἰδο ἔχ. ] δας ἐν Ἰ], 
πνευματικὰ σπείρειν, :ΞΞ ἰο αἰὐδϑοηηὲ 
ἑπεραγί, Οα]. νἱ. ὅ, ὁ σπείρων εἰς τὴν 
σάρκα---ὦ σπ. εἰς τὸ Πνεῦμα, " ποονεῦ 
᾿ἶνϑδα ἴο (πΠ6 δοβῆ, οὗ ἴο [86 Βρίπε 8, ὈῪ 
8 Βἰτα αν τηοὰθ οὗὨ οχργοβδίου, Αὐϊοοί. 
Βοι. 1, 8, 18, σὺ δὲ ταῦτα α ἐν 
μὲν ἔσπειρας, κακῶς δὲ ἐθέρισας. 2) 
σ. οὗ ἃ τοδοδος, ἐο δοὺσ ἴμ0 σοσγὰ οὗ Ἰξε, 
ἕο αἰὐδθοηχέπαΐδ. ἰηδιτυσου, ΦοΒη ἧἱν, 86. 
ΜΙ. ἵν. 14, τὸν λόγον σπείρει : γαδ. 
ψΟΣ. 1δ, ὅπου σπείρεται ὁ λόγος. τεῖ. 
16, 20. Μαῖϊ. χίὶ!. 19, τὸ ἐσπαρμένον ἐν 
τῇ καρδίᾳ. 

Σπεκουλάτωρ, ορος, ὁ, ΙαΑἱ. 
ἑαίον, ἃ Ἰκϊ πὰ οὗἁ 50] ἀΐοτβ ἔουτωϊηρ, ἔκ ὑοὰν. 
κυλτὰ οὗ Κίπρβ δῃηὰ ργίῃςεβ, 80 ς8]]οὰ ἔτοαι 
1ῃοῖν Ῥυϊηοῖραὶ ἀπίγ, (μαὶ οὗ δονέέμεζβ ; ἴοι 
ἴο 118, ἴδ ἸΏΔΥ ὃο δυρροθοὰ, [δ τιδχοθ 
Δ]υάοα, δοΐηρ ἀογίνοὰ ἔἴοιὰ ἔδο [δἰδ 

,. ὯΠα ποῖ, δοοογάϊηρ ἴο φοϊως, 
τὰ δρὶ , ἔοτι βρ᾿σ]λ, Ἐουλδῥε 

(Π6 δῦονο, βοσονοῦ, (ὮοΥ Βαὰ οἶδας οοαᾶ- 
ἀδη 8] ἀυτοβ, δὰ διηοηρ ἰμοδο., ἴδοὶ οἵ 
δούηρ, ᾿Κὸ {πὸ Τυγκίβ βοϊάϊετθ οἵ τἴδς 
Ῥιοθϑοῃὶ ἀδυ, 88 ὌΧΘΟυ ΟΠ 6. 
ἀο Βοηοξ, εϊ, 25: ἀο τᾶ, 1. 16. 

Σπένδω, ἴ. σπείσω, ἰο Ῥοὼν οαΐ, 
πιαλθ α ἰϑῥαΐίον, ϑερι. ἄεδῃ. χχσν. 
Ηάϊΐδη. ἱν. 8, 12. Χεοη. Ογτε. νἱὶ. 1, 1. 
Ν. Τ. ἔρ. τηϊὰ. σπένδομαι, ἕο Ῥοὼν 
οπεϑοῦ ἱ. 6. οῃμοἶβ Ὀϊοοά, ἴο οὔοσ ὮΡ οδεὶ 
βίγοησίῃ δηὰ 11ἴ0, 2 ΤΊμι. ἷν. 6 
σπένδομαι, οὐ ταῖμοτ, “ ἴο 
Ρουτοὰ ὉΡΟΩ ἴῃ βδογίβος, 



ΣΠΕ 
δὰ ἐδο Ἰἰδαϊΐοι ρουγοὰ Ὁροὺ ἰΐ5 ποδά. 
Οὐομιρ. ΡΊ 1]. 11. 17. δηὰ 566 τὴγ ποῖβ. 5] υγὶ- 
Ἰλν]γ ἴῃ 1ἦν. χχὶ. 29, νγὸ αν "1 08Γ6 υἱγθβ. 
Σπέρμα, ατος, τὸ, (σπείρω,) δεδί(, 88 

ΦΟΙ ΟΣ δοδί(ογεα, οὔ ρταίη, ρ᾽δηῖβ, ΟΥ ἴΓ668 : 
1) ργορ. Μαῖι. χἰϊὶ. 24, σπείρειν καλὸν 
ἘΔ γκμ νοῦ. 82. Μίκ. ἵν. 8]. 1] Οον. χν. 
38. ϑιορί. δηὰ Ο]αδ8. : τηοϊδρὰι. 1 Φοόδη 1]. 
9, σπέρμα αὑτοῦ, ἷἱ. 6. Θεοῦ, α δοεά ὕγοπὶ 
Θοά, ἃ σον οὗ ἴμ0 Ὠἰνίηο Ἰἰἴδ, " [Π6 ἸΒΏΘΡ 
Σηδῃ 86 γεηουροὰ ὮὉγ [ἢ ϑρίτίϊ οἵ αοἀ.᾽ 2) 
βᾳ. οἵ ἴΠο δέν υἱγίία, Ἠοῦ. χὶ. 1]. βορί. 
δηὰ ΟἾλ58. Ηδηοθ τηθίοῃ. δ8έφά, οΘαυΐν. ἴο 
ολάγεη, οβεργίησ, γτορ. Μαῖϊ. χχιὶ. 24, 
25, μὴ ἔχων σπέρμα. ἴῃ {{|8 δ0ῃ80 1Π6 
Ἴογσι᾿ δ ἰπ ϑετρίυγα] ντίϊοτβ δἰτηοβῖ 
Δἰναγβ ἃ ρίωγαί δεορορίδίίου : τ }}}16 ἴῃ 
Ο]δδθ. δ Ὁπ᾽ (Οὐ } ἃ δὲ , ὍΠ6. 80 
πη βορῆι. ΕἸ. 1510, ἃ (ξἀ. Τγν. 1087, δηὰ 
8 Ῥοϊρδίς οΥδοϊο ἰῃ Τῆυο. ν. 16, Διὸς 
υἱοῦ ἡμιθέον τὸ σπέρ ΤῊΘ ρ]υγαὶ 
ΒΕΏΒΘ, ἰπούγονες, δ Ἰουηὰ ἱπ βόρη. ἜΣΔΟΒ. 
304. ΕὐυτὶΡ. Μεὰά. 798 : σεπεῖ. οᾳυΐν. ἴἰο 

ἐξῳ, 1 δὅ, τῷ ᾿Αβραὰμ καὶ τῷ 
σπ. αὐτοῦ. “οῖΐη νἱὶ. 42, Αοἰθ 1. 5, 
οἷ. : 4180 φεῃ!]6 ΟὨ γ δι ἰδ 8 ἃγθ ΒΕ. ςΑἸ]οὰ 
ἐλε δεε οἵ ΑὈτγαθδη), δ μανυΐϊηρ [ἢ6 5616 
{εἰ}, οι. ἰν. 16, ἰχ. 8. Οδ4]. 1], 29, 
ὮΘΓΟ 866 ΤΥ ὨοῖΘ. 93) ὉΥ͂ π}}}]. α γθηι- 
παν, ἃ ἴδ 7 δυγυΐνοσβ, κὸ δβοοὰ κερὶ οὐδὲ 
ἔγοτῃη 8 ἴυυτηο γθαγ, Ἐομι. ἰχ. 29, εἰ μὴ 
Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρ- 
μα. 8.0 ΡΙαίο Τίπι. Ρ. 1044, ἐξ ὧν πᾶσα ἡ 
πόλις ἐστὶ τανῦν ὑμῶν, περιλειφθέντος 
πότε σπέρματος βραχέος. 

Σπερμολόγος, ον, ὃ, ἧ, κἀ). (σπέρ- 
μα, λέγω.) Ἢρ, ϑοεα π9, 8 
ἸΘΙΤΩ υϑοὰ ρῥγορΟΓΪ οὗὨ ἴῃοθ0 β81:18}} Ὀἱγάβ, 

γγ8, ὅζο. ΜῈΟἢ ᾿ἰνο ὈΥ ΡΙΟΚΙ ΠΡ ὑρ 
βοδιἰογοὰ βοοὰβ. ὅ80Ὸ ψ ἢν ἴῃ Ε]υΐ, 
Ὀειροίγ. 23, ὀρνίθων σπερμολόγων, δηὶ 
ἴη Ατοϊορ. Αν. 238, 579. Ατίθι. 1,. 20. 
Ἡδηοο ἴῃ ψϑπνο μὐθα ας ὑπῤὰ ἀὐδῳ οι 

γ78 0 πἀθϑηϊθα [Π9 τηδνκού Ῥ]8068, 
ΖΦ ναὶ ὈΥ ῬΑ μα Ὁ} 8ῺΥ δοβδί(θιϑα Οὗ 
τούιδο ργοάυςθ, διὰ βΘΌΠΟΓΑΙΙΥ Ῥογϑυηδ Οὗ 

λ ἐδοη, πο σοῦ υἱϊῆουϊ δὴ 
οὐγίδίη τηθδη8 οὗ βυρροτί. Ηθῃοο αἷδο, ἱἰ 
τνῶδ δρρ]ϊ] δὰ ἰο ἀδηοίθ, δοσογάϊηρ ἴο 18 δο- 
εοορίδίου ἰῃ Ν, Τ᾿, ἐοηθ ψ0 ρὶεκ8 Ὁρ, 
διηὰ τοίδιϊβ, ἘΠ ηῈ δίουίθβ,᾿ α οδαξίονον, 
ἐαξέζεν, Αεἰδ χυὶϊ. 18, 

Σπεύδω, ἴ. εὐσω, (ἴτ. σπέω., διὰ 
σπάω.: ἰδ ῥγἶπι. ἰάθα Ὀεΐηζ, 88 Ηειη- 
δίδσμιβ. βίουθ, ἑηίομθγο, 50οὶϊ. ΠΘΡνΟΒ, 

. ἴῃ ἀτγανίης ὑΡ 4 ἢἤβιηρ- ποῖ. 850 
Τβδυεν. ῖ. 40, ἐφ᾽ ἃ, κεἰ]. λεπραάδι, σππεύ- 
δων μέ τ δίκτυον ἐς βόλον ἕλκει---καμ- 
νοντι ἀνδρὶ ἑοικὼς,}) ῬΙΟΡ. ἰγδῃ8. ἴο 

ϑᾳ τηοἴϊοη, ᾿ Αἱ; λαξρίοη, Ἠρια. 
χιϊ!. 236. Ηάοι. ἱ. 88, 206. Μοτο ἴἔτο- 

ύδηῖγ, μονόνοῦ, δηὰ ἴῃ Ν, Τ. ἱπίγδῃβ. 
ἐο ὠγρὲ {Γ οπ, δαδίοη, πιαΐδ δαδίθ, 88 
Ἡομ. [1]. χχίν, 268. Τυυς. ἱ, 84. 850 

401 ΣΠῚ 
Ἀσείδ τὸν 18, μον ἰηξ, Ἔρϑι Σπι 16, 
ἔσπευδε γὰρ---γενέσθαι εἰς Γεροσόλυμα, 
Βγ ροῦν. ἴῃ νατῖ. σπεύσας ἴδ Ρυὶ υἱτὶι 8. 
νψογὺ οὗ τηοϊίοῃ δάνογ 8} γ, ἰὼ [Ὧ6 56 1830 
λαδίδίψ, φωϊοκίψ, 6. στ. 1.ἃ. '1, 16, ἦλθον" 
σπεύσαντες. χὶχ. δ, θ. ἰ. ὅτεη. 
χῖν. 9. ἔχ. χχχὶν. 8. «“οδῇ. νυ. 15. "ἢ 
8 δου. |ἰ{.- ἐο λαϑέεῃ ΟἾ,, ΟΥ τίσ τη θῃ- 
12}}γ λαδίοη αὐἶεν, ἰο απίϊοϊραΐε, 2 Ῥοῖ. ἢ]. 
12, προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν 
παρουσίαν κιτιλ. 1. δ. " ΘΕΓΠΘΒΟΥ͂ 
ἱπρ, δ ἀγάθῃι!ν νἡβμίηρ, δῃὰ δηιοἱρδηρ." 
δορί. ὙΜῺ δος, [8. χυὶ. 6. ΡΙηπὰ, Ιδιἢ, ἢν. 
22, σπεύδειν ἀρετών. Τθαυς. νἱ, 89, κακὰ 
σπ. δὐὰ 79. 
Σπήλαιον, ου. τὸ, (σπέος.,) α δαὐ ΤΉ, 

ἄεη, Μαῖι. χχὶ. 18, σπήλαιον λῃστῶν, ἰὰ 
ΔἸ] υδίοη ἰο 16 ἔλοεϊ, αἰ(οδίθαά ὉΥ Ψοβθρῇ., 
[δὲ 1ΆΠ6 τοῦθοιβ υἱτἢ Ὑ] οὶ δυάδα ἴδ 6 
διναιτηθὰ, δὰ {πᾶν ΒΑὈἰδιοη8 πῃ [86 
ΠΔΡΘΓΠΒ 80 ὨΠΙΊΘΓΟῸΒ ἴῃ ἰδὲ ταρίοι. 
δἷθοὸ Φοδη χὶ. 8ὃ8. Ηδδ. Χὶ. ΤΠο80 
ΘΔΥΘΙΠΒ ὙΈ͵Ο, ἰΐ ἃΡ , Ποῖ ΟὨΪΥ υδοὰ [0 Ὁ 
Βιθορίηρ ἴῃ δ πἰρῃῦ, Ὀυϊ Ββοιγθίϊπηθβ ΤῸΓ 
δϑοάθ ὉΥ ἀδΥ, δἰἴογάϊπρ δὰ δδο δἰ. η,, 
ΒΟΝΘΥΘΥ ΟΥ̓ΘΆΤΥ, ἰο. ΠυΪΠΘΓΟῸΒ 
υΐηρς ᾿ΠΠΠΒῸΣ ἴῃ τηθ οὗ Ρυ]}ς 
διὰ ἀἰδίτοββ. 8366 2005. Απί, χὶϊ. 8, 

Σπιλὰς, ἄδος, ἧ, α τοοῦ υηᾶοῦ, ΟΣ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ τἰαιτι, δῦονο, ἴμ6 βυγίδοο οὗ (ἢ0 
868, Οἡ ὙΠΟ. σο886}8 810 βῃϊρυγθοκοα, 
208. Β6]]. Τυἀ. ἰ",. 9, 8. Ῥοϊ. 1. 87, 2, δά 
βυοῖ ἰδ ΠΟΥ χοποΓᾺ]] Βυρροβδαά [06 δϑηδβὸ 
οὔὗἩ τ06 ποτὰ ἰῃ Ν. Τ. Φυὰο 12, δηὰ ποῖ 
1Πδ δβδίρτιοὰ τὸ ἴΐ ἴῃ ΕἸ. Υ͂. δϑέαΐῃ ; Ὀυϊ 
{Π80 18 τηογ6 ἴῃδη ἀουδεὉ] ; δυοῖ, 651 468 
ἱμν νην 8 ἱποοη ΤΟ Υ οἵ ἤσυγο, Ὀοΐηρ 
1116 Ὁ]6 ἴο ἴπ6 Ἄσοπίοχῖ, δηὰ ἴοι- 
Ὀϊάάθη ὉΥ 86 Ῥδγα]]6ὶ πῃ 2 Ροὶϊ. 
',. 718, ἔγοιαι νυ [6 ἀῦονο νγαϑ δυ  ἀΘΏ 
[οιτηϑὰ. ἴτ ἰβ ἴσυθ (δὶ σπιλὰς δ)πιοοδὶ 
ΔἰννΔΥ 8 ἢ88 [Π6 δθῆϑο ὦ τοοῦ. Βυῖ {ἐμαὶ ἰΐ 
ϑυιῃθπηθ8. τηθδηὶ α δβέαΐῃ, ἰδ οοτῖδί ἢ 
οι ΤΒΘορθν. Ο.. Ρ]. ἱϊ. 9, οσθ γα ἴδνὸ 
γῆ σπιλας, δαϊὰ οὗ ἃ ἐοαπιν, σγεοαδβῷ 50]]. 
Απάὰ Ηδδυοῖι. οχρ απ σπὶι δες ὉΥ με- 
μιασμένοι. Απὰά τηουρὶ {1|6ὸ ἔννο διχηϊῆ- 
ἐδῦοηβ ἴῃ αυ ΘΟ ἸΏΔῪ δθοῖὰ ἴ00 ὉΠ|1ΚΘ 
ἴο θο]οῦς ἴο ἴπ6 βδδίιθ ψογὰ, γοῖ [86 (στπ{}} 
ἶδ, 1116 ψογὰβ δγο, βι Εν δρεακίπα, μοί 1ῃ6 
8816 : 056 Ὀοΐῃρ Τοστηθὰ ἴτομ σπῖλος, "8 
διδίῃ .᾽ 106 ΟΥΠΟΥ ἔγομλ σπέλος, "6 τοοῖς," 
τηθδηΐηβ, ΒΟΎΘΥΟΣ, δυεἢ ἃ βογί οὗ τοοῖς ἃς 
[6 Ἰοῖν οὐγαὲ νοῦ οὗ ι6 Ῥοϊγποδίδη 
ΔΙΟΠροὶαροὸ : ἰοῦ δϑο, σἤθη νἱονοὰ 
τοι δὴ δ ΐηθηςα, ϑροΐς ἢ [6 δυγίαοθ οὗ 
1Π6 οοεδῃ (ἐν τῇ θαλάσσῃ): 88 {Π6 ρογδοῦε 
ἴῃ φυθείίοη ταὶς δ6 βαϊὰ ἴο ὃ ἐν ταῖς 
ἀγάπαις, "ἴῃ ἴπθ Ἰονο-ἰδαδί8,᾽ δίδἰ ἰης δηὰ 
ἀεοίοτταίηρ ἰδ ἔαὶτ ἴδοο οὗ ΟΠ διίδη βοοίθίγ. 

Σ πῖλος, ον, ὁ, ῬτῸΡ. α 8ροί, εἰαΐη, 6Χ- 
ἰοπαϊΐηρ οὐδοῦ (Π|6 βυχίαοθ οὐ δὴν {πΐησ, τ. 
σπίω διὰ σπίζω, οχιοπάο;: ἃ ψογὰ οὐ- 
ΟΣ ΟὨΪΥ ἰπ ἴῃ ἰαῖον τοῦ, ἕο ὙΠΟ 

ὯΔ Σ6- 
ἀδηροῦ 
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8 οενϊϊον δοὰ Αἰἶο οποθ υϑ0 κηλίς. ἴῃ 
Ν. Τ. ἰε ἴδ ἔουπὰ οὔἱγ ἢσ. 'π ἃ τλογαὶ 
δοθθ, ὦ σἰαίη, Ἐρὶι. ν. 21. 2 Ῥεῖ. 11. 18. 
θη ἴδ0 ἴον δο9 Βου. 111. 4. Ζβοβ. 111. 
8. Εκοὶ. ἰχ. ὃ, 
Σπιλόω, ἴ. ὦσω, (σπελῦν ῬΓοΡ. ἐο 

ϑροί ἐο εἰαίπ; ἢ. ἰο ἀεῇῖε, 4. 1. θ, 
[} γλῶσσα ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα, 
ὨΔΙΏΟΪΥ, ὉΥ ἰπδαπιίπρ ἴμ6 ῬΡαβδίοῃβ, διὰ 
(ΠΟΣΘῸΥ τοδκίης [86 τιϑιῖθοτβ οὗ [86 Βοὰγ 
ἱπδισυϊμθηῖδ ἴο βίη, ἴο (8 ἀεΒ] επιθηῖ. Ῥδδ8. 
Ζυὰο 23, ἐσπιλωμένον χιτῶνα. Ὑἰϑά. 
χυ. 4. Ὠίοη. δὶ). ἰχ. 6. ᾿υυοΐαπ Ατοοσ. 1ὅ. 

Σπλαγχνίζομαι, ἴ. ισθήσομαι, (ἔτ. 

σπλάγχνα, τι6 Ὀον6}8, οοπείἀαγθά 88 186 
βραὶ οἵ βυιρδίγ.) ἄδροῃ. " ἐο λαῦα 
σοπιραεδίοη, ἰο ρέΐψ, 6050]. Μαῖί. χχ. 84, 
σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς. ΕῸὉ]]. ὈῪ 
ἐπὶ “ἰἰὰ ἀαι. Μαῖι. χὶν. 14. 1.ὰ. υἱῖ. 1ὃ; 
αἰ πος. Μαῖϊ. χίν. 14. χυ. 82. ΜΙκ. υἱῖἹ. 
2. ἰχ, 22: περὶ “ἢ ρθη. Μαῖί. ἱσ, 86. 
ὙΜΊΝ σοη. δἰπιρὶ. τκὸ [Δ:. πείϑοτεί, Μαῖι. 
χυῖ τὶ. 27, σπλαγχνισθεὶς---τοῦ δούλου 
ἐκείνου. Τὰ νογὰ ἰ8 ὁὴ6 σοπῆποα ἴο {86 
Ν. Τ΄, νοίπρ ἰουπὰ ποίίμον ἴῃ {π6 ϑορί. 
ὯῸΡ ἴδο ΟἸ]688, ττίἰοσβ. [{ οὐσῦγβ, μονν- 
ὅνόσ, ἰῃ βϑγτα. Ὠοαυῖ. χὶ!. 8. ὅτι Αποῃ. 
Ἰ ὅβδῃ. χἰϊΐ. 2], ἀπὰ οἴῃ ἴῃ π6 Αροοιγ- 

ΡΝ]. υεϊείηρε, 88 [89 Τοβὶ. ΧΙ. Ῥαῖσ. διὰ 
πο Αοἱ. ΤὨοταΘ. 
Σπλάγχνον, οὐ, τὸ, αη ἐπέεϑέϊηε, 

δοιυοῖ, ΤὐξΌΒΙΥ δηὰ ἱπ Ν. Τ΄ ΟὨ]Υ Ρὶυν. 
τὰ σπλάγχνα, ἰε ἐπέγαϊϊε, δοιυοῖβ : 1. 

ῬΓῸΡ, Αςίβ 1. 18, ἐξ! ύθη πάντα τὰ 
σπλάγχνα αὐτοῦ. κού. ἶχ. ὅ, δηά 
ΟἸΔ68.---11. θχ. ἐλδ ἑπιοαγὰ ραγίβ, σεϊναῖ τ 
6811 ἐδ λοαγέ, ἃ8 ἴῃ6 βοαὶ οὗ {6 Θῃγο 008 
δηὰ Ῥαβδίοηθ  δῃὰ {πὶ ΌΥ ἃ 086 ποῖ ΤΩΘΓΟΙΪΥ͂ 
Ἢν. δυϊ αἶθο ἔγεαυοπὲ ἴῃ [π6 τ. ἰγαρθ- 
ἀΐαπδ, θβρϑοίδν Ἐπὶ ρί 68. δηὰ “βοιυ!. 
Ἡδρηῦθ ἴῃ Ν. Τ᾿ ἴδ ὕοττα 15 υδοά, ᾿ἶϊκο [890 

Ἡοῦν. ὈΌΓΤΙ, ἴο ἀοηοίο ὕοῖι ἐδ λθατγί 

ἐδοῦ, διὰ {Ὺδ αἤεαίδοπο 9 ἐδα Πεατέ; 
ὨδΙηΟΪγ, ἴΠ6 ρΘΠΕΪΟΡ ΘΟ ΟΠΒ, 88 ΟΟΤὴ 
βἷοῃ, ἰδῆ ον δἰοοιίοη : [6 ,Ογπ δῦ ἴῃ 2 (ον. 
νἱ. 19, στενοχωρεῖσθε ἐν τοῖς σπλάγχ- 
νοις ὑμῶν, αηϑνοτίηρ ἰο καρδία, νατ. 1]. 
ῬΙ θα. 7, τὰ σπλ. τῶν ἁγίων ἀναπέ- 
παυται διὰ σοῦ, ἷἱ. Θ. "816 Δρροδδθα ΟΥ 
υϊοιοά Ὁγ [μ6 δοταξοτὶ οὗ [0 Ὁ τοπάον δῆζθο- 
ὕοι, 1 ϑόδη ἰ.17, κλείσῃ τὰ σπλάγχνα 
αὐτοῦ, νἡτὰ ποῖ οοαρ. Αοἱ. Τποτα. τὰ 
ἤδια σπ. ἐπισχεῖν, α8ο Ρτον. χίὶϊ. 10; 
ἴη6 ἐαξέον ἴῃ 2 
αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐστιν. 
ῬΏΣ] ἱ. 8, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν 
σπλάγχνοις Ἶ. Χρ. ἷ. 6. ἴῃ ΤΩΥ δγάθηϊ 
Ἰονο ἰὸ Ομτίβε, ἰΐ. 1 : ἰμίθηϑβ. [μὰ. ἰ. 78, διὰ 
σπλ. ἐλέους Θεοῦ. ὍΟοὶ. 112. 12, σπλ. 
οἱκτιρμοῦ. ΑἸβο 
αὔδοαίοπ, ῬΊΜ] ει. 12, τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, 
ἸΩΥ θονγαὶβ,᾽ τηοαπίηρ ὁ σποπὶ 1 ἸΟΥΘ 88 
ΤΑΥΒΟΪ ἢ ΟΥ ΤΩΥ οὐ 80η.᾽ δϑἰπιῖϊ. ῬὨ]]οβίσ. 
ψ ς, βόρὶ.. ᾿). 8, οὐκ ἐπαποδύσομαι τοῖς 
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ἊΣ ΟΥ δεεὰ βονπ : ἃἱ 
2 Κ. χίχ. 29. ἴῃ Ν. 
ἐΐοη, δίγίλ : 1 Ῥεῖ. ἱ. 28, ἀναγεγεννημένοι 
οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς. Αεἰ. ΤΒοπι. 

δβοῖυη, ϑαζίυωϑ, ΓΟΥ ϑοισῖπρ, 

δορί -ἐΐηιο, ϑορῖ. δῃὰ 

οΥ. υἱὶ. 15, καὶ τὰ σπ. ] 9 

αὐ ἴον [6 οὐϊκοέ ο7 

ΣΠΟ 
Ατιεπιϊά. 'ἱ. 46, οἱ ἐμοῦ σπλά ες. 

παῖδες βμὲὸ ᾧ ὅρα α λέγονται, πὰ ν. 
87. ῬὨ]ο οὗ Ἧν 
ἑστιαθεῖσι τῶν ἐμὼν σπλά 
80 ἴπ6 [«ἰἷη “ νίβοογα, τιθᾶ,᾽ 85 οἴδῃ ἴῃ 
ΟνΥνϊά. Βτοῖι 4}1} νυὰιϊοῖ Ὅχαταρ]οθ 'δ ἴδ 
ουὐϊάθης ἐμαὶ ἴἰδὸ ἰάϊοπι ἴῃ 4υσβίϊοι ἴδ ποῖ 
τ τοῖν Ηοῦγαϊο. 

οβαρῆ. ἴ. ἴ.. Ρν. 15, ϑηρσὶν 
νώων.- 

Σπόγγος, οὐ, ὁ, α Ὥροησε, Μεῖϊ. 
Στ ΜΙ. χυ. 86. ΦΖοβη χῖχ. 29, δπὰ 

Σποδὸς, οὗ, ὁ, (ἴος σβοδὸς ἔν. σβέν- 
νυμι, ᾿ξ. 186 τετηδίηβ οὗ {πὸ ἔπε], δέχου ἴ8ο 
ἢγτο ἢὰ5 ὈΘΘΏ ἘχΗ μευ ϑαθένν αδλες5, Ἠ δ. ἱε. 

ων, 18, σποδὸς δαμ αἷϊ. χὶ. 2], διὰ 
[λι. χ. 13, ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ---μετε- 
νόησαν. ἴο 116 ἄονσῃ ἴῃ δβϑεβ, οὐ ἴο οδδὲ 
Δδὴδθδ ΟΣ ἀυδὶ οὐ 186 Ποδὰ, νγῶβ ἃ στῖϊο οὗ 
οΥγἰθηίδὶ τη ου ΣΉ], 88 
Ρδδδαροδ οὗ ἴδο Ο. Τ. 
Θνοσ, οοηῇηοὰ ἴο [μΠ6 Ηοῦτοννα, Ὀαΐ εΣ- 
ἰοηάοά το ἰδο Οτθεῖκδ : βεα Ηοσω, Οἀ, ἱχ. 
8378. Ἰμχοΐϊδη. Ὁ. Μοτῖ. χχ. 4. 

ἔτομλ ΤΩΒΗΥ͂ 
ὃ ψ8 ποῖ, ἢον- 

Σπορὰ, ἄς, ἡ, (σπείρω,) ῬΙῸΡ. α 8010- 
80 ᾿ ἔ, 
Τ. ἢν. ἴοσ ᾿φοπογα. 

8 81], ποίας σπορᾶς καὶ ποίου γένους 
ὑπάρχεις. 
Σπόριμος, ον, ὁ, ἣ, κὰν υπολοίμει 

Θ ρμα;, 
Οοῃ. ἱ. 29. 1μον. χὶ. 87. ἣ γῆ, ἷ. 6. "ἰδπὰ 
βὲ ἴον βοσίηρ,, Ὠϊοά. ϑὶς. 1. 86. Χοι, 
Η. α. 11..2, 10. Ιῃ Ν. Τ. πουῖ. ῥ]υν. τὰ 
σπόριμα, ϑοῖῦη βοίάε, βοϊάβ οὐ σναῖα, 
Μαῖί. χὶϊ. 1. 
Σπόρος, ου, ὁ, (σπείρω,) α 

Ομέ, Τὰ Ν. ὕ 
υἷἦν, ἰο σπέρμα, 8664, Μκ. ἵν. 26, βάλῃ 

τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς. νοοῖ. 27. ἴμὰ. 
υἱ. δ. 11; ἢχ. 2 Ὅον. ἰχ, 10. δορὶ. θοῦ, 
χὶ. 10. 
Σπουδάζω, ἔ. ἄσω, (σπουδὴ.) Ῥτὸ 

ίο : λαϑίδ, ἰαϊτϑΏ 8. : 80 Αὐβίο 
ΤΉ δθη). δ72, ἐσπουδακυῖα προστρέχει. 
ΑἾδο ὈΥ͂ ἱπρὶ. “το βϑίυινθ, 80 8}} δου 
διὰ ἀϊ]ροποθ, βιγϑῖη ΘΥΘΙΥ Ὥθσνο, δϑουὶ 
8 ἰίησ : 1) ροῆογ. σἱτὰ ἰπῆη. 2. Τίπι. ἱν. 
9, σπούδ. ἐλθεῖν πρός με ταχέως. νοοῖ. 
92]. Τίς. ἰἢ. 12, δορί. Φοῦ χχχὶ. ὃ. Φυάι 
χἰὶ. 12. Επτ. Τρ. Α. 837, οἵ αἱ. 2) ὦ 
νο. αἰέρεποο, " ἴο Ὀ6 ἴῃ οΘαγπθϑὲ ἴο ἀο βοιβδ- 

τπΐης, υὐτὰ ἰηβα, 64]. ἰ:. 10, ὃ καὶ ἐσπού- 
δασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. Ἐρᾷι. ἱν. 8. 1 ΤῊ. 
ἰϊ. 17. 2 Τίμα. 11. 186, ϑαϊὰ οἵ ἀΠροποε ἰῃ 
νου κίηρ οὐ Οὐ βαϊναιίοη, Ηον. ἰν. 1]. 
2 Ῥεῖ. ἱ. 10, 18. 1.14, ϑορί. διὰ οἷ, ἰὰ 
ΟΙ 658. 
Σπουδαῖος, α, ον, 5). (σπουδὴ,) 

ῬΙῸρ. βρθθάψ, θαγημαβέ, αἰέρεπξ; «15ο., ὉΥ 
᾿2}}., “ἔογναγὰ ἴο ἀο δὴν {μίτρ," 2 Οογ. 
Υἱ, 17, 22, σπουδαῖον ὄντα, νννὶ δὲ 



ΣΠΟ 
πολὺ σπονδαιότερον. Νουῖ, δοτηραγαῖ. 
σπουδαιότερον, 8δὲ ἀὐν. δαγηοείϊν, αἰῥί- 
φνὸ ,. 2 Τιω. ἱ. 17, σπ. ἐζήτησέ με. 
το Βιὶς, ἱ. δ]. Χοη. Μοιι. ἱν. 2, 2. 
Σπονδαίως, κἂν. (σπουδαῖος,) 6αγῊ- 

εεἰν, αὐἐρεπέυ, ψ Τα. υἱὶ. 4, παρ- 
εκ ν αὑτὸν σπονυὸ. Τί! 1. 18. Οοιι- 

ι. σπουδαιοτέρως, ἐδλα πιογὲ ψ͵ 
1]. 11. 28. 281. Υ, Η. ἰἱ. 2. Χει. Ογτε. ἱ. 
9 
Σπουδὴ, ἢς, ἡ, ὁϑροοά, δαεία, Ἡάοί. ἷχ.], 

88 τοδηϊοοιεά ἰπ Θδιποδίηϑδ, οἵ ἀϊ] σθῆςα. 
1 Ν. Τ. 1) μοῆοσ. 6. χῦ. μετὰ σπουδῆς, 
“Ὑἴἰ1}} αοῖο,᾽ 1. 6. Βαβι], δαροῦγ, Μ|ς. νἱ. 
25. ἴμι. 1. 89, 80 βορὶ. δηὰ Ο]δβ8. 2) 
ἀϊέρεποο, θατηδδὶ εὔογί, τοαΐ: Ἔσουι. χὶϊ. 8, 
«ροΐϊσταμενος ἐν σπουδῇ. 80 ἐν σπουδῇ 
ἐδ οὗ ἔτοᾳ. οσουγγοποθ ἰῃ ϑερί. ἀπά Αροογ. 
διὰ ΤΈσΙΤΙ, Ἰ 49, τῷ Βοαι. χίϊ. Εν τῇ 

υδῇ μὴ ὀκνηροὶ, τηοδηΐησ, νἱ ἃ 
ἱάρϑν Β' μιβυρεῤμία 9 ἀιίεῦ οἵ ΟἸὨτίοὅ- 
εἶδα Ὀθηθυοίθησο δῦονο ἱπουϊοαίρα, [δὶ 
ἰήραν βὰν δηά ἥψ, ἴον ψΒοἢ 
10 4ἄροει]ο, αἱ 2 ὅοσ, Υἱῖϊ. 16, δῃὰ οἰδονῆ., 
ῥτδίϑοα Τί; νῆο, πίϊουϊ ποοάϊηρ ἴο Ὀ6 
βο]ϊοἰ θα, γγαδ οὶ ΟὨ]Υ εοὐϊέησ, Ὀυὰὶ ,ογισατά 
δηὰ ρῥγοτορὶ ἰοὸ ἀο [89 δεὶ οὗ Κἰπάπεβ γὸ- 
υαἱγοὰ οὗ ἴπι, 85 Ὠδνίης τὴν αὐτὴν σπου- 
ἡν σπουδαιότερος ὑπάρχων. 2 Ο(ὐογ. υἱὶ. 

11, πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδὴν, 
τηδδηΐης ὁ1(Π6 απμαϊοίν δῃὰ δδγμθδίῃθβδ᾽ 
ὙΠ ΜΙ οἢ ΠΟῪ δίτονυο ἰὸ οἷϑδτ {θυ βο]νοδ 
οὗ [Π0 οἴδύχοδ τιδᾶθ, δπὰ σϑίιοῦθ (6 
δῦυϑε5 σοηδυγοὰ Ὁγ (6 Αροβί]ο, υἱῖϊ. 7, 8. 
2 Ῥοῖ. ἱ. δ. Δυάο 8, πᾶσαν σπουδὴν 
ποιούμενος, ᾿ΤΑΔΚΪΩρ ἰΐ ΤῊΥ Θαγηθδὶ ΟΔΓΘ 
ἴ΄ο υτἱϊο,᾽ ἄς. Κ'ο ἰὼ Ηάδοῖ. ἱ. 4, γὸ αν 
σπουδὴν ποιήσασθαι τιμωρέειν, 85 τ0 
8ΆΥ, “ἴο π|8ὸ ἃ ὑπίπρα ΟΠ Θ᾽8 Ὀυδίποβθ, δηὰ 
ῬοΙ. ἱ. 46, 2, σπουδὴν ποιεῖσθαι περί τι. 
5ο ἐπ δολαῖ οὗ Δῃγ οπο, 6. στ. ὑπέρ τινος, 
2 Οὐον. υἱῖ. 12. υἱῖϊ. 16. ψ0}} πρὸς ἤπαὶ, 
Ἡοῦ. νἱ. 11. 9308. Αἰϊ. χχ. 9, 2. Χοη. 
Οουν. ἱ. 6 

Σπυρὶς, ίδος, ἡ, (σπεῖ ον) α υυἱοΐεγ- 
ἴον οἰοτίηρ σταίη, οἵ [ο] πᾳ ῥτγονὶ- 

εἶοε, ἄζο. Μαί!. χνυ. 87. χνὶ, 10. Μ|ς. νὴ}. 
20. ΛΑοίδ ἰχ. 256. Αὐτίδη Ερίοϊ. ἱν. 10, 

2}, σπυρίσι δειπνίσαι. 
Στάδιον, ον, ὁ, (στάω δηὰ ἵστημι,) 

αἷοο τὸ στάδιον ἰῃ ῥτοῖλῃο ττὶΐοιδ; ἃ 
οἐαάέμμα, Ῥτορ. "(6 οἰαπάαδγὰ, ἱ. 6. τηθϑ- 
δυτο. ]) ον 88 ἃ ΤὴΘΔδυ ΤΟ οὗ ἀϊδίδῃοσο, 
οοι δἰ πίη ρ ΟΤΗΣ τ »" θ2ὅ ἀρ τη 
ἔδϑοῖ, οαυΐϊν. ἰο δῦουϊ δοῖ, οἵ 
γατάν ἔπηρε. Τὴθ Βογρδη τὰ }]9 οοη- 
ἑαϊηοὰ 8 εἰδαΐϊα: δὰ 10 βἰδάϊα ἂγὸ οαυὶν. 
1ο ἴδο τωοάοτῃ ᾿ΐοα] ταῖ]6 οἵ 00 ἴο 
τὴο ἄοχτοο, [ὰ. χχῖν. 18. Φόδη νὶ. 19. χί. 
18. ον. χὶν. 20. χχί. 16, δῃὰ (]ωβ. 2) 
“τὸ στάδιον, α 58ααἴωπι, οἴγοιϑ, ἴῃ Ἡϊ ἢ 
ΟἿ]. ψαπλοδ τοτο ΟΧ ἰ ἱϊοὰ ; 89ὸ ο8]]οὰ 

᾿μοθυμ 186 ΟἸγεηρὶο σουγβθ νν88 8 βίδα ϊυτω 
ἴῃ Ἰεηρίν, 1 Οον. ἰχ. 24, οἱ ἐν σταδίῳ 
τρέχοντεε, δπὰ οἵϊ, ἴῃ Ο]28. 
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»ἴαοο υῦ 

ΣΤΑ 

Στάμνοε, ου, ὁ οὗ ἡ, (ἴστημι.,) α ων 
8 ἰαῦχζθ γ6556] ὙΠΘΙΒοΓ ᾿ δετι ὃς ποοά, 
ἴῃ ἰὴ ἢ ΔΩΥ ; ἰαυϊὰ 15 8δέ δὶ ἀθ ἴοσ 080: δηὰ 
τυ ἈῊΒ πᾷ᾽ διφδ τὰς ἴο ΟΣ σαδὰ, 4. ἀ. α 
δίαπαάϊο Χαρ: ᾿ὰ ΤΩΔΥ Μ6]} δανο [ἢ 8 Φ6}86,. 
δίποο ἰξ 5 ἀογι νϑᾶ, 11Κθ 4}} ψογὰβ ἴῃ μιῖνος, 

α, μνον, ἴτοτῃη ἃ ρασγίϊο. ραδεῖνο, ΥἹΖ. 
ἱστάμενος. Τλδδ6 ρΑΥοἶ ρ᾽ 65 ΓΟ βοσηθ- 
ιἰπ]65 Ἰοῖς ὠποδαπροά, δὲ ἴῃ ἰῃ6 ο880 οὗ 
δεξαμένη δῃὰ ἄρμενος ; δοτηοίἑῃεθ ὙΌΓΘ 
υδοὰ οἰἐσλέίν σωγίαϊοα ἀῃὰ οοπίγασίθα, ἃ8 
ἴῃ τμδὲ οὗ στάμνος : Βδοτηθίξῃηθ8 Ὠ:ΟΤΟ 80, 
85 ἴῃ τέρπνος ἴτοπι τερπόμενος, σεμνὸς 
ἔν, σεβόμενος, ἀπιὰ μέριμνα ἔτ. μεμερι- 
μένος. Τὶ τὰ ΟΠ ΟΙ͂Υ υδεὰ ἴον Κοορίῃρ τοΐπδ, 
80 στάμνοι οἴνου, Ἰλετι. 988, 2ὅ. ΑὐἹδίορ ἢ. 
ΡΊ]υῖ, δ456. Τη Ν. Τὶ ἃ ροΐ, ὑαϑ6, ἴῃ ὙΠΊΟΝ 
[Π6 τηδῆηδ γγὯ8 ἑἰαϊὰ τῷ ἴῃ {Ππ6 ἀκ, Ἠδοῦ. 
ἷχ. 4, στάμνος χρυσῆ. 8:90 Εχ. χνὶ. 88. 

Στάσις, εως, ἡ, (ἵστασαι, ρετί. ρ688. 
οὗ ἵστημι,) ΡτῸΡ. α δἰαπαάέμο, ἱ. Θ. Ῥοϑείίοῃ, 
ἷῃ ψασίουϑ δοοθρίδιοηδ οὗ [6 νογὰ, 88 

.  ίαϑ, (ϑιοἢ 85 δζὸ οὗ ἔγερυθηξ 
ΟΟΘΌΣΤΘΏΟΘΘ ἴῃ Ῥίαϊο, 1860 0] νην 8] 09 
ἰουπὰ ἴῃ Ν. Τ.ι 1. ἐδδ αοὲ ο΄ ἵν, 88 
στάσιν ἔχειν, “ἴο αν ἃ δίδηάἀΐηρ,᾽ ἱ. 6. 
“10 δβυδεὶδί, οχὶδὶ,᾿ ΗθὉ. ἰχ. 8, ἔτι τῆς 
πρώτης σκηνῆν ἐχούσης στάσιν, ἱ. ὁ. 
τῶν 8 05: δι ηρ,᾽ δὲ ()ίοη. Ηδ]. πὶ. νἱ. 9. 

ΘΑΓΙΥ ΔΡΡΓΟΔΟ ΩΦ ἴο (πὲ 156 [0 8680 
σοῦ [06 σψογὰ ὑδοὰ ἷἰῃ Ἠάοὶ. ἰχ. 81]. 
Ῥο!. ἰδ. 68, 7, 4]... παιλθὶν δέαξίοη, 1ϊ. ἐδ6 

ἦοτα ὁπ6 δέακαϑ.---Ἴ1. σοπον. “οίδοη, 
ϑεαϊίοπ, σιν (6 ποτὰ οοπηθβ ἴο Βαῦθ 
δι 8βθῆ8β6, Οὐσωϊηθηΐαζοῦβ δηὰ [,μχὶοο- 

ΡἤοτΒ οὗὁἩ ἰδο Ν. Τ΄ δανθ ποῖ δῇονπι. 
Ὁ Τὴ6 [6 (Ὠἱ σ᾽ ΔΡΡΟδΓΒ ἴοὸ Ὦαυθ ΔΙΪΒΘῺ ἃ 8 

Ο]]οννΒ : ἔγοια [ἢ 9 βθηδο δέαπαΐπο ΟΥ δίαζἑοπ 
Ριοοοοάθά {δαὶ οὗ ραγέψ οὐ ,ιοίέοπ, ἴμδ8. 
τα οἷ 85, ἴῃ ἃ ἔδοϊοη, Οἱ ΠΟΥ ΡῬΑΥΟ 88 18 
δίδιοη Δραγῖ ἔγοσῃ ἴῃ οἵπον. Αγραίῃ, ἔγομι 
[86 861180 ,σίέοπ οὗ Ρογβοῃδὶ τναῖεν βρτυῃρ 
ἐμαὶ οἵ ἐδοίΐοη σἜ ΠΟ ΓΆ]]}γΥ, ἱ. 6. ϑοάέδοπ, ροΐ- 
ἐἱοαΐ οοπιπιοίἑοη ; ΪὮΘΏΟΘ ἃΓΟΒ6, ἴῃ ἃ ργῖνδὶθ 
86η86, ἰῃαὶ οἵἉ ἀἰβϑοπδίοη, οοηζοπο,, δία. 88 
88] α οὐἐπαΐυϊάμαΐθ. ὙΝ 116 [Π6η [πὸ »γέηιανν 
8686 οὗἨ [ῃ0 ψοτὰ ἰβ ραγέψ, (8 Β6η86 ἔουπα 
ἴῃ Τυογά. ᾿ΐ. 22. ἀπὸ τῆς στάσεως ἑκά- 
τερος, δῃὰ ἷἱγ. 71, 4].}) γοῖ ἰἰ8 ΓῺΓ τηοτθ 

ΒΘΏΒΘ 18 δοίξέοη, ἴογ σύστασις. ὅ0 
Ρίπά. ΟἹ. χίϊ. 28, στάσις ἀντιανεῖρα, δῃὰ 
Νεῶι. ἰχ. 81. Ἡάδοι. ἱ. 178, ἃ νἱ. 109, 
δηά οἷ. ἰῃ [Π0 Τταροάϊδηθ δἀπὰ Ρ]δίο. [π 
Ν, Τ΄ ἴ[)6 νοτὰ ἢδ88, Ὀθ814685 ταὶ οἵ βέαπαά- 
ἕησ, ἴἰῃ6 ἔτγο βθῆβθβ δῦονο ἰαϊὰ ἄουσῃ, 1) 
ϑοα οπ, ἐπδωγτγεοίίον, ΜῈς. χυ. Ἶ, οἵτινες 
ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. ἴμι. 
χχὶ. 19 ἃ 25. Αεἰβ χῖχ. 40. χχὶν. ὅ, 
κινοῦντα στάσιν, (νὴ ΝΠ οἷν οοτηρ. 08. 
Βε]]. 1, 9, 4, ταραχὴν ἑτέραν ἐκίνει.) 
2) αἰἰδοοηίλον, οοπίοπίιοη, Αοἱδ χν. 2, γε- 
νομένης οὖν στάσεως καὶ συζητήσεως.᾿ 
ΧΧΙ. 7. 10. 830 ϑερί. Ῥγον. χνυὶϊ. 14. 
2 Έδο8. Ῥετβ. 744. Χοη. Μοὶ. ἱν. 4, 1]. 

Στατὴρ, ἤρος, ὁ, (ἴστημι, ἴο ποὶᾳ!ν,) 
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ΤΡ. 8. οοτίδίη τγεῖαί ; 480 δέαΐεγ, δὴ σμΐαν, 88 ἷμ [86 ῥγοοϑάϊπρ ραβεαρθβ, με 
Κρὴς εἰἶἷγοῦ οοΐη, ἩμῆΣ χΥΪ!. 272. Τὰ νγαϑ [ φοποῦῖ δ! ἴον τς ΤΠ, 18. ΒΟΙΙ ΘΙ 168 
δα] ἰο 4 Αἰτὶς δ᾽ ἵνϑὺ ἀγδοθτμθ, ΟΥ̓ δϑοιυϊ [ Ἰουπὰ, δ8 ἤοῃ. Οἀ. νυἱῖ. αὐτὰρ ἐπὶ στα- 
24. 7(1., Ὀυξ ττᾶβ ργοῦ Ὁ] οσυττοηΐ διηοης φυλῇ στε υλῆ, σῦκον δ᾽ ἐπὶ σύκῳ. 
10 ονγδβ 88 οαιιϊΐν. ἴο [186 βῃοῖκοὶ, οσ δῦουϊξ [ Αἴμοη. Ὁ. 88, σταφυλὴ---εὔστομος, κηὰ 
2. 4α. . 688, δῃ!ὰ οοσαδίοπα!Υ ἰῃ Ῥ]αῖο. [η ἰδθ 

Ρί. ἴδ οσοῦτδ 18 ἰἰπχο8, απὰ ὅ ἰπ (ἢ6 Α 
ΟΥΡΙα ; δι ΑἸ αγΒ ἴῃ [Π6 δἷηρ. (νιοὶ 
Β66Ι8 {Ππογϑίουθ ἴ9 ἤᾶνο Ὁθθη ΤΠριλοηίκις 
ἀουνοά ἴσοι ἴπΠ6 ΗθΌγ. 329): 6. ψτ. ὅεῖ. 
ΥἹ. 18, οὐκ ἔστι σταφυλὴ ἐν ταῖς ἀμ- 
πέλοις. Ναοῖ. χὶϊ!. 1ὅ., οἶνον καὶ σταφυ- 
λήν. αδῃ. χ]. 1], καὶ ἔλαβον τὴν στα- 
ΦΥΛῊ (186 φταρο8), καὶ ἐξεθλιψα αὐτῆν. 
ὑτ. ν]. ὃ, σταφυλὴν πρόσφατον καὶ 

σταφίδα οὐ φάγεται, ἷ. 6. ποίε πο ἔγεοὶι 
ΡΘΒ ΠΟΥ ΓΑΙδΏΒ. 580 ΤΏΘοοΓ, 1ἀ. χχυίϊ. 

," ἃ σταφυλὶς σταφίς ἐστι, ΘΙ 80 
8686 ἶδ, “ [Π6 ἔταρο ΜΠ δ τὶρο ἰδ (δι 1688) 
ἃ ΓΑ δ: η.,᾽ ἱ. 6. 18 οἵ ΒΟ 1.86. 

Στάχυς, υος, ὁ, (ἔν. στάω,) απ δα οἵ 
ΘΟΓΣΏ ἰῃ 118 σΤοθῃ βίβίϑ, (80 ςδὶ] δὰ ἔτοῃι (δὲ 
ῬΘΟΌΪ ΑΓ ὀγοσέ ἔοττα ἰδ [ἤθη ἢ48,) Μείϊ. 
χὶϊ. 1. τίλλειν στάχυας. ΜΚ. ἰ,. 28. ἰν. 
28. 1μ. νἱ, 1, ϑορὶ. δῃὰ (]888. 
Στέγη, ης, ἡ, (ἔτ. στέγω, οοχῃ. νὴ 

τέγω, ἴο Κοορ ΟΠ οἵ οὐδ, 88 ταῖῃ, υὙἱπάμ, 
ΟΥ ΟΥ̓ΠΟΓ ἰΠ] 168 οἵὁἩ τῇὴ9 ψοδίδογ,) α οὐῦθ- 
ἑπρ, τοῦ Μαῖι. νἱῖ δ. 8, 1μ1. υἱϊ. 6, ΜΙ. ἢ, 
ὁ ἐπισχόχασαν τὴν στέγην. ϑδερί. δορά 

888. 

Σταυρὸς, οὔ, ὁ, (ἴτ. σταύω, οσοφπαῖο 
ὙΠ} στάω, ἴὸ Ηχ, παι  }γ, ἴῃ ἴΠπ6 στουπά, 
86 Οὔν δίαζε ἴτοιῃ ἴΠ6 μαϑί ῬΓθθνς οὗ ἐὸ 
δἰϊος,) α »οϊηίοα δίαδα οὐ ρμαΐε, Ήουι. 1]. 
Χχῖν. 4δὅ. Τῆς. νἱῖ. 26. Χοη. Αη. νὶἱὶ. 
4,14. Τῃ Ἰαῖεν τυύϊΐοτβ δπὰ ἰῃ Ν, Τὶ ἃ 
ΟΥ̓ΌΒϑ, 80. ἃ δῖδκο ψἱἱ ἃ ογοβδ- ρίθοθ, οὔ 
ὙΠ οἢ τηδ]οἴβοίοσβ σογθ παὶ]δὰ ἰοῦ Ὄὀχϑοῦ- 
Ἕοη, ἱ. 6. τοῦ οσγυοϊβοὰ - οὐ 11|6 ἡδίυτο οὗ 
ὙΔΐοἢ ΟΠ ΙΒ ηθας 866 ΤΩΥ̓ ποίεβ οὴ Μαῖϊ. 
χχνὶϊ. 82. 1) ριορ. Μαῖϊ. χχνυὶ! 82, τοῦ- 
τον ἠγγάρευσαν, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ, 1Ἰ. 6. "το αἰά Ὠὲπῃ 'ῃ δοίης 10 ἢ νοῦ. 
40, 42. ΕἾ. ἴῃ (86 ρῆγαβδοβ, αἴρειν, βασ- 
τάζειν, λαμβάνειν τὸν σταυρον, ἰο ἑαΐδα 
ΨΡ οΥ δεαν οη6᾽8 ΟγΌδ88, ἷ. 6. ἴο ὑυπάθδτρο 
ἘαβοΠορ, {τῖ8], Ρυπίδτηθηῖ,, ἴο ΟΧΡΟδΘ 
ΟὨ Θ᾽ 86] ἴο σοηξιπο}γ δηὰ ἀδαίῃ, ἀθηῃοιη 
τῃαΐϊ ρμογίίοη οὗἉ «Π]οιϊοα τυ οἢ 18 ἐμά 
ὉΥ (δ (ΑἸ ΠΠ] ἀΐδοῖρ] 65 οὗ ΟἸἾγίβι, 88. ἃ 
ἐπα] οὗ τοῖν δι ἢ, δηὰ σὰ ϊοῦ ἰδ ἱπιοπἀ θὰ 
ἴο οσοπέοτῃῃ ἰπδῶ ἴο 19 δχϑιῃρ]ο οὗ (Ποὶν 
ογυοϊβοὰ Μαρίου : αἴρειν, ἴλι. ἰχ, 28 ; 
βασταζειν, χὶν. 27; λαμβάνειν, Μαῖϊ. χ. 
88. 2) τηρίοῃ. ἐδ ογοϑ8 ἴου 118 ριῃ 8ἢ- 
τηοθηΐ, σγωσί σίοη, βροῖκθη Οἢ]Υ οὗ [ἢ ἀθαιἢ 
οὗ ΟἸγτῖδῦ ἀροῦ ἴῃ6 οτοββ, δῃηὰ ἀδποίίηρ {Π6 
ψ 010 Ρδβείοη οὗ ΟἸγὶδί, δπὰ τῆς τοῦ οὗ 
ἢἷ8 δυβονίησε δηὰ ἀθαι οἡ {Π6 οτοββ, ΕΡἢ. 
ἰϊ. 16, Ἡοῦὗ. χὶ;. 2, ὑπέμεινε σταυρόν : 80 
ὁ σταυρὸς τοῦ Χρ. } Ὅον. ἱ. 17. 6]. νί. 
12,14, ἀαπὰ ὁ σταυρὸς, δ060]. 6]. ν. 1], 
δηϑυθγίηρ ἴο ὁ λόγος τοῦ σταυροῦ, 1 Οοτ. 
ἱ, 18, ῬΆΪ]. 11. 18, 

Σταυρόω, ἴ. ὦσω, (σταυρὸς,) Ρτορ. 
ἕο ἀγίυο ϑέαἶρο8, ραῖεβ, ρα 1βα.68, ΤΏ ας. Υἱ], 
2δ.: ὉὈυὲ ἴῃ ἰαῖοῦ τοῦ δηὰ Ν, Τὶ ἐο ογὼ- 
οὗν, παὶΐ ἐο ἰδλδ ογοδβ, «ἸῸΝ δος. ΟΧΡΓ. οΥ ἢ 
ἰ}}. Μαῖι. χχ. 139, μαστιγῶσαι καὶ 
σταυρῶσαι. χχὶϊ!. 84. χχγὶ, 2. χχνὶϊ. 22, 
δη. ΜΙκ. χνυ. 18, βᾳ. Ασοὶβ ἱϊ. 86, 4]. ΠΡ 
δηὰ Ο]666. ΕἾ. ΞΞῷ ϑανατόω, 6Ἃἴ]. ν. 24, 
σταυροῦν τὴν σάρκα," ἴο οτυςϊγ [86 ἥεδῇ,᾽ 
1, 6. ἴο νδηρυΐβῆῃ, τῃου , ἀδβίσου [ἢ6 
ἀβμήὴ ΟΥ̓ [06 ΘΆΓΠΑ] πδίαγο, ἴο τοΡ ΕΠ 18 
υδίῖϑ {που ρἢ ἴΠ6 ἔα ἢ δηὰ ον οὗἨ ΟἸτἰδὶ 
ογιοϊβοα: νἱὶ, 14, ἐμοὶ κόσμος ἐσταύ- 
ρωται, κἀγὼ τῷ κόσμῳ, "ἴΐο ψοΥ]ὰ ἴδ, 
ἀδδὰ ἰὸ πιο, δηὰ 1 τὸ 6 νψου]ά,᾽ ᾳ. ἀ. 1 
ἢδνθ αὐ γ στοπουπορὰ (Π6 στ οῦ]ά, δηὰ (Π6 
ὙΟΥ]ὰ τὴ6. 

Σταφυλὴ, ἢς, ἡ, (ἄ;. σταφὶς, ἃ ἀγοὰ 
ὅταρο,}) ῥγορ. ὦ σγαρθ, 180 α οἰμδίαν οὗ 
9ταρεθ, Μαῖι. νἱΐ. 16, μήτι συλλέγουσιν 
᾿ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλήν: ἴ,χ. νἱ. 44 
Ἐον. χὶν. 18, ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐ- 
τῆς. Απά 60 ἰη Ο]688. ἰὴθ τυογά ἰβ δἰ πιοϑβϑὶ 
ΑἸννΔγ8 υδοὰ ἴῃ [86 Ρ]υΓαὶ ; (Πουχὶι [Π6 δὲ5- 

Στέγω͵ ἴ. ἕω, ἴῃ Ο]688., 85 Γποΐδη, ΤΊ, 
18. Τῆς. ἱν. 84, ἰγλη8. ἐο ΘοΌδΡ᾽ ; Αἱ 

δδ, 2 
Στεῖροδ, ας ον, 84]. (στεῤῥὸς, στε 

ρεὸς, ἤπα, 80] 1ὰ, ἔτ. Ὑο ἩμιῚ τ νας, δατ- 
γόη, ἀϑοὰ ΟἿΪΥ οἵ ἔδπα]θβ, [ωυ. ἷ. 7, 8» 
ΧΧΙ, 29. 614]. ἱν. 27. ϑερῖ. δηὰ ΟἸωββ. 
Στέλλω, ἢ, στελῶ, ρτορ. ἐο 8εέ, ρίαγε, 

πιαΐό ϑἰαηὰ ἴῃ ογάογ,, 8. βο] ἀΐδγα ἱπ θαι]: 
ΔΙΤΑΥ, Ἠοι. 1]. ἷν. 294: ἢγ. ὦ »ε ἃ 
ογάοτ, ργϑραγθ, Νί οἱ, 18 τινὰ ἐς μάχην» 

{Π χῇ. . νῆα, Οἀ. ἰϊ. 287. στρα- 
τιὰν, Ηάδοι. ᾿ἰϊ. 141. Ηδποο, ἔτουι 186 
ἰάθα οὗ τιοϊΐοῃ ἴο ἃ ρἷδοο, ἱπιρ] θὰ ἱπ »γΡ 
»αγίπρ οὐ Πιίέπρ ομέ δι ἀτταδτηθηΐ [0 827 
ῬΌΓρΟΒΘ, ὁοτηδ8 [86 ἀδι8] Οτεοκ εἰρη 
ϑοηά, ἰο ἀεϑραίοῦ, ἱπιρ] Υἱπρ 8. ργοσίους βι- 
τὰς ουΐ, οἰ ΤῊΝ αἰ οτίην ΤῊΝ πιμπο. 
Ἀ88. ΟΥ Τά, ἐο ὧδ 8εηΐ, 60, εἰ ἐκάζα 

208. Απὶ. ἱ. 19, 1. Ηδοὶ ἰὸν 58. Χεη, Αἱ. 



ΣΤΕῈ 

το ϊ, δ. ἘΥΓΠοΥ, 68 186 ἰάδδ οὗ πηοίϊΐοῃ 
ἕο ἃ Ῥ]αθθ ΠΙΔῪ ΒΟΙ ΘΕ Ώ68 τη} τηοϊϊοη 
δαοῖς ἴο ἃ ἴοττηον Ὀἶδοθ; 80ὺ ὮθῆσΘ δ .ῖδβ6β, 
ὈΥ ἃ υγί μοῦ τϑίηουθ οὗ δοῆβο, [δὶ οὗ ἐὸ 
ἄγαιῦ ἔπ ρϑύβοῃδ δβεηῖ ουβ, οὐ ἰπΐηρε {δαὶ 
116 αχίθῃηάεὰ δὺοαΐ : ψῆθηοθ [ἢ6 (ΘΥΤΩ 
σδῖηθ ἴο δ6 Δρρ] 16, 86 ἃ Ὡϑυῖζίοαὶ ἰοστη, ἴο 
ῖηο ἀγαισέηρ ἐπ οὐ ζεγίξησ 5α118. 866 δου. 
Οὐά. 1). 11. ΣΕ δοῦγ}. Βαρρὶ. 704, δηὰ Ευ- 
τὶρ. Βδςοῦ. 668, (σβοτο ἰΐ οσσυτθ ἴῃ ἃ 
Ἐσυταῖδνο 586πη866,)))ὺ λόγον στειλώμεθα. 
Οὔτ. 4150 Ηον. Οἀ. ἰϊ. 10, 28, ΑἸ5ο ἢρ. ὥ ' ᾿ς 

ἕησθ, ἃ8. 208. Αηί, ν. 8, 8, λύπην στα- 
λῆναι. ῬὮΪ]ο ἀο Υἱῖ. Μοε. 1]. Ρ. 668, τὴν 
φυσῶσαν οἴησιν---στέλλειν καὶ καθαι- 
ρεῖν ; 88 8514 οἵ ̓ όγϑοη8, ἰο γέρνει, γεϑίγαϊη 
ότι δον ἰδίηρ, ῬΆ1ο ἀθ ὅρρθο. ἴωορε. Ρ. 
772, ἀπὸ τῶν ὑψηλῶν καὶ ὑπερόγκων 
ἀντισπῶσα καὶ στέλλουσα. ΜΙὶὰ. δ εο], 
ΡΙ]μῖ. υἱῖ. Ρ. 958, 6, οἱ κατὰ ψυχὴν χει- 
μῶνες, στείλασθαι τὸν ἄνθρωπον οὐκ 
ἐῶντες. Ἡδξποο ἴῃ Ν, Τ'. τηϊά. οὗ ρδ88. ἢρ. 
ΟΥ̓ ΡοΓΒΟΩΒ σΟΠΙΓΔΟΌΪΣ ΟΥ ἀγανίπρ {δ θτη- 
Β6]Ϊγ68 ἰπ ἴτοια ἔδδν, βυγρτίῖθθ, ὅζα. ΞΞ ὸ 
δὐγίηκ πηι, ἰο ἔδορ ἢ )ῦοπι, ἰο ανοϊά, 
δοισαγὸ ο7, ὙΠ δοο. 2 ΟὐοΥ. νυ]. 20, στελ- 
λόμενοι τοῦτο, " ᾿δ ριιδγάϊηρ ἀρ θθ. ἄζε, 
Ἴ. 6. ἴῃ οτγάουὺ ἴο ριιατὰ δραϊπδῖ, ὅς. ὙΠἢ 
ἀπὸ, 2 ΤῊ. 1. θ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ 
“παντὸς ἀδελφοῦ κιτιλ. “ταὶ γο ψ]ἢ- 
ἄγαν γουτγβοῖνοθ ΠΌΤ] ΘΥΘΤῪ ὈΓΟΙΠΟΣ Μ0Π0.᾽ 
ὅχο., οαυΐὶν. ἰοὸ ἀφίστασθαι, χωρίζεσθαι 
ἀπό: 80 Μβὶ. ἰϊ. 5, βερῖ. ἀπὸ προσώπου 
ὀνόματός μου στέλλεσθαι αὐτόν. Ῥο]. 
Ὑἱ. 22, 4, τὴν ἐκ τῆς συνηθείας κατ- 
αξίωσιν στέλλεσθαι. 

Στέμμα, ατος, τὸ, (στέφω,) α Πϊϊοί, 
ἠἀνίαπω, ιυγοαΐδ, Αοἰδ ΣΧῖν. ἿΣ ταύρους 
καὶ στέμματα, Ἰ. 6. " Υἱοτη8 δἀογποὰ Ὑ10}} 
Β]]εῖδ δηὰ ραν αηάβ.᾽ 88 γγὰϑ ΟἸΒ[ΟΤΩΔΥΥ ἴῃ 
Βοδίμϑη βδοσῆσοθ : Ηου. ἢ. 1. 28, Τῆυς. 
ἦν. 188. 

Στεναγμὸς, οὔ, ὁ, (στενάζω,) α 
στοαπίησ, πιοαπέησ, οἰ ΟΣ ἔγοτα δοάεέῳ ραΐη, 
48 οἴκξη ἱπ ϑορῖ, δηὰ ἴῃ “08. Β. . νἱ. ὅ, 
᾿ ΟΥ το πιοπίαὶ σΥγίο, 88 Αὐοἰϑ υἱῖ, 84. 

Αἶδο υϑδϑά οὗ ρχάγοσβ ἰο αοἄ ποΐ ἜἼχργϑβεθά 
ἴῃ αγιΐϊου]αῖο τογάβ, Εουῃ. υἱὶϊ. 26, στε- 
ναγμοῖς ἀλαλήτοις, “ ΟΥ̓ ΔϑρΙ ΓαιΟΠ 8. ὕῃ- 
ὩϊΟΣΔΌΪ 6," ἱ. 6. ὈΥ τιθδηδ οὗ ΟΥ̓ ΘΧΟΙ ΠΠ 
18:686 Δϑρί γαίουβ. ϑορί. δῃὰ (488. 

Στενάζω, ἔ. ξω, (στένω, στενὸς.) 
1) ἐο φγοαπ, πιοαπ, ἸΠΊΓΔΏΒ. 88 οὗἨ ΡΘΥΒΟῺΒ 
ἴῃ ἀἰϊδθῖγοθβ οὐ δπ᾽οιίοη, Εοπ. υἱἱ. 293, 
ἡμεῖς αὐτοὶ ἐν ἑαντοῖς δξ τι μεν ὧὠπ- 
εἐκδεχόμενοι. 2 Οον. γ. 2, 4. ΗοὉ. χἰϊ!. 17. 

180, ἃ8 βαϊὰ οἵ ἴῇοβὸ ψῆο ΟΣ β:]θπὶ 
ΤΆΥΘΙ, ποῖ ΘΧΡγοββοὰ ἴῃ δι] ]αῖθ οσάθ, 
Ἰ-. νυἱἱ. 84, ἀναβλέψας--ἐστέναξε. 2) 

ἐο τπργηπων, δὲ ἱπιραϊζέρηξ, 78. ν. 9, μὴ στε- 
νάζετε κατ’ ἀλλήλων. 80 Ρ]αϊ, ἰχ. 97, 
8, οὗ στενάξαντος, καὶ Λακ. ἀρὰς ποι- 
ουμένου, οἱ ἃ]. δά. ν. ὃ, διὰ στενο- 

40ὅ 
χωρίαν πρεκατον στενάζοντες, ἐροῦσιν 

Δ] 

ΤΩΔΥ Οὔοιυθ, ἰἤγονδ πὸ 111}6 
ῬΓΤΏΔΡΥ 8656 δηὰ γαΐΐο δἰσηΐβοαξἑοπΐδ οὗἉ 

αϊγηιἐπιβῆ, ἀϑϑμαρσα, δὲ 5αϊὰ οὗ 

ΣΤΕ 

ἑαυτοῖς κιτ. ψἘ ἢ ]αϑὶ βάθδδξο, 2 
ἱσῃῖ οὐ 186 

("0 ποτὰ στένω, 4. ἀ. δῆρεῖα, δηρυδίιῃι 
ἴδοοτθ ν6] 6880; ἴθ εἴεοὶ οὗὁὨ φτοδῃΐης 
βοοιηΐπῷ ἴο ὃ6 ἕο παγτοῖῦ ἰῃ6 συϊέυτ. Κ83.690 
ΤΩΟΥΘ ἴῃ ϑοδποϊὰ οὐ Ιϑηπορ Είγτηο]., ἢ 0 
Μ6}1 τϑιραῦκϑ τῃδι 1[ῃ6 ἰθιτὴ στένειν “δὰ 
ὑηέογηώηι δ.Ϊ τὶ ἀΟ] ΟΥΘΙῚ, 561 ΔΗρΡΌΓΘΙΙ, ρ6Γ- 
ποι : Ῥγορτῖθ δηΐπ οοπνθηὶΐ οἱ αυἱ οχΣ 
δΔηρηϑῖο ρθοίογ ἱπβρί τα ἀὐοὶί, οἰμώζειν δᾶ 
οαέογηα βἶστια Ἰυχοη 8 ρον ποῦ." 

Στενὸς, ἡ, ὁν, Δ). α ψοτάὰ οὗ σῇ οἢ 
1π6 ἀοτιϊναϊίοη 8 ἀουδίζαϊ, ἀπ οὗὨἩἨ ὙἘΙΟᾺ 
[86 ΕἸἰγιποϊορίδιβ οαἴνθ ΔΩΥ μὰς Ὀυϊ ἃ 
Β8 8 ΔοΙΟΥὙ δοοουηῖ, [ βυβρεοῖ ἴμδὲ 1 ἷβ 
οοττυρίοα ἔγοιῃ 86 ραδί ραγῖ. οὗ βοτὴθ οὔ- 
801]616 σεῦ, δηὰ {παὶ ὑῃ6 ῬΓΪΠΠΔΥΥ͂ 86η80 
Ὅ88 λοηιηιοα ἕπ, εἰγαϊοποα,, οοπίγαοσίοα, ἃ8 
ΟἿΡ 86]. παγτοιὺῦ ἀοτῖνοβ 118 οὐ ρίη οτα ἴῃ 6 
Ρϑϑδὲ ραγί. οὗ ("6 Α.-3. νετῦ γγυνίδη, ο0- 
αγοίατὶ, οοπιργίπιοτο, (80 ΟἿΣ δὰ]. εἰγαϊρἧξ 
σοΙΏ68 ἔτοιῃ ἴδ [,δἱ, δγίοίωβ, Ῥαϑὶ ρατί. οὗ 
δέγίησογο.)  ὨΘΏσΘ ἰΐ στη ἴο τηθ68η, ϑέγαΐ, 
παγτοιυ, Μαῖϊ. νἱὶ. 18, 14. [λι. χὶϊ, 24. 
ϑορί. δὰ Ο]δβ8. 
Στενοχωρέω, ἴ. ἥσω, (στενόχωρον, 

ἤτοτα στενὸς, χώρα,) ἰο ογοιυὰ ἵπίο ἃ πατ- 
γοῖῦ βρασε, ἕο βίγαΐϊίοη 70. γόον, ϑιορῖ. ἀπά 
ΟἸ688. ; ἴῃ Ν, Τ. ρα888. ο ὧδ ϑ5ἰγαϊίεποά, 
2 Οον. νἱ. 12, οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, 
στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις 
ὑμῶν, 4. ἀ. “Οὐ εἰεοϊίοη ἴοσ γοὺ ἷ8δ ποὶ 
δέγαϊ ν Ὀυϊ γΟΛΓΒ [ὉΥ Ὁ8 18 βιχαλίοηοά,᾽ 
ΑἸ]8ο ἐοδο αἰδἐγ 8866, τοῦ 80] ἴο [τη ΟΠ 686]: 
2 Οον. ἱν. 8, ϑλιβόμενοι, ἀλλ᾽ οὐ στενο- 
ὠὡρούμενοι.. ΜὮΘΓΟ ὁ αν ἃ ηεδζαγῳ 

8]]δΐοη,, οα ἢ οἢ 860 ΤΥ ποίο ἴποτθ. 50 
Αὐτν. Ερίοϊ. 1. 25, 28, ἑαυτοὺς ϑλίβομεν 
καὶ στενοχωροῦμεν, κιτι.λ. 
Στενοχωρία, ας, ἡ, (στενοχωρέω.) 

ἈῸΡ. ϑέγαϊέπο88 ΟΥ φίαοω, ιτσαηί Δ μρθμει 
ἰυς. ἱν. 26, δηὰ οὔ ; ἴῃ Ν,, Τ' ἦγ. απσωΐρῆ, 

88 σλίψις καὶ στενοχ. Ἐοτῃ. 1,. 9. νἱϊ!. 
85. 8. 18. νἹ}. 22, καὶ ἰδοὺ ϑλίψις καὶ 
στενοχωρία. χχΧ. ῦ, ἐν τῇ ϑλίψει καὶ τῇ 
στενοχωρίᾳ. ὙΥ̓ἰβἀ. γ. 8, στενοχ. πνεύ- 
ματος: 8180 ἀἰβίγοββ ἔγοτη φβουθυῖυ, ὅζο. 
2 Οὐοσ. νἱ. 4, ἐν ἀν αὐ κεῖ οῖν στενοχω- 
ρίαις. χὶϊ. 10θ. δο ἰῃ Ατἱοιαΐὰ, 11], ΧΩ 
Ῥοϊ. ἱ. 67, 1. : 
Στερεὸς, ἁ, ὁν, αἀ). (Ἰστημι,} ὈΥΐτ. 

δηδ Ἰΐἢ δίαπαϊησ ἐπ: ̓  Ἔμοὶ κα Ὰ 
Ησια. 1]. χνὶϊ. 468: ΠΠκουΐβο, δι Ὁ} οἱ ϑοϊια, 
88 Ορροβϑὰ ἴο Ἰᾳυϊά, Ἡοῦ. ν. 12, 14, στε- 
ρεὰ τροφὴ. τορδηΐησ οἷα για, 88. 0Ρ- 
τῶν ἐν ἰαα γοΣ. 18: Βὺ6 ᾿ 88. 18 (8]]64 

Δ] θη ἰσχυρὸν βρῶμα, ἀπὰ Ὀγ Αττίδη 
Ἐρίοι. ̓ΐ, 16. πὰ ( Ῥιοὰ, Βίο. ΠΘΟΡἢτν 
δηὰ 1, υοἴδηῃ, τροφὴ στερεὰ, ἩΒΙΊΘΪΥ, βυο ἢ 
88 ἴμδὲ οὗἉ Μεθῆ, ἀπιὰ στϑὶῃ ἴῃ 118 τηοβὲ σοῦ- 
ἀθϑηβοὰ βἰδίβ, 85 ορροβϑὰ ἴο τὰ ἱκ, ροττί ἀσϑ, 
Δ δἰ ΠῚ Δ 8] ταθηΐδ, 6] ΘρΆΠΕΥ ἐδαδὰ ἐν 
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Βορδοῦῖοβ νέα τροφή. ΕἿἾς. ἥγπι, οἰαδίε, 
ἐπινιουσεαδίο, 2 Τίτα. 1,. 19, ὁ ϑεμέλιος τοῦ 
Θεοῦ. } Ῥεῖ. ν. 9, στερεοὶ τῇ πίστει. 
δορί. δὰ Ο] 488. 

Στερεόω, ἕ. ὦσω, (στερεὸς,) ῬτΟΡ. ἐο 
Ὶ ΟΥ δίγοησ, ἴο 8 : 

ἴτδμβ. Αοίδ 111, 7, 16, τοῦτον---στερέωσε 
«τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἱ. 6. " "6 βίῳ Ὠὲδ 
ῬΟνΟΣ δηὰ τηδ]θδίγ.᾽ ϑερί. ἀπά Ο]688. ΕἾ. 
ἕο οοηῆγηι, δῇ, Αςοἰ χυὶ, ὅ. Απά 80 
ἴῃ Ῥγου. χχ. 18. 

Στερέωμα, ατος, τὸ, (στερεόω.) 
ῬΙῸΡ. ὁ νῆδι 15 ἤχοά δ᾽ τηδᾶδ ἤγῃι ΟΥ̓ 50]14.᾽ 
Δ5 6 ἀτιηδιηθηΐὶ οὗ ἢδδύθῃ, Ἢ" αδῃ. ὶ. 
θ, 5ᾳ. Ἐπ. ἱ. 22, βᾳ.: ἰηῃ Ν, Τ, βᾳ. δία- 
Μψ, γπιπθθβ, εἰφα αδίπεδε, Ο0]. 11. ὅ. 

δηά εο ἴῃ 1 Νίδος. ἰχ. 14. 

Στέφανος, ου, ὁ, (στέφω,.) Ῥτορ. α 
οἴγοῖδ, Ήοτα. 1]. χὶ. 780; δἷβο α οἦὰ 
οΥ ογοιση δϑουϊ ἐπ6 μοβὰ- ἴῃ Ν,, Τ. 1) 86 
ἐλε επιδίοπι 9 τοψαΐ αἀϊσπΐν, Ῥον. νἱ. 2. 
χὶϊ. 1, στέφ. ἀστέρων δώδεκα. χὶν. 14, 
στέφ. χρυσοῦν : δϑοτὶ Ὀοἃ ἴο βαϊηἰδ ἰῃ Βοδ- 
νϑῃ, οἰβεἤογο οΔ]]οὰ ἀέπσε, ἷν. 4,10. ἰχ. 7; 
᾿οὗἩὨ [86 οσότχῃ οὗ Ἰβουπδβ βοῖ ρου ΟἿ σὶβὶ πῃ 
ἀοτίβίοη δ κίηρ οὗ [ῃ0 ὅονε, Μαῖί. χχνὶϊ. 
29, τΒΘΙΘ 8566 ΤΥ ποῖθ. ϑερῖ. δπὰ ΟἾδδβ. 
2) 88 [6 ργίζε οοηξοιτοά οἡ υἱοΐοτβ ἴῃ 186 
ΩΝ φαηιδε, α οπαρίος, τογοαΐδ, 1 Οοτ. ἰχ. 

,ν ἵνα φθαρτὸν στέφ. λάβωσιν : ἈδδοΘ 
ἢ. 8 δὴ οι θ]οῖα οἵ (6 τοναιὰβ οὗ 8 
ξαΐατο 1Ἰἴο, Θαυῖΐν. 1ο »γέζε, γειυατά, 2 Τίηι. 
ἦν. 8, ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφ. 94. ἱ. 12. 
τῆς ζωῆς. 1 Ῥοῖ, ν. 4. Ὠϊοά. ϑ'ς. χὶϊ!. 1δ. 
8) ἔμ. ογπαγιομΐξ, δόμον, , ὁ ἴδαὶ ἴῃ 
ψ οἷ ΟΠ6 ΤΩΔῪ αἷοιγ, ῬῺ]]. ἷν. 1. ἀδελφοί 

ν, χαρὰ καὶ στέφανός μου. 1 ΤῈ, 1]. 
9. βορῖ. δηὰ ]αι, Ο] 88. 

Στεφανόω, ἴ, ὦσω͵ (στέφανος,} ῬτῸΡ. 
ἕο ογοιση, δὲ ἃ νἱοίοῦ ἰῃ (ἢ9 ΡΌὈ]1ο ρϑίηθβ, 
ἄς. 2 Τί. 1. δ, ϑβορί. διὰ ΟἾδβϑ. : ἢ. 
ἐο αἀογη, ἀδοοταίε, ἨδΘΌὉ. ἰϊ. 7, 9, δόξη καὶ 
τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν. Οπ ἴϊο πᾶ- 
ἴυγο δηὰ οτρίῃ οὗἨ (06 τοθίδρῃοσ, 866 τὰ 
ποῖθ οὐ Το. ἵν. 12]. Τ| οὐα. ͵8ο ἴῃ Ὠ]οά. 
δὶς. χχ. 84, δῃηὰ οἷϊ. ἰῃ [δι ΤΙΣ, 

Στῆθος, εος ους, τὸ, (ἵστημι, στῆ- 
40) ἐδ δγεαδί, ραν. τὰ στήθη. 1... χΥἹ 
18, ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐ. χαχΙϊ!, 48, 
᾿στύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη. Φοδἢη ΧΙΪ,. 

, Χχὶ. 20, Εδν. χυ. 6. περ. περὶ τὰ 
στήθη. ΤΒΟΡΙΌΓ. ἕοστα ἰδ ἔγϑα. ἱπ Ἡομαθσ. 
δορί. δηὰ ΟἸ888. 

Στήκω, ἃ ἰαῖο ἴογτῃ, ἔοππὰ ΟὨ]Υ ἰπ 186 
Ρτοϑοπί, ἔτοιλι ἕστηκα, "1 οἰδηά,᾽ νοτί, οὗ 
ἵστημι, ἴο βἰαπά, ἰαῖταηδ. ΜΚ, χὶ. 20, ὅταν 
στήκετε προσευχόμενοι. ἘΠ δον. ΟὨΪΥ 
ἢχ. ἰο εἰαμα ἥγηι ἴῃ ἴδ ἢ δὰ ἀμ, ἐο δὲ 
οοηδίαπέ, ;Σ Ὑὑ7)ὑὦ ἢ ἀας, οοπιπιοάϊ, ῬΘΥΘΘΌΘΥΘ 
Εοτα. χὶν. 4, τῷ ἰδίῳ κυρίόρ στήκει ἣ 
πίπτει, “ἴο ἰδ να τηδδίοῦ ᾿6 βίδηάϑιἢ 
ΟΥ 160}. ἐογθηϑὶο ἰθσπβ δ ρτιὶ ἔγηρ ἴο 
πᾶ οὐ χα ἐπ ., ἴο δ6 αοχιμοά, 
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οΥ ἕο δδ οοπάδηινοα. ἘΠ0]1. Ὁγ ἀαί. οὗ [πἴηκ, 
6]. ν. 1, τῇ ἐλευθερίᾳ : ὉΥ ἐν νἡτ ἀδξ, 
Ἰ σον. χνὶ. 18, κετε ἐν τῇ πίστει. 
ῬΒ]]. ἱ. 27. ἷν. 1, ἐν Κυρίῳ, ἱ. 6. ἴα τ᾿ π 
ἔαϊι δηὰ ργοίδεδίοῃ οὗ Ὁ) ιγίδιὶ. 1 ΤῊ. 111. 8. 
αὔδοὶ. 2 ΤῊ. ἐ). 18. 

Στηριγμὸς, οὔ, ὁ, (στηρίζω,) Ῥτοβ. 
μό88, 88 οὗ ἰἰπ δίδιβ, Πι͵οά. ϑ'ς. Ῥ δι. 

ΟΥ φεποῦ. Ρ]υΐ. μὸν 284, 1}: ἴῃ Ν. Τ. 
ἢν. ᾿ωδάηεδϑ, ἰ. 6. εἰ αδίμ685 ἴῃ τοῖπ ἃ δηά 
ἔοι, 2 Ροῖ, ᾿ἱ, 17. 

Στηρίζω, ἔ ίξω, εὐστῆμε) πσθρὺ 3» 
65. ΤΏ Θοσ. 

498, οὔ α Ἰοοῖκ ἄχοα Ὁγ Ψυρίϊον : βξ ποι. 

ὑγαδὲ ἴῃ τηϊπά, 
οοπ γι, εἰγεησίδλοπ ἘΠ ΠΡΙΒῚ, μι. χχὶ!. 82, 
στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου. Ἔοτῃ, ἰ. 
11. χν]. 25. 2 ΤΊ 6ββ. 11). 8. Φαιθβ νυ. 8, 
στ. τὰς καρδίας ὑμῶν. 801] Τ 658. ἰἰϊ. 
18, στ. ὑμῶν τὰς καρδίας, σὶῖϊ ὙΐΟΝ 
ΘΟΙΏΡ. δ. οχὶΐ. 8, ἐστήρικται ἡ καρδία 
αὑτοῦ, οὐ φοβηθῇ. Ἐδοὶι5. νἱ, 40: ὁ 
ἔοττη οὗ δχργοβείοῃ [ἢΐ8 βουθδρθ ἑουπάοάὰ 
οὐ [9 ρῆγδβο στηρίζειν τὴν καρδίαν τι- 
νὸς (85 ϑεϊὰ οὗ 6 ϑυδίοπαποθ οὗ ἰοοὰ) 
οὰΝ τ . ΧΙΧ, ὅ, ̓  Ῥα. εἶ. 17. Ιὰὼ 

οἱ. ἱ, 12, ἐστηριγμένους ἐν τῇ π᾿ 
οὔσῃ ἀληθείᾳ, {πϑγῸ ϑϑϑῖῃβ ἴο νδ 1 ἰδ: 
ῬΒΟΣ ἰδκϑη ἔγοτῃ " α μδὶϊ ββίθηϑα ἴῃ ἃ βῃτο 
ΡΪδοο,᾽ εἐστηρίγμενον ἐν τόπῳ πιστῷ, 85 
βοϊὰ 18. χχίὶ. 25, (δηὰ 8δὸ Εδο]υβ. νυ. 10, 
γ͵ὸοὸ δανο ἔσθι ἐστηριγμένος ἐν συνέσει 
σου.) οἱ ἴτοτῃ 8 Ῥϑῖβοῃ Εχίηρ ᾿εῖ8 ἴοοὶ 
βστηϊυ, ἰῇ οὐάον ἴο τηδίἰηἰδίη δ18 στουπά; 
δηἀ δ0 'π Ήοῃι. χὶϊ. 434, τὸ ανο οὐδέ πη 
εἶχον Οὔτε στηρίξο ει ποσὶν ἔμπεδον, 
οὔτ᾽ ἐπιβῆναι, δηὰ 1]. χχὶ. 24], οὐδὲ πό- 
δεσσιν Εἶχε στηρίξασθαι. Ἰῃ ] Ῥεῖ. ν. 
10, στηρίξαι, σθενώσαι, ϑεμελιώσαι, 
{ΠΟΓῈ 18 8ὴ ἈΡΟὨϊ θοαὶ ταϑίδρθοσ, ἀογί νοὰ 
ἔγοτα ἴποϑ0 στηρίγματα, ΟΥ ρῥΙΌρβ, ἄτα. ἘΥ 
ψθϊοῖ [ἢ νγ8}18 οὐὗὅὨἨ τηδϑβὺ οαϊῆοθθ ποτὲ 
Κορὶ ὉΡ. Απά 80 ἴῃ Εἰχοά. χυἱϊ. 12, ἴἰ ἰς 
βαϊὰ, καὶ ᾽Α. καὶ Ὦ. ἐστήριζον τὰς χεῖ- 
ρας αὐτοῦ" καὶ ἐγένοντο αἱ χεῖρες Μ. 
ἐστηριγμέναι. 

Στίγμα, ατος, τὸ, (στίζω, ἰο εἰὰ 
ΤΩΒΚΘ ἃ Ρυποίαγο, [0 ῬΓΙΟΚ ; δἰβ8ο ἐὸ 
ὙἾ}} ποῦ ἰτοῦ, Ἡάοι, νῇ. 8δ.) α τπιατὲ, ' 
ὀγαπά, 85 Ῥυϊοκθᾶ οὐ Ὀυγηΐ ἴῃ Ὁροη ἰδ 
δοάγ. Οἴνοῃ υϑοὰ οὗ [}9 τηᾶεῖκβ νὴ εἶ πο 
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ΤΟΠΔΎΉΒΥ 8ἴδνεδ, δη ἃ ΒΟΙΔΟΕἾ 65 ὈΓΤΙΒΟΏΘΙΒ, 
(ὁεο .45).. Υ. Η. 1". 9. ΡΙαι, Ῥεν. 26,) στ τὸ 
Ὀτγαπάοϑα, ΌὉΥ γν οἵ ἐρλοῤνο 8 [οΡΟΓΙΣ ἴῃ 
τοι, Ηἀοίῖ. νἱϊ. 28, 8, ἀηὰ «αἰϊυάεά ἰο δἱ 
Ἐον. χὶν. 9. Το ποσὰ ἴἰβ υβεὰ ἢρ. Ο]. 
νἱ. 17, τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω, πῇοτο ἴ86 
ΑΡοβῖ]θ 8ὸ 68}}5 {Ππ6 βοδτϑ ΟΓΥ Ὑ76818 ὙΠ]1Ο ΝΣ 
Βο ὕοτο ἰῃ ἰδ ὈΟΔῪ ἔγοπι δίγί ρ6ϑ. 

Στιγμὴ, ἣς, ἡ, (στίζω,) ῥτορ. α ρωπο- 
ἕωγε, ῥεῖδη Ἀοᾷ. ἡκξίαν ἴδ ΕἸζ. ἴον 
1πὸ τοϊπυίοβὲ ραγο]ο, δ. δδ2, 7: ἴῃ 
Ν. Τ᾿ Βζ. ροϊπϊ οὗὨ ἐέηιδ, δαυΐν. ἴο ἃ γ10- 
γπομέ, ἱμείαπέ, 1... ἵν. δ, ἐν στιγμῇ χρό- 
νου. ϑορὶ. 18. χχίχ. ὅ. 2 Μαςο. 1χ. 
Ρ]υῖ. ἀο Ῥυοτ. οδάπςο. 17, στιγμὴ χρόνου 
“πάς ὁ βίος ἐστί. ΑἸ. τ. 1. ἢ. Τρ 

Σ τίλ βω, ἴ, ψω, ἰο εοὐλΐπο, ἐο δὲ ὀγίρλέ, 
«λίπε, σίμίον, δὰ ἑαῦα Μὶκ. ἰχ. ὃ, ἱμάτια 
στίλβοντα. ϑορί. 

Σ τοὰ, ας, ἡ, (ἴστημι.)α ἀξάβ » Ῥογοΐ, 
»ίαζκα, τοοΐοα, Ὀπΐ ὀρθοῖ δἱ (ἢ 6 βἰάθβ, (116 
οτῖμδ] βοηβδοὸ οἵ ἴΠ6 ποσὰ θεὶῃρ 8 Ρ1118Γ οΥ 
«οἸυτὴι. [18 ἀοΥ δι ο δοθπ8 [0 Ὧθ ἔτομι 
δὴ ΟΪὰ ρμγοῖ. τη ]ὸ οὗ στάω, δῃηὰ ἴδ 
οσί σία] στη οδηϊηρ " δομῃοι ηρ ἥι θά,) οὐ {μδὲ 
ϑιδηδ ογοοῖ ; ΜΏθηοΘ ἐῦ σΔΙῺΘ ἴο δἰρῃ, 
ποΐ 8 οοΪυστηη ΟὨ]Υ, Ὀυϊ ἃ γοῖῦ οὗ ΘΟ] τη 8,) 
δυχτουπάοά δηὰ δυρρογίοά ὈΥ ΟΟΪ.Π]Π8, 
Φόδη νυ. 2. χ. 28, Αοῖίδ ἱϊ}. 1]. ν. 12: {ὺ8 
1ῃη9 στοὰ ἴῃ ᾳυθδίζοῃ ἰδ οΔ116 ἃ ὉΥ .708. τὸ 
ἔργον Σολομῶνος, ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἱπ ΓΕΐΕΓΘΏΟΘ 
καρ ἴο 1ϊ6 Τουπάαἰοηϑ : ἰξ τγδϑ γϑραϊγοὰ ὉῪ 
Αρτίρρα [πΠ6 γουηρεοῦ, [ὁ σοτὰ [Π6 δἴ- 
Ῥοτοῦ ΟἸδυάϊιβ. οοτωτ θὰ [Ππ6 σματρο οὗἉ 
9 Τετηρὶο; 908. Απί. χχ. 9,7. Οοωρ. 
Β, Ψ. ν. ὃ, 1. νἱ. ὃ, 1. 

Σ τοιβὰς͵ άδος, ἡ, (ἔτ. Ῥτοῖ. ταὶ οὔ στεί- 
βω. ἔστοιβα, 15 πέποιθα ἔτ. πείθω,) ῬτῸρ. 
“ΔῺΥ (πϊηρ ἐγοσάθη ἌΡΟΙ,᾽ δη ἃ ἤΘΠΟΘ ἡ ΔΗΥ͂ 
ταΐηρ δίγεισοα ὁπ ἰδὲ γοωπα, ὙΠΘΙΒΟΥ 
δίσων", ΒΆΥ. βί ὈΌ]6, τυβῃ68, τϑϑάβ, Ἴθᾶνεβ, 
ΟΣ 10 ἰπὶρβ οὗ ἰγϑδθβ, οὗἨ 4}1 ψϊο ἢ 6χ- 
ΔΙΏΡΪ6Β ΤΩΔῪ 6 δ66ὴ ἴῃ ἮΝ οἰδίεϊῃ. 1η Ν. Τ. 
Νίκ. χὶ. 8, ἰξ βϑϑῖῃβ ἴο ἀθῃοῖς ἥοπαδβ, ἴῃ 
Ἰοϑδῖυ ὑπῖξο οὗ ἰγϑοβ, ΒΌ Οἢ 88 ὍΘΙ τιϑϑὰ [ῸΓ 
Τοττηϊη ἴον σους ηθ8. 1 ψου]ά σομιρ. 8 
δἰγω αν ὑ86 οὗ ϑαλλέαν ἔος ϑάλλον, ἴῃ 
ΑἸΒεηδὺβ χὶ. κατακλίνας (αὐτὸν) ἐν τῇ 
πόᾳ, ϑαλλίαν τε κατακλάσας ἀντὶ τρα- 
πέζης, κιτιλ. 

Στοιχεῖον, ου, τὸ, (στοῖχος, 8 ΤΟΥ, 
βοσΐθβ, ἦγ, στείχω, ἴο ρῸ ἴῃ 8 ᾿1η6,} ΡΓῸΡ. 
δηὰ ῥτΐτπ. “ βοιῃϑί ηρ οα ἩΒΙΟἢ ΟΠ6 βο68,᾽ 
ἴο αἰξαίῃ ΒΏΥ Ῥυγροβα : 6. 2. [86 ρηοτηοη οὗ 
8 βυη-ἀ4], (Πδι οὐ ὙίοΝι [Π9 Βδάον, 88 1 
ὙΈΓΘ, 9068 ἴῃ (8 ΨΑΥ τουπὰ ἴΠ6 ἀἷα] : [ἢ π8 
1: 18 βαϊά “ἴο σὸ ἄοτῃ :᾿ 866 ᾿βαϊλ ἢ ΧχΧχυ]. 
8. ΑἾδο ἃ ἰδζίοσς οὔ ἴδ δ᾽ ρῃεθοί, {πδὲ οἢ 
ννΒο ἢ 006 φΌΎ8 ἰπι ἑοττο Πρ’ ῬοΤΒ ; ΠΘΠΟΘ, 
ΒΖ. οἰοηιοηίβ, ἰμο86 οὗ τ Ὲ]Ο ἢ ΔῊΥ {πίηρ ἷ8 
εοἴηροδοά. [Ιῃ Ν. Τ᾿ ρυγ. τὰ στοιχεῖα, 
οἰδηιοπΐδ: 1) σοΌοΣ, ἐδά οἰδηκεηέδ οὗ Ὠδίυτα, 
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{Ππ σοτηροηθηὶ ραγίδ οἵ {ππ6 ρἢ γεῖοαὶ πουϊὰ, 
ου Ὑ ἰο ἢ ἴΠ6 Οτεαῖον (88 ἰΐ 66) τοεπξ ἴῃ 
16 σνοχὶς οὗὁἨ ογοδίίου, 2 Ῥεῖ. ἐ}. 10, 12, 
στοιχεῖα κανσούμενα. ΙΕ, χίχ. 17. 
208. Απὶ. ἰἰϊ. 7, 7. Το. Ῥαγαδὶι, 1], 
Ηάΐδη. ἰἶΐ. 1, 12. 2) δ βαϊὰ οὔ δ θη ΤΥ 
Ἰηδίγιοσίοη, ἐΐδ οἰδηιοηΐθ, τω ηιοηίο, ταὶ 
τ ποῖρ] 68 οὗὁἨ δὴγ Ὀγδηοὴ οὗ κπον]οὰ Θ, 
60. ν. 12, τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς, ζ 

τὰ πρῶτα στοιχεῖα, " ἴῃ γε ΓΤ Θη 8 
ΟΥ ΡΣ] Οἶρ]68,᾽ παι ῖν, οὗ ΟΠ τ  ϑεΐδη ἰῃδίσιιο- 
ἤσοη ; σοὨβἰβιΣη  ἰῃ δι ἢ, σοροπίδηςθ, δηὰ 
ππη ̓κο. 8. οΔ]]οὰ, Ἵ ὑσιπέ ΥΩ ὙΠ , 
ἴῃπο ΙΘΆΤΠΟΥ 9068 ΡΟΝ (στείχει) 'π βθοκίῃ 
ἴο δἰίαΐῃ ΣΙ ΟΣ κοὸν κήνε, ΒΘ το αν 

Ι. Ρ]υΐδηοΒ ἀθ Εάυς. 16, μδ5 στοιχεῖα τῆς 
ἀρετῆς. ΤΏ ἰοττὰ ἰδ 6͵80ο υδοὰ οὗ [πδ 
βίδίθ οἵ τοϊρίουβ Κηου]οάρο ὙΠοΝ δυδ- 
δἰδϑίθά διωοηρ δΟΙδ 916 011ὸ δηὰ ἢθαι 6 η8 
θοίοτο ΟἸσίδί, δηὰ τ πο γα, ἔσο 118 
ΟΧίοτἢΔ] δηἃ σογετη οἢἾ8] οἤδγαοίοσ, Ἡἢ1]6 
διυϊοά ἰο 186 105 οὗὁὨ [86 τοοεὶρἰοηί8, 
ὉΟΥ οΔ]ου]αιεὰ ἴο Ἰαδὶ ἔῸΓ ἃ {ἰτηθ. οἷν. 
8, 98. Οο]. 1. 8, 20, τὰ στ. τοῦ κόσμου. 

Στοιχέω, ἴ. ἥσω, (στοῖχος, ἃ τοῦ.) 
ΡΓῸΡ. ἔο βίαπα οΥ 90 ἵπ ογάδγ, ἰο αὐαηοδ ἴῃ 
ΓΟ, ΤΒΏΪΒ, Χοη. Ογτ. νἱ. 8, 84.ὄ 1η. Ν. Τ.. 
ἢ. ἐο τοαἱϊᾷ ογάογίψ, ΞΞ ἰο ἰἔθα ἀαοοογάΐξηρ ἰο 
ΔΗΥ͂ ΤῸ]Θ οὗ ἀυΐγ, ἐο γοίϊοιυ Ἰι, 64], νἱ. 16, 
ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχ. γν. 25. 
ῬῺΣ]. 111. 16, Βουῃ. ἐν, 12 - δθϑο]. Αοἰβ χχὶ, 
24, στοιχεῖς τὸν νόμον φυλάσσων. 
ΕἸ νοδὲ ἴῃ {Π6 ΒαὈϊτιι4] οὈβοσνδῆοθ οὗὨἩ (ἢ 
Ἰανν :" στοιχεῖν, ᾿ἴκὸ περιπατεῖν, Ὀοϊηρ 
πιδ6ἀ οὗἉ ΒαὈΣ 8] δεϊϊΐοη. 8.0 ϑοχί. Ετωρῖτ ἱ. 
10, 2838, στοιχεῖν τῇ συνηθείᾳ. ῬοΪ. 
ΧΧΥἹΙ. ὅ, 6, στοιχεῖν τῇ τῆς συγκλήτον 
“προθέσει. 
Στολὴ, ἧς, ἡ, (στέλλω, ὙὮΠΟὮ 866.) 

ῬΓῸΡ. “8 διιπα ουἵ,᾿ οὐ δαυϊρταθηῖΐ ; 8160, 
αρραγαΐμβ, δἃ8 αΥ̓18, λαγηθ88 ; Ὀυΐ ΠΘΠΘΥ. 
αρραγεῖ͵ αἰξέγεο, ἀγόε8. Τῃ Ν. Τ΄. δηὰ οὐοδ- 
Β'ὁΠ8}}Υ ἱπ {Ππ6 Ο]888.. δβρβϑο. [86 ᾿δίδνὺ ὁῇθβ, 
ἴξ 156. δαυῖν. ἴο [με1, δέοϊα, α υεϑίπιεπέ, ἷ. 6. 
8 τὰ ἢ ἤονίης τοῦθ γοδο ης ἴο 86 ἔδοῖ, 
ΌΤΙ ὉΥ ΚΊΏρΒ, μυ]θβίβ, ἃ ρθγεοβ οὗ σϑηὶς 
δηἢ ἀϊδυποίίοη, (866 1 ΟἼτοη. χν. 27. 
8 Ἐδάγ. ἱ. 1. ν. 8]. Χοη. Ογτγ. ἱ. 4, 26. 1. 
4, 1. 1.υ-. χν. 22.) δηὰ ἰπογοίογο το 
αῇεοίοά ὃὉγ {πὸ ῬΏΔΙδ6 68, Θβρϑςΐβ]γ (86 
Ψυτδίθ, ΜΚ. χὶϊ. 88. 1λι. χυ. ΝᾺ Ἐδν, νἱ. 
11. υἱ. 9, 18, 14. 

Στόμα, ατος, τὸ, ἰδὲ πιοιιέΐ, οὗ τοι 
Δ δηΐτημ8}]8: ἴ. ΡΈΟΡ. οὗ δηΐμηδὶβ, ΝΙδἷί. 
ΧΥΊΪ. 27. ἐρνὶ Χί. μ ὙΜῈΣ ὦ “᾿ τ τ- 
ΒΟΏΒ, 85 ἴῃ ΟΥ̓Δ 0 ἴησ, ὈΙονΙησ, 
ὅτ. 2 ΤΉ. 1. δὲν τῷ πνεύ ἘΣ τῶν στόν 
αὐτοῦ, 5ε}}]. τοῦ Θεοῦ. ον. ἱ. 16, χΙ, ὃ : 
88 τεοοϊνίηρ ἔοοά δπηὰ ἀτίπὶς, Μαίί. χνυ, 1]. 
ἈΑοίδβ χὶ. ὃ; οἢ ΟἿ 88 {ῃ6 ἱπβίγυτηθης οὗἁ 
ϑρθοοΐ, Μαῖῖ. χὶϊ. 84, τὸ στ. λαλεῖ. Αοἴδ 
ΧΧΙ. 2. Βομι. 11]. 14, 19. “ποιὰ 
88 ΒρΟΔΚΙΉΖ, ΟΥ ΡΟ ΔΡδ τηοΐοῃ. ἴοΓ τσογάϑ, 
ϑαψίησε, ἀἰδοοιῦϑε, Μαῖϊ. χυ !. 16, ἐπὶ 
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στόματοφ δύο μαρνύρων. ἴα. χὶ. δά. 
χὶχ. 22. χχὶ. 1δ, δώσω ὑμῖν στόμα καὶ 
σοφίαν, η. ἀ. " νἱδό υἱἱοταποες.᾽ 1] Ροϊ. ἰϊ. 
22. ἔβαιι. χυ, 24. Βορὶι. (Εἀ. Τ. 427. 
.699. δ δἰοοὸ ἱη πρόρ φεῦ ρρι Ρἢγαβεβ, θου- 
κονοιῦ ποδοῖν ἔγοιι ἰδ Ηςοῦ. 1) ἀνοίγειν 
τὸ στ. “ἴο ὀρθὴ ΟὨδ᾽Β πους, ἰο δροδίς, 
Μαῖι. χιϊ. 835: βᾳ. οἵ {Π6 δαγιἢ δ8 γεῆὶ ἴῃ 
οἴδδπιδ, ον. χὶν 16, δηά ϑερὶ. 2) τὸ 
ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στ. ἰ. 6. " πογάδ 
υἱϊοτοὰ,᾽ φαψέπσε, ἀἰδοοιγοε, Μαῖϊ. χν. }], 
18, εηὰ ϑερὶ. 80 τὸ ἐκπορ. διὰ στόμα- 
τος Θεοῦ, ὶ. 9. . ἦν, 4, ἀπά 
ϑορι. διὰ στόμα- 
Τὸςξ τινοῖ, 

οὗ" δὴ 
88 αοά ὉΥ ἃ ργορδιεῖ, τρϑβδοηφεσ, [μκι. 1. 70, 

κατὰ στόμα.---11. τα. ἴῃ [0 δ6ῆδθ οὗ 
εάφε, μοῖπέ, 18. οἵ ἃ σέϑρου ; ἴῃ ὕφυτο 

ἌΚοη ἴτοσι [6 τοῦτ 48 διτηεὰ 

ἐλ ἡ) πὲ οἵ δὴ ἄτῖηγ: ἰὼ Ν. Τ. 
στόμα᾽ μαχαίρας, ἴ,κ. χχὶ. 24. στύμηνα 
μαχ. Ἠοεῦ. χί. 84. ϑερί. ῬΒΠοδῖν. Ηϑγοῖο. 
Χίχ, 9, στόμα τῆς αἰχμῆς. ϑορῖι. ΑἹ. 
Φ} ΤΉ ΘΟΡ τ᾿ ] 5 Ῥ- τὰ πατρὶ 

ΟΡ. ἀπὸ στόματος σι υ. 
ἔδιδον δὴ Επτ, Ον. 1079 ᾿ 

Στόμαχος, ον, ὃ, (στόμα, ῥτορ. “ἃ 
του, αὐ τ᾿ θΆν, Ὠθηοο ἐδ ἑλγοαέ ; αἰδο [6 
΄80Ρ οΥ φωϊίεί, ἤοτα. 1]. 1. 292. 
χὶχ. 266, Ὀυὶϊ πιοτὸ ἔγοα. δῃά ἰῃ Ν. Τ᾿ ἐδα 
δἰοιιαοῦ (866 Εοὔδ. (ἔσο. Ηϊρροον. 854, 
Μ.}} Τίῃ. ν. 23, διὰ τὸν στόμαχόν σου, 
σθοτο, ἴοτα [ἢ6 ποχὶ πογάβ, καὶ διὰ τὰς 
“πυκνάς σου ἀσθενείας, Ὑἰϊοἢ ΔΓΟ ἴῺ δοτ6 
ἀοζρος Ἐχρίδηδίοσγυ οὗ τῆθϑα, ἰὲ ἰδ μἰδίη {παι 
ΌΥ στ. ἷθ τηδϑδηΐ ἢ Ιοχχοῦ νι τ616 οὗ [10 
διοιηδοῦ, ἴῃ Ὡς ἴΠ6 ἔοοά, ἀδῇον ἐδ μδ8 
Ῥαδβοὰά Σῃσουρὰ 86 οἴοῦ, ἰδ ἀϊεβιοα : δοὰ 
(8, 848 ΤΟ 587, “8 ΑΚ οΥ αὐ δ] ἰδὲ δίο- 
τοδοῦ.᾽ 80 (00 ατεοῖοα βαϊὰ, στόμαχος 
ἀσθενὴς, 6. κατ. Αἰ θη, 1. 1}. ν. 19, τοῖς 

ενῆ τὸν στόμαχον ἔχουσι. «πὰ ], ἰϊ. 
οὐκ οἰκείως διατίθεσθαι τὸν στόμαχον, 
ἐἴο δα ἱπάϊβροθοά ἴῃ 86 βίουγας ἢ. Απάὰ 
ἴῃ κα τπδπῃοῦ ἡ βιοπηδο υδ᾽ ἰὼ [,διΐῃ ἰδ 
Ραὶ ἕον “ ἀδὈ}}1{85 βἰοιπδο ϊ." 

Στρατεέα;, ας, ἡ, (στρατεύω,) ρῥτορ. 
δ αγυ δοι οἷο, τοανζο ᾶ βλβ πὸ ; ἄγε; τας: 
ἘΈτθα, ὉΗΒΡαΝ Σ ἴῃ Ν. Ἴ. πιοίδρῃ. 
οὗ Ἐ{Π|0 “δροϑίο]ῖς οδῆοθ, 885 οσοῃηεοϊφα πίτἢ 
Ἠιάράβε ρα, ἀδηρετα, δπὰ (τα ]5, ̓ὐἶκο τ8οβθ οὗ 

- ΔΙ ΔΕΥ βεῦνῖοθ, α τοαγΐατα, 2 Ο(ογ. χ. 4, 
“τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ 
Ἰσᾳρκικά, } Τπ. Ἰ. 18, ἕνα στρατεύῃ.--ο 
τὴν ικάλὴν στρατείαν, ὅ8ο ἰτὴ6 ρμῆγαξα 
ὡτρατνεύένθαι: στρατείαν ἴτοα. οὐσατα ἰπ 
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1ὴο9 ΟἿα55. υυυϊτοτβ ἴπ ἴθ 6 56ῆ86 ὅξο νοτγξοττωι 
τ ΔΥΥ βουνῖος.᾽ καῖ Γπουρη εξ Ραβ- 
δΑρ68 8΄6 Ξιρροβθὶὰ ὃν ἴῃ τῆοβὲ ᾿ἰδασπειῖ 
Εἰχροβίτουβ ἴο ἴανο γοΐεσοποο βοῖ Εἶν τὸ ἔπι 

[0]. οἴαγχα ; γεξ ΠΟΥ τηρϑξ, δερες, 
τδς Ἰαιῖετ, Ὀ6 πιεαπξ ἴο δ᾽ϊυὰς ἴο δ μνετῖϊῃ 
δηὰ ἐγ ]5. οὔ τὰς (Οἧγίβέέαπ ἩΤαγζατε, οτἷὰ 
σι θ!οῖ δὲ. Ῥαὺϊ 50 ἔγθαυθπον {τοαῖξ, 

ΣΤρατέν Ια, ατος, τὸ, (στρατεύα,,) 
τοῦ. α τοίώαγν οαρεάϊοη οὐ Ν 

᾿ἀἰὐαηθῖ ῖο εἰ στα Ηάοὶ. 1). 49: 'δν 
ΤΏΟΓΟ ἔγοῃ. απ αγηιαπιοπί, 88 Τδπο, νυ. δ. 
Υἱϊ. δ: δηά δοσηθίηγεβ, δὲ 'ῃ Ν. Ἐ.. τοείαα. 
απ ἀγπΗν, )Ὥῶνοεβ, ἔγόορβ, λοϑέ: εἰβες 1) 
κεῦον, Ναιι, χχῖϊ. 7. Βον. χ. 16. χῖχ. 14,19, 
δπὰ 80 οἷϊ. ἰπ Χοηορἢ.; οἵ, 2) ὮΥ εγωεοὰ. 
α δαπά οΥ ἀείαοληιεκέ οὗ ἴτοορα, 6. ᾧ. τᾶδς 
νύβαας ἴῃ 180 ἔογίτοβδ Απίοηΐδ, Αοἰ χυε, 
0, δῃά α]5εο σεν. 27. σὺν τῷ στρ. “ἶιετο ἴδε 

ΒΘΏΒ6 ἷβ ποῖ, " ἩΪΕΝ δι) ἀγετωγ, ὃυϊ " τὰ {86 
ἴογοθ [ὑπο ΤΩΥ δοϊητηλπ)" ΑΪ50 οἷ 
Ἡογοὰ δ δοὰγ [βᾳ. χχῖϊ, 1ἰ, 80 
Ηάϊδη. ἱν. 6, 1], δροίζϑιι οὗ ὁ μωστὶ οὗ (δε 
Ργϑίοσίδη οοδοσί. 
Στρατεύω, ἴ. εὐσω, (στρατὸς, τὰ 

ΔΙΊΩΥ,) ἐο ϑεγὍ6 ἕπ ἐλα αγτεν, ἴο δα α τοὐέϊδινγ, 
Χοη. Ογτ. ἰν. 4, 11 : πὶ Ν. Τ᾿ οΕ]γῪ πιά. 
ἄοροη. στρατεύομαι, ἐο ϑεγῸθ ὡπ τσαγν͵ ἴο 
10αν. ἰο δά α 8οἰαϊεν, ἰηῖταπα. ἷἴ. ῬΒΟΡ. ὦ 
ϑεγῦδ ἵπ τοατ' ' Οοτ. ἰχ. 7, τίς στρατεύ- 
εται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; 2 Τίτη. ἢ, 4. 
Ῥετί. στρατευόμενος, α φοίαϊδον, Ἰ,α, ἴ. 
14, Αττ. Ερίοϊ. 11. 14, 17. Ηάϊΐδη. νῇϊ, ἢ, 
20. Χεη. τῦλες ἷ. 6, ἀπ ν ̓βύν: ἕο εἰτὼ 
τρασε τοαν, ΘΏ οὗ 16 ᾿ 
οἴἶδοθ 88 τ πη ϑδιει νὴϊ βαν δηον, ἢ τῆλεὶς, 
ἄἀδησοτα, 2 ον. χ. ὃ, οὐ κατὰ σάρκα στρ. 
1 Τίαι. ἱ. 18, ἵνα στρατεύῃ τὴν καλὴν 
στρατείαν. 880 ἱ Ἰεδδῖ {Π6 τηοοὶ ἰοαδηοά 
Οοιωτηοηίδίοτβ εχρίδλίη  δὰϊ (86 εχρεον 
δἰοῃ ΠΕΣ ἐρυρυβς 815 ἴο [6 ΟΚσιμάαι 
τοα το, 88 δὶ 2: 860 Τηοτ0 ἱπ στρατεία. 
05. ἀθ Μεοο. ὃ 9, ἱερὰν καὶ εὐγειῆ 
στρατείαν στρατεύσασθαι ὑπὲρ τῆι 
εὐσεβείας. 2) δροΐοη οὗ τ δύ} ἀειυδε: 
δηὰ Ἰυδίβ δηἀ ΟλΓΏ8] ρϑβδίοῃβ οὗ 525, 
ποῖ τα Ἰαῖο ἀραϊπδῖ [ἢ 6 καϊναῖϊῖΐου οὗ ἰδο 
δου}, οφροκίηφ ἴμο δ ] ονοσ 8 στονιᾶ ἰω 
ὅτδσο, δηὰ Κοερίῃς Ὁρ ἴῃ6 οοηῇῖςοϊ δεϊπεδι 
[9 διηΐπιϑὶ δῃρόξὶίοβ δηὰ 1τἢρ γχαιοῦμὶ 
ῬΟΨΡΡΓΒ οἵ 189 δου], ἴπ Βε8ἢ δη ἃ [6 ὁρὲ 
1:0 ο]ά ἀδηὰ {πΠῸ ΠΟῪ παίυτο οὗ τπδη δὰ 
ἷν. 1. 1 Ραι. κἱ. 11, ἮΝ 

Στρατηγὸς, οὔ, ὁ, (στρατὸς, ; | 
ῬἕΟΡ. ἀλον ὉΣ ἐκ αγην, ἐκ : ὑφ 
{6 ἴοη ΑἸ ΘηἶΔπ ἀγο βου σὔοθθ 
ΟΠΘ δοῖϊεὰ δ5 ΜΆΓΟΤΩ ἰδίου, δηᾶ ψψὲ 
στρ ετυννε, Ἡάοι. νἱ. 109. 52. Υ. 
"ον Ὁ οἴδεν Οτοεῖκ Ἔνδιον 6 πα ἢ». 
ποϊοὰ οὐῥενεπεασίδίγαξε. δὴ οὗ 
οδἕεοτα, 18 ἀοηοίοά ΠΕΣ 66 δον, 
οὔθηεγ »γϑίου. ἴη Ἐοιηδὴ ἐοϊσαϊὴ δὲ 
γον ηἰοῖραὶ ἴοτπδ, ἴθ0 εδιεῦ 
ΠΈΙΘ Ὁ5η4}}}7 δοο ἰὰ υγοδάν “(δθῥ 
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δοιοίίτηοδο ἔθου οὐ εἶχ) οὐδοὰ ὥινωνυΐνέ, 
δηά βοπιοιΐτηθ8 διγ]οϑὰ ργαίοτε, αν. στρα- 

οἱἕ. Ηρῃοο ἴῃ Ν. Τ. (86 ποτὰ ἰβ υδοὰ 
1) οὔ το ἀνκνυίγί, ρνιϑίονθ, τιπασίϑέγαίεε οὗ 
ἘΌΠΙμΗ, ποτ 88 ἃ Βοιηδῃ ΘΟ ΠΥ, Αοἴδ 
τον : ἘΣ 85, 86, 88, ϑορί. 2) στρα- 
τηγὸς τοῦ ἱεροῦ, α οαρίαϊπ, ΘΟΌΦΡΝΟΥ, ἈΓΥΘ- 
7δεὶ φῇ ἐδε ἐδπορΐα, δροϊθῃ βθποσ, οὗὁἨ 16 
ἐεγρνεϑνο ον ογε ἀώρῳ μον ἰσ Κι χρυῤύρι 
" ππασὰ ἰῃ δηὰ δγτουπά (ἢ Το ]ς, 
οἵ ΝΣ οη6, ἴδ6 οἰκο, ἰθ μα νβδο ὶ αἱ 
Ἀσῖδ ἷν. ], ἃς δοτηοιίτη65 ἴῃ Ψοβερῆπ (6. κα. 
Β6]]. “πὰ. νἱ. ὅ, 8), ΔῈ ὁ στρατηγὸς τοῦ 
ἐρονὶς ΤῊΝ οτεοττο  ἐὐσοττε ὙΘΘ 
ΤῸ] Ὠδ. ποῖ ΤἸΠΠΔΓΥ Ὀυΐ οἷν] 

᾿λῳκοδηβέτως Ὀοδί 468 τἴῃ9 δῦους ἀυΐγ, δοιϑά 
85 »γαζδοίὲ αὐτιὰ σωγαΐίονοθ Τοπερὶἑ ΠΘΏΘΤΑ]]ν. 
ΤῊο ὀχργοθδίου οσουσα ἴῃ (}}, 1.0. χχίϊ, 
δΆ. Αοἰο ἰν. 1. δηὰ νυν. 24: ἴῃ ἦν. χχὶ!. 4. 
Αοἰδ ν. 26, ιοὐλοιξ τοῦ ἱεροῦ. Απδνοτίης 
ἫΝ ἀρν ἷδβ 1 του γνῶ δύνα, ̓  Ψ. νἱ. 

, 8, οἱ τοῦ ἱεροῦ φύλακες ειλαν τῷ 
στρατηγῷ, ἀπὰ Αηϊ. χχ. 6.2 Β. 7. καὶ 
17,2, ὁ στρατηγῶν. ἘΠεον δότε, 1 ΟἬτοη. 
χ, 11.. 2 ΟἸτοη. χχχί. 18. Φ96τ. χχ. 1. 
Ἐπάν. ἰ. 8. υἱῇ. 2, δηὰ ἱ. 9, γα ἤανὸ ἴδ ] αδοιέ 
ὍΔΙ26 ῬΟΓΒΟΠδ ἀεοϊρηειοά Ν ΟἾΠΟΓ πδίη6δ, 
6. χτ. ὁ ἡγούμενος οἴκου Θεοῦ, ἐπιστά- 
σαι τοῦ ἱεροῦ, ἱεροστάται, χιλίαρχοι. 

Στρατιὰ, ἄς, ἡ, (στρατὸς,) αἢ αγηιν, 
ΟΥ̓ λοβί, ϑορί. δηὰ δίκα Ιη Ν Τ. Ι, 
Ὁγ Ηοῦτ., στρατιὰ οὐράνιος ΟΣ τοῦ οὐ- 
ρανοῦ, " Βοεί οὗ Ὠοανθη, βαὶά, ᾿ οὗ ΡΕΕ- 
ΒΟΝΒ, 86 αηρεῖβ, ἐλ6 απροῖϊο δοβί, 1μα. ἰὶ. 18. 
δορι. 1 Κ' χχίὶϊ, 19. 2) οἵ ΤΗΙΝΘΒ, 885 ἐΐδδ 
8:3, ὨΙΟΟΉ, απὰ δίαγε, ἰὰ 6 ψὨοἾ6 μοὶ οὗ ἢ 6 
Πιτηδιηθηῖ, Αοἰϑ υἱὶ. 42. 8. ϑοριί. 2 ΟἼτοῃ. 
χχχίϊ, 8, 2 δον. χῖχ. 18. Ζοοΐ. ἱ, ὄὅ. 

Στρατιώτης, ουὅ, ὁ, (στρατιὰ,) α 
ϑοδείδοτ, ὑδοὰ ΟὨΪΥ οὔ οοτητηοη δο] ΐοσ, Μαίί. 
γἱ. 9. Τα. νἱΐ. 8, 4]. δηὰ οὗ. ἰῃ Ο]δ88. : 
ἴῃ Ν Τ΄ οὐ]γ ἔχ. οὗ α ΟἸἩ τ διίδη ἰθδοδοσ, 
1 Τίαι. 11, 8, ὡς καλὸν στρ. Ἶ. Χρ., γοὶ 
ΨΊῈΣ δἰ υείοι, 1 Δρργθῃοηὰ, ἴο ἴ80 ΟΠ τϊδίδη 
ὙΑΣΕΤΟ βΟΏΟΘΣΑΙ]Υ. 

Στρατολογ έω, ἴ. ἥσω, (στρατολό- 
γι ΤΡ λέγω!) ἔο ἕω αγηῖν, 

ἢ ,. ὁ στρατολογήσας, 
Ὧπ6 οῦο λοίάε τυ  ΕΞΕ ἐάρὰμά βργνμιὰ 

ποτὶ, 2 Τί. ἰ). 4, Ῥ]αυΐϊ, Ο. Μαν. 9. 
διοὰ. δ[ο. χυὶ!. 12. 

Στρατοπεδάρχην, ου, ὃ, (στρατό- 
πεδον δοὰ ἄρχω.) ργοΐδοεί εἶ ΘΟ, δι 
ΟἿΟΣ ἴο ὙδοδῸ οὔἴαῦρο ΔῈ] γψγδδ οοτ- 
τηϊιιοὰ αἱ ομμο, Αοἰδ χχνὶϊ!. 16. Μδη 
υπάδογείληὰ ποτο (6 »γαδοέμϑ πϑώτο 
(εοιρ. ῬὨ]]. ἱ, 13), οὐ οοτηϊηδηᾶοσ οὗὨ (ἢ)6 

ὰ. δάδ, δὲ δανΐηρ ἰδ 
ΠΟΘΓΆ] ὌαΣ οὗ 4]} ρυϊϑοῃδτδ δβοηΐ ἴο 
τὸ: δαὶ {π8 ἴθ ρογθδρο ἴοο Ὀγοδὰ δῃ 

ἱωοσοοοο ἔσο ἐδ δίῃ 916 Κηονῃ ἰπείδησο, 
ἩΔΕΓΟ ἴδ 0 γοῦηζοῦ Αρτίρρα γγᾶδ πος ἱπι- 
ρΡεϊοουϑὰ Υ τιῖ86 ΟἿ ΡΟΣ δἱ ἴῃ} ἜΧΡΓΟδ8 ΘΟ πι- 
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τοδιιὰ οἵ (Π6 διηρονος Τὶ δοσίυδ.: 660 ᾿ὖοδ, 
Απῖὶ, χνίϊ!. 6, 6, οοτηρατοὰ τὲ ἷο. ᾿ 
Στρατόπεδον, σου, τὸ, (στρατὸς, 

πέδον.) Ῥτορ. “ δηῃοδιωρίπρ- τουῃὰ οὗὨ δ. 
ΔΙ. Ὀὺΐϊ ΘΘΏΘΙ, α ΘΟ, ὁποαερηιοηΐ, 
δηἃ δβοτωοίϊ πιο ὮΥ τηδίοῃ. ὧΝ αΥΨ 80 θῃ- 
Ἄοδιηροά, 88 ἰῃ Τηυονά. ἱν. 94, Ηάοι. ἱ. 76: 
δηὰδ "ο ἰη Ν. Τὶ [κυ. χχὶ. 20. 
Στρεβλόω, ἴ. ὦσω, (στρεβλὴ, ἃ 

Πα ]8268, ἔτ, ρσ. στρεβλὸς, ΤΤρεφα, 
τοῖΐ οὐ εὐἱπα οὐ ἃ τὶϊπά]δδβ, Ηάοι. υἱῖ. 86: 
ἔο ευγοηοΐ, ἰο ἑμγὰ ἀρ, Ηὰοι, 1. 129. 
στρεβλοῦντες τὸν πόδα. Ἰηῃ Ν. Τ΄ ὅς. 
ἕο ιτυγεϑέ. ἐιοΐδέ, ρογυετί, δ βαϊὰ οὗἉ [ἢ 56}86 
οἵ α σεϊείημ, ἱταῆβ. 2 Ροὲ. ΐϊ, 16, ἃ στρε- 
βλοῦσιν. 3 νὰ 58 γ, ἴὸ τοδί Ἡογὰδ δχαϊ δῖ 
(μεῖς Ὠδίυγαὶ τοθδηΐης; δἷϑο ἴὸ ἰογίγα 
θῶ, ἴο οχίογτι ἔγοιῃ ἰἤθὰ 8 δ6η86 ποΐ 
ἰπιθη δὰ : το ΘΧΒΟΙΥ δηϑιγοῦ ἴἰοὸ σδδὶ 
τὴ ΑΡοΒ᾿]6 τηϑδηΐ : ἴοσς στρεβλόω εαἸἰτηοοῖὶ 
Αἰ ΤΑΥΒ αἰρηῆοβ ἐοὸ μέ ἐοὸ ἰδὲ ἐοτίμγα, ἴῃ 
οὐδόν ἴο οχίοτι οοπίδδίοη. Οορ. Ρ]ΐ. Χ. 

.[4]14, στρέβλωσις φρονίμη. 

Στρέφω, ἴ, ψω, (τρέπω,} ἰο ἑωγΉ, ἱεγπ 
» ΓΒ. τά. στρέφομαι, δηὰ δοτ. 2 

Ρ858. ἐστράφην 88 τηϊὰ. ἐο ἐμγῊ οπέϑοϊ ἐὺ 
ἔωγη αδοωΐξ, ἸηϊγΔη8. 1) ΡΆΟΡ. Αοἴ. ψῖ τ δος. 
δὰ ἀδὶ. οὗ ρΡεγϑ. ἐοισαγάβ νὮοΙη, Μαδιί. νυ. 
89, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην : υχἱὰ. 
Ῥδγΐ. δ080]. στραφεὶς, στραφέντες, Μαιϊ, 
ΥἱΣ. 6, χνὶ. 28, ὁ δὲ στραφεὶς εἶπε, α]. 
8806. ΑΪ80 τηϊᾷ. ψὴ(ἢ} εἷς τινα, Αοἴϑ χΙῇ, 
46, στρεφόμεϑα εἰς τὰ ἔθνη. Ἐρ]]. ὃν 
εἰς ΙΓ δος. οὗ Ὀ]αοο, Αςἰδ νἱΐ. 89, στ. εἰς 
Αἴγ. Απά 6ο 42Ζο]ὴ χχ." ]ά, ἐστράφη εἰς 
τὰ ὀπίσω. ϑερὶ. ΡΒ. οχὶν, 8, ὅ. εἰς τὰ 
δεξιὰ, Χοη. Επ. νἱῖ. 12. 2) ΡΙΟ. ἴγαπθ. ὁ 
ἐμγη Ἰηἴ0 ΔΗΥ ἰὨίηρ, ἱ. 6. ἐσ οοποεγέ, οδαπρε, 
8. ζ. δεῖ. 0 εἰς, ον. χὶ. 6. τὰ ὕδατα 
εἰς αἷμα. ϑορί. ΡΒ. οχίν. 8. Ψ6γ. χχχί. 18. 
Εἰχ. νῇ. 1δ. Χοη. Ηΐοι. ἱν. 8, δ: τηϊὰ, οὗ 
᾿μρόμμίρς ο ἐὼν ἴῃ τοὶπά, ἐο δα οοπυενίοα, ἴὸ 

ΟἿἽΘ 88 ἰδ ὝΘΙΟ ὉΠΟΙΠΟΥ τδη, Μαῖν. 
χΥΪ, 8, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε 
ὡς τὰ παιδία. Οορ. ϑορὶ. στραφήσῃ 
εἰς ἄνδρα ἄλλον, 1 ϑαπ). χ. 6, Οηοθ δεί. 
στρέφω, ἰπίταῃδ. οὗ πί(ἢ ἑαυτὸν ἱπιρ]. ἐρ 
ἐωγῊ οποϑοῖ ἕο ἐμγη, ΟὨ δ᾽ τΐηὰ 
διὰ οοπάυοι, Αοῦϑ υἱῖ, 42, ἔστρεψεν ὁ 
Θεός. 
Στρηνιάω, ἴ, ἄσω, (κ᾿, στρηνὴς, 

νυ οἷι δἰ αι βο8 ρσορ. δέ 5) βᾳ. εἰ: ᾿ 
διτορδηῖ, ἱπδο]οηΐ,) ἐο , ἕο τίοί, ἔξζοε 
ἰωχωτγιομεῖψ, (οηυΐν. ἰο τρυφάω διὰ ὑβρί- 
ὦ, 88 ἱτρὶ μας ὈοΟΙΝ ἸΌΧΌΓΥ πὰ ἱπθο- 
ΘΠ0δ: ΡΓῸΡ. 5διὰ οὗ ὁ δἰοοῦ, 
σῖο, 6} Εἔ{ἔ{ὀπηοοϊκοὰ δηὰ ὈθγΌΪΥ, ΤῊΝ τύοί, 
ΠΟΘΙ ΤΟΙ Ἰοὰ : δ σου. 1]. νἱ. δ06,} 
ἱπίταπο. συ. χυἱ. 7, 9. ποιὰ ἰς 
κοΐ, 86 Οομημηδηίδίοτο δηὰ ἴοχίοορται 
τοργοδοηῖ ἰΐ, οοπβησά ἰο [πὸ ἰοίον πσιθοσε; 
δεῖηρ ἰουπὰ ἱπ έρπίιυν Αἰδοι. ". 
100. ΤῊρΡΙΗ]αν ἀρ. βοῖκον ἀβοοᾶ. Ρ. 11}. 
Αὐδρδαπος (Β. 6. “᾿ δΡ. Αἰδοὺ. Ρ. 127, 
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4 ἀϊεοοπίοαίοὰ οπο, σϑϊοῦ ποῦ] ὰ πεὶϊ 
ΔΡΡΙΥ Ποῖα. 
᾿Στύλος, ου, ὃ, (Κίπάτ. αὐτὰ στήλη) 

ΣΤΡ 

Ὁ. ἀπέλαυσα πολλῶν καὶ καλῶν ἐδεσ- 

μάτων. ᾿Ἐστρηνίων πῶς, ὅτ. ᾿ωγοορβ. 
Ομα]ς. δρ. Αἴδιβη. ὑ. 420, Β. ὑμῖν στρη- 

νιῶ, “1 ταὶ σίου προῦ γου.᾽ Ῥτόρ. ἃ οοἶιπεπ, ρίϊαν, Βον. χ. 1, ὡς 

Στρῆνος, εος ους, τὸ, (στρηνὴς, στύλοι πυρός. ϑορί. δηὰ (2535. Εἰς. οἵ 

νϑποταοηῃΐ, τυάθ, Α.Ρ0]}. ΒΆ. 11, 828,} ῥτορ. } 8ΠΥ ἌΡ ΈΡΟΤΙ ; 8. ζ- ῬΟΓΒΟΙΒ οἵ δυΐδο- 

, ἑπϑοίοποο, ργίάθ, ϑερὶ. 2 Κίηρβ ] ΤΙΣ πὰ ἰπῆσοποο ἴῃ 186 ΟΒ το, Οκ], ἵ. 
9, οἱ δοκοῦντες στύλοι εἶναι, 56. ἐν τῇ 

ἐκκλησίᾳ, " ἼΟ Ὅ6Γ6 08} τερυϊοά (0 

νο,᾽ ἃ Βεν. 11. 12. Α15ο εαἱϊὰ οὗ [μ6 Ομαπὰ 
Τ]ηίΐνοιβαὶ, 1 Τα. 1. 15, στύλος 
ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, “ [86 Ρ1118γ «πὰ 
στουπὰ οὗἩ [π0 ὑπ}, παπλοἾΥ. 88 δι διδιυἷπᾷ 

δὰ δεατίης Ὁρ, ὉΥ 8 ἔα] Ῥγοίοεδίου 
δηᾷ τηαϊηίθηδηοθ ἱμοσοοῖ, [Π6 {τι δὰ μἢ 
οὗ αοὰ. Ἐκοϊυ8. χχχυΐ. 24. Ἐπιρ. ἰρδ, 
Αὐ]. δ7, στύλοι γὰρ οἴκων εἰσὶ “παῖδες 
ἄρσενες. 

γμθηθ88 
χίχ. 28: ᾽πὰ ἰιοποθ γευεῖ, τίοί, ἱμσαγῳ, 

Βον. χυὶ. 8, ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρή- 

νους αὐτῆς ἐπλούτησαν, ἷ. 6. “ ἴγοτα 16 

δϑυπάδηοο οἵ πον ἸυΧΌΤΥ δηὰ ρτουὰ νο]ι 
ἀπ μενήκω! ΑὨΓ8ο0]. Οτ. ἢ. ν. 128. Νο. 

Στρουθίον, ον, τὸ, (ἀϊπιίῃ. ἔτ. στρου- 

θὸς,) ΔΏΥ 5118}} Ὀἱγὰ, οβρθοὺ. ὦ ϑβραττοῖῦ, 
Μαῖΐϊ. χ. 29, 31. 1μι. χίί. 6,7. βορῖ, δῃά 
βοτηθίλιη68 ἰῃ ΟἾα88. 

Στρωννύω οἵ ὠννῦμι, ἴ. στρώσω, 
(τοίδι. ἴου στορέννυμι.) ἐο δίγδισ, ἴο 

οαά, ταῦ5. Μαῖι. χχὶ. 8, ἔστρωσαν 
ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ κιτιλ. : οῃ 
ν ο ουδίοιῃ 866 ΤΩΥ ποίθ. ϑορί. δῃά 
Ο]458. ϑρβο. οὗ ἃ Ὀοὰ οΥ οουοὶ,, ΑςἰΒ ἸΧ, 84, 
στρῶσον σεαυτῷ, ͵ὶ. 6. κράββατον, κλί- 
νην, σοι. γεν. 88. Οὐταρ. ϑερί, 700 χυὶϊ, 
18. Ἐ2. χχυὶὶ. 
Ατὐϊουχἱὰ. ἢ. δ7 οὐ 62, στρωννύουσα κλί- 
νας.) ῬΡαδΒ, οὗὨἨ ἃ ΒΌρρει-Ομδαι θ6Σ δργθαί, 
(, 6. ζωτηϊθῃοὰ, τὐῖτὰ σουοθεβ, ἐγιοδίπία, 
ἀγουηὰ τς (4016, οοΏΡ. ἰπ ᾿Ανάκειμαι 8. 
ΜΙ. χίν. 1ὅ, ὅς 1. χχὶϊ. 12, ἀνάγαιον 
μέγα ἐστρωμένον. ϑερί. Ἐπ. ΧΧΊΪ,, 4]. 
Αἴδοῃ. Ὁ. 198 . Χεη. Ονυγ. νἱῖ. 2, 6, ὁ 
αὐτὸς κλίνην στρώννυσι, τράπεζαν κοσ- 
μεῖ. 

Στυγητὸς, ἡ, ὃν, δὰ]. (στυγέω, ἴο 
Μιαΐοθ.) λαύογμέ, " ἀοβουνίηρ οὗἨ παῖτγϑά," 9. Κ. 
ἰο οὐ κπὰ ἰο ψοοὰ πιϑῃ, Τίς. 11. ὃ. 80 
ῬΆΙο (οἰϊοὰ Ὁγ ἮΝ οἰβίοἰπ) μ88 στυγητὸν 
καὶ ϑεομισητὸν πρᾶγμα. πὰ οοἴτο- 
δρομάϊηρ ἰο [ἷ8 8 ἔπ6 ἴοτηὶ δὲ Εοτα, ἷ. 80, 
ϑεοστυγεῖς. . 

Στυγνάζω, ἔ. ἄσω, (στυγνὸς, ἴον 
στυγινὸς, ἰὨΐοΙΚ, 48 5814 οὗ 8. Ο]ουά  ΒΚΥ. 

ϑο 84. χυὶϊ!. δ, νὺξ στυγνή. ΤὮ ψογὰ 
Μοΐπρ ἀοηνεὰ ἕγοιη στύγος, οτἹ ἾΠΆΠῪ ΞΞ 
στύφος, τἰϊοῖ ; τοποο στύφω, ἴο βιυθ 
Ὁ; ἔν. στύω, ἴο κιυ 8.) 1} ῥτορ. ἐο δ ἐλιοῖ, 
δηά, 88 δρρ)ἰδὰ ἴο [86 δκγ ἤθη {πο Κ ὙἱΕἢ 
εἷουάδ, ἐο ἰοισον, οΥ δέ ἰοισογίησ, Ἰοῖγϑη8. 
Μαῖϊ. χνὶ. 8, πυῤῥάζει γὰρ στυγνάζων 
ὁ οὐρανός. 2} ἴῃ 8 ἢξ. 5618, 88 ΔΡρ] 164 
το τἴ80 τέρμα {πιὰ τοΐογθηοθ ἴὸ ἴΠ6 οἴἶθοὶ 
οὔ ΒΟΙΓΟῪ οὐ (Π6 σοππίθηδηςο), “ἴο ὃ6 οὗἁ 
Ἰονουίηρ οτ ϑοστουῆα οουπίοπαποο, ΜΚ. 
χ. 22, ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ (ΠΠϊ. 
“Ἰονεῦπς αἱ ναὶ τῦδβ 5816} ἀπῆλθε 
«λυπούμενος. 8.0 Εὐυδίαί!. ἀ6 ἴβαιθπα ἵν. 
Ῥ. 98, συνέχει τὴν ὀφρὺν, στυγνάζει τὸ 
πρόσωπον, " Ἰιὶδ σου ΠΙΘΏΔΠ0Θ 
«Αὐὰ ε9 Αἀάϊεοη, δὲ οἰϊδὰ ἰπ 20 πθοη 8 
Ἀίοῖ, μα ἔπ ὀχργθβείου "ἃ Ἰονγοσῖπρ σου - 
ἀρρηρο,, ἴον... βἰοοτυ δηὰ βοβωϑίίπλθϑ 00 

7. (Τιιθοον. 1Δ. χχὶ. 7, Ρ 

Ἰοπετα.᾽ [ 

Στωϊκὸς, ἡ, ὁν, 8ἀ]. ϑἱοίο, ἀπὰ οἱ 

Στωϊκοὶ, ἐδ ϑἰοΐοβ, ἃ βοεῖ οὗἁἉ ῬὨ]]οβορμεῖ 

(ουπάοὰ ὈγΥ Ζοπο, δπὰ βὸ οδἹ]Ἱεὰ ἔτομι [δὸ 

στοὰ, μοτίΐοο, ψβοτθ μ6 ἰδυραί, Αεἰδ χυΐ, 
18, τ ΟΓΘ 8606 ΤΥ ποίθ, 

Σὺ, φεη. σοῦ, ἕλοι, ῬΘΥΒ. ῬΓΌΠ. οὗ τδὸ 

βθοομὰ ρογ8. ρ]υγ. ὑμεῖς, ψ6. [- ποπι. σὺ, 

Ἰ. ὑμεῖς, ἀϑ0.8}}γ οταϊ (δὰ, Ὁδορὶ ψ οἴ ἃ 

φοτίβίη οι} ρμδϑὶθ '8 τοαυἱγοὰ, [ἡ Ν. Τ' 
ἰηβοσίθά, [)) τοί δηι 8; Ὀαίογο ἃ γοῦ. 
Μαῖι. ἱϊ. 6. 2 Τίπι. ᾿'. 1; οὐ ἰπ ἀϊδβιηθυ- 

(ἴοη, αι. ἰ(. 8: τ τ δὴ δάϊαποὶ θούτθοα 

τ ἀπά 186 νογῦ, Φοδη ἦν. 9; 8180 ἴῃ ἰηύοῖς 

τορίίοη, ΝΙαῖι, χχνΐ!. 1]. [λι. ΧΧῖν. 18; 
πὰ 80 δὲ ἰδ οπά οὗ 8 οἴδυβο, ϑόμῃ ὶ, 2]. 
νἱϊ. 48 - ἴπ ἀπϑννοτθ, Μαῖι. χχυΐ. 20. 
χυ. 2: ἴῃ δηθίμοβοθ, Μαίί. 1. 14. Τ1μι. ἷΧ, 
60: 80 καὶ σὺ, καὶ ὑμεῖς, χ. 87. 
υἱϊ. 12, 2) τοὐδιοιά ϑρϑοῖδὶ δτωρμιδεῖβ, σὺ, 
Ζοῖη χχὶ. 16---Ἰ7. ὑμεῖς, Μαῖῖ. χχνΐι, ὅ. 
--]1. γοι. σοῦ, ὑμῶν, ατὸ οἴϊοῃ τιϑοὰ ἴη- 
ϑἰοβὰ οἵ 1Π6 Θοιτοβροηἀἰπῷ ῬοΟΒββθεβῖνθ σύ, 
ὑμέτερος : 6. ἥ σοῦ, Μαῖιῖ. ἱ, 22. ἱν, . 
ὑμῶν, ν. 10. ΜΚ. ἰ(. 8: σοποτ. σοῦ, Μοὶ. 
ἢ. 6. 1. 14. ὑμῶν, τ. 15. 1χὰ. χὶ, δ: ἴα 
᾿ϊ, 85, καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς, 566 σεαυτου.-- 
11Π|. ἀαὶ. σοὶ, ὑμῖν, φεπον. Μαῖί. ἱν. . τί. 
7: ἄδι. οοτηπιοάϊ, χχὶ. ὅ. 2 Οὐν. Υ. 13; 
ἱποοζηπι. χὶϊ. 20; ἴου ἴδ Ῥῆγαϑο τί ἐμοὶ 
καὶ σοί; Β60 ἐγώ. 
Συγγένεια, ας, ἧ, (συγγενὴς,) ὑ[9). 

᾿πάγο. γεϊανοτιαδέρ : ἷπ ΚΡ ΤΟ Ἰμεῖοι 
Ἡπάγοά, ἱ. 6. ᾿ίπϑηιδη, τεϊαξέσεα, 1. Ἰ. Β], 
οὐδείς ἐστιν ἐν τῇ σνγΎ. σου. Αοὐ τῇ 
8, 14. τιν ὅ08.. 8δη4 οσοαβίοηδ! νυ Τ 

ΟἸ688., 85. ΤΊιας. 1]. 6δ. 

Συγγενὴς-, ἔος οὖς, ὁ, ἡ, «ἀ]. (σὺν ἃ 

ένος, γίνομαι.) απ, τείαίδά ; βυὺῦσί. 

᾿ ΑΡΗΝΕ, , τοϊαίέοε, ΜΚ. νἱ. 4. Ταν, Ἰ. 88, δ8. 

ἡ. 44. αἵ. βορί. ἴμεν. χυὶϊ!. 14. χαν. 4. 
Ηάΐδη. ἱν. 14, 14. Χοη. Η. 6. ἰ. 7,8. 
8 ὙἱΔΟΥ βθηθ0, οηδ 97 ἐδ ϑανεδ παΐβον, δ 

δἰίοιο-οοτπὲ πὶ βοϊὰ οἵ τπ9 9ενε β΄. 

δεϊηρ 8}} ὁ ββήῥσες: ἔτοτῃ ἃ ΘΟΒΙΒΙΟΆ δοῦν 
ἰον, ἔοι. ἰχ. 8, τῶν σνγγενῶν μὸν 
σάρκα. χὶ, 7, 1}, 21. : 



ΣΥΓ 
. Σδυγγν μη, ης. ἡ, (συγγινώσκω, ἴο 
ἰουν μὰ ἐπ στ, ἴο δοεοοτά, Θοης666,) 
Ῥεγπιδδείον, 1 Οὐοτ. υἱ. θ, τοῦτο δὲ λέγω 
κατὰ συγγνώμην, οὐ κατὰ ἐπιταγὴν, 
“4815 1 ΒΆῪ ἵν ὙΆΥ οἵὗὨ ρου ββί 0Ὴ,᾽ ὶ. Θ. 88 

ἰηξς οὐ πῖνδὲ ἴθ δ᾽ ]ουσϑῦ]θ οὐ δχρϑάϊ- 
θηΐ, ποῖ ψῇδὲ 'θ ϑη)οϊποά ἰο ὃθ ἀοπε : οὗ 
π|ῖϊαὶ ᾿καν 06 ἀοηθ, ποῖ ψῆδὲ θεμϑέ ὃ6 ἀ0ῃ9. 
Τμυο. ν. 88. Χο. ΑἸΔ. (ἃ. 20. 
᾿ Σνγκάθημαι, (σὺν, κάθημαι.) ἐο 91) 
ἀσιση τοίξὰ, ἐο εἰ: ιοἱζῆ, [01]. ὉΥ μετὰ στ 
ἊΝ ΝΙκ. χῖν. δά; ὉΥ ἀδί. Αοἱβ χχυὶϊ. 80. 

Ρί. διὰ 6] 688. 

Συγκαθίζω, ἔ. ίσω, (σὺν, καθίζω.) 
ὉΓλη8. ἐο οαἴ86 ἰο 58,2 ἀοιοη ιυοἱζά, ἰο 8εαΐ 
εοἱδο,; Ἰηίγαηβ. ἐο δὲ ἀοιση ιοἱξά,, ἐο 91} εοἱξ. 
1) τδῆβ, ἢ ἐν δηὰ ἀδί. οὗἁ ρΙαοο, ΕΒ. 
ἷ. θ, καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν 
ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 2) ἰῃίΤδη8. οὗ Βογ6- 

ταὶ, ἐο 92 ἀοισπ ἑορείδεν, ἴωὰ. χχὶϊ!. δδ. ϑορί. 
δηὰ ΟἸδ88. 
Συγκακοπαθέω, ἴ. ήσω, (σὺν, κα- 

χοτυθτω, ἐο δ7εγ ευὶΐ εὐἱδῇ ΒῸΥ οὐο, ἕο 
ὁπάωγο αὐῶ[ίοίίοπ το ; πἰτῃ ἀδί. οὗὨἨ {1 
ἕη γοθροοί ἐο “Ὠϊοΐ οὐ γ0γ ψΐοῖ, 2 Τίπι. 1. 
ἡ ανγκακον ἐθησοῦ [ἐμοὶ] τῷ εὐαγγε- 

Συγκακοῦυ χέω, ἴ. ἥσω, (σὺν, κακου- 
χέω,) ΟὨΪΥ ἐπ μᾶ88. ἐο ὅδ πιαϊίγοαίθα οΥ 
αἰπιοίρα το ΔῸΥ οπθ, ἰο δ: 78 αὐἠξοίίοη 
τοἰδ,; [0]1. ὉΥ ἀαῖ, οἵ Ρεῖβ. ΗθὉ. χὶ. 28, 
συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ. 

Σνυγκαλέω, ἴ. ἔσω, (σὺν, καλέω,) ἕο 
, σοποοῖο, ἰταη8. ΜΚ. χν, 16, 

συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν. Αοἴϑ ν. 
21; τοϊά, ῃγορ. 0 οαἷἱί ἐοσοίλδν ἰο οπεβεῖζ,, 

ἃ. ἰχ, 1, συγκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα. 
ΧΧΙΪ. 13, Αοἰδ χ. 24, 4]. δηά Ἰδίον (7488. 
6. στ. Ατ᾽βίβδῃ. ἱ. ὅ, συνεκαλεῖτο τοὺς 
φίλους. δορί. 
.-Συγκαλύππτω, ἔ. ψω, (σὺν, καλύπ- 
μη} ΡΓΟΡ. ἕο οουοῦ' ἰορσθίθοη ΟΥ̓ τ, ΘΟΌΘΤ' 
τοδοίϊψ, ἴτατθ. ϑορῖ. οι. 208. Απί. ἰχ. 10, 
2. Χρη. Ογγ. υἱ!, 7, 28. 1π Ν. Τ᾿ ἢρ, ἐὸ 
᾿ϊάς δοῖίψ, ἴο ἐπί γεἶν οοποραῖ, ἴμὰ. χι]. 2, 
οὐδὲν συγκεκαλυμμένον ἐστίν. ἘΞΟΪυ8. 
τὴ: 8. ΡΙυί. ΑἸοχ. Μ. 81. Ευσὶρ. Ῥμαη. 

Συγκάμπτω, ἔ. ψω, (σὺν, κάμπτω,) 
ΡΓῸΡ. ἐο δοημά, ἰοροίλεν, 6. ᾧ. τὸν νῶτόν 
Τα ἴο δον ἀονῃ ΉΔ ΕΝ ἣς 10, 
1, 8, ἢρ. ἐο ορργεβ8, αϑ[ϊοί. ϑιορί. ἴηρϑ 
ἷν, 85. Χο. Β4. Ἶνα 

Σνγκαταβαίνω, ἔ. βήσομαι, (σὺν, 
καταβαίνω.) ἴο 90 ἀοιυη ιυὐδξὴ ΔΏΥ οπε, 56. 

ἃ Πίρθον ἴο ἃ ἰΟσῈΓ ῥΐδοθ, 88 ἴγοτω 
δεγυβαίθ ἰο βαγοα, ἰηίγαηβ. Αοΐϑ Χχυ. 
ὅ, σνγκαταβάντες δες, ἐμοί. ϑερί. ῬΒ. 
χιϊχ. 18. δά, χ, 14, ῬΟ]. 1. 89, 12. 
Ῥιοά. 5. χὶ. 18, 
Συγκατάβεσις, εως, ἡ, (συγκατα- 

2 Οὐον. νἱ. τίθημι.) οοπεροδίἑἷο, αργοοηιοηΐ, 
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16, τίς ανγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ 
εἰδώλων : τηδδηίης, “ ἢδί ἢδ8 ἃ ἰϑρ]6 οὗ 
Οοὰ ἴο ἀο ὑἱιϊ ᾿άοἷ8 Ῥ᾽ ῬοΪ. ἱν. 17, 8. 
Ὀίοη. Ηδ]. Απί. υἱῖἹ. 79. Ῥίυι, Μ. Απίο- 
πἷη. δ]. δυΐ ΟὨ]Υ ἰῃ [Π6 Β6η86 αδϑονΖ. 

Συγκατατίθεμαι, 88 τηϊὰ. τὴ ἃ 
ἄἀσροῃ. 80}86, " ἐο ἰαν ἀοιῦβθ αην 
ὙΠ δποίπεῦ; 2) νὴ ψῆφον ΟΧΡγθδ- 
οἀ, ἐο φίυε ομδ᾽8 υοίδ6 τοϊδὦ αποίλεν; 8 
ἢ ψῆφον ἐπιρίξοα, (88 ἴῃ ἰδ ἴῃ Ν. Τ. 
δῃὰ τηοβὶ ἔγθα. οἰβονὶ.) ἢρ. ἐὸ αἀσγόδ τοῖζᾳ 
ΔΩ͂ ῬΘΙΒΟΏ, (89 Ρ]αίο, ὅοτα. Ρ. 60]. 
Ηἰἱδι. 805. 20.) δηὰ, δὴ [0]1. ὈΥ ἃ ἀδὶ. οὗ 
της (45 γνώμῃ οὐ βουλῇ) ἐο ἀξϑοη ἐο ἈΠῪ 
ΤΩΘΑΒΌΓΟ, [(ὰ. ΧΧΊΣ. δ]. ἣν συγκατατεθει- 
ἕνος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν. 
ἢ {818 1681 Β6 86 ἴΠ6 ψογὰ ἰδ υβϑὰ 8]80 ἴῃ 

ΟἸ.88. δὲ Ροὶ]. 111, 98, 1]. οἵ ββορίββ. «08. 
Απί. ΧΧ. 1, 2, συγκατεθέμην τῇ γνώμῃ 
ταυτήῆ.- 

Συγκαταψηφίζω, ἴ. ίσω, “(0 
οὨοοδό ΟΥ̓ ΘΟΤΩΤΏΟΙ Βι ΗΕγαρο8,, πὰ ΠΘπ(Θ, 
“10 ΠΌΣΙΟΣ Ὑ{ΓὮ ΟΣ υπΐο,᾿ δαυΐν. ἰ0 συγ- 
καταριθμεῖν, Αοἰδ ᾿. 26, συγκατεψηφί- 
σθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων. ΑΒ 
ἸΠυδίταῦνο οὗὨἨ {μΐ8 ουδίομι οὗ ἀφοείάϊης 
ἀουθυὉ} τηδιίοιβ ὈΥ οδϑίϊπρ' Ἰοΐθ, 866 (ἢ 6 
ΟἸδβδίςδὶ οἰϊδιοηθ δάἀυσθὰ πὶ τὴν ἘΘΟΘη8. 
ΒΞΥΠΟΡ. δηὰ δοιρασε ἴμονϊὶ. χυὶ, 8. Νυμι. 
χχνὶ. δὅ. 
Συγκεράννυμι, ἔ, ράσω, Ρῥγτορ. ἕο 

τιΐ βΥλεν ἐπίσγηλίησίο, ἀν Πρυϊαν, 
2 Μαος. χν. 39, οἶνος ὕδατι σνγκερασ- 
εἰς.) ΟΥ τ ούπο, 88 ἀγυρθ Δ16 σ0Π1- 

Ῥουπάορά ὉΥ ἰῃ6 οΠοιηϊϑέ : αἷβδο, ἐο τμαΐε 
ϑοίϊα διρδδέαποοβ οοαίεβοθ. ᾿ϑιτ αὶ αυγ Ῥ]υϊ. 
ΥἹ, 684, ὁμοῦ μεταλλικὰ καὶ βοτανικὰ 
καὶ δηρία εἰς τὸ αὐτὸ συγκεραννύντατ: 
Οογραγο ἤδη. ἰϊ. 438. ΑΪ8ο, ὈΥ ἱπιρ]ϊοα- 
[ἴοῆ, 80 ἕο οοπ)οῖπ υαγίοιιϑ δι Ὀδίδηοαδ, 
(παῖ ΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ 8}} Ρϑυθ οΟΥ οοαϊόδοα ; ἴπι 
Ὑ πο τὸ ἤαΥΘ δὴ ἰπιρ] δὰ πούοῃ οὗὨ αἕ- 
ἐοπιρογίπρ ὈΥ ὕδχ6 Θοτητηϊχίηγθ, 80 {πὸΐ [Π|0 
ὙΔΙΊΟΙΒ ρατίβ οὗ (6 σοτηρουπά, Ὀοὶπα τηὶχ- 
δά ἴπ ᾿υϑὴ ΡτοΟρΡΟΓΏΟΩ, ΙΏΔΥ 4υΔ}1γ ϑδοῦ 
οἴμογ. ὅὅο 1 Οοσι πε ίδηβ χὶϊ. 24, ὁ Θεὸς 
συνεκέρασε τὸ σῶμα, ὅζτο. ἱ. ὁ. “ δαί 
δἰ οι ροΓοα," τηθδηϊηρ, "80 δ᾽ διε [Π0 γθ- 
Βροοῦνο οἷἶο65 δῃὰ Ὀθηθῆϊ(β οὗἩ ἴἢ6 βεύδταὶ 
ΤῊ Δ ΌΟΥΒ ἩΙΟὮ ἴοστῃ (ἢ 6 ὈΟάΥ, 85 ἴο [ΌΤΤΩ 
ο6 διδιτηοηΐουδ Ὑγ1.016.᾽ β᾽ ΠΟΥ ἴῃ 
ΤΒυς. νἱ. 18, καὶ νομίσατε---ὁμοῦ τό τε 
φαῦλον καὶ τὸ μέσον καὶ τὸ πάνυ ἀκρι- 
βὲς, ἂν ξυγκραθὲν, μάλιστ᾽ ἂν ἰσχύειν. 
Αἱ ΗδθΡ. ἱν. 2, μὴ σνυγκεκραμένος (Βα. ὁ 
λόγος) τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν, Ὅ6 
Βανθ ΒΙΓΡΙΥ ἴπ6 ποιίοη οὗὨ ὀέεπαΐηρ ἰο- 
φοίδον. ΕἾΠΑΙΠ]γ, οο Μοηδηά. δρ. ϑιοῦ. βόσιῃ. 
Ρ. 802, τὴν τοῦ λόγον μὲν δύναμιν ἤθει 
χρηστῷ σνγκεκραμέόνην ἔχειν, " Ὀϊοπάοα 
γ᾽ 
Σνγκινέω, ἴ. ἤσω, (σὺν, κινέω.) ῬτΟρ. 

δὰ ργΐπ. ἐρ τεοῦὰ τοϊξῇ οἰΐόγο, ἕν Ὀμΐ 
ΤΟ ἔγοα. [Κὸ ἘΒ ΟΣ; οσῃοὶο,᾽ ἐσ ο36 
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οἰδενε Ὧο οογβδ ἐορείλεν, ὉΥ, 85 ἃ ποτο, 
ταονίηρ (ποἷν τοΐηαβ: δπὰ Ἶμι Βοῖἢ ἴῃ ἃ 
δοοὰ δϑηῆβα, Ρο]. ἰϊ. ὅ9, 8, δῃὰ ἃ ὑαὰ, (88 
πιϑοὰ ἰο΄ἀδποῖο υδῖ πὸ οδἱὶ ἐκδιν ἢ Ρὶο 
τοχοίδοῦ ὉΥ 19 6818.) 2458 Ασίδ νυ]. δ υν: 
εκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρ. κιτ.λ. 
Συγκλεέω, ἔ. εἰσω, ΡτῸΡ. ο «Ζἦκπξ ὡὠρ, 

ΟΥ ἐποίοϑε ,) ἔγδηδ. . Οἴοη δα ἴῃ 
ϑορί., Αροοτ., δπὰ (7488. οὗ Ὧ8 δδΐ 
ὮΡ ἰα ργίϑοῃ, οἵ οἱ βετνδο. Ν. Τ. οες. 
δΡΟΟ. 88 8 ρὲ ἴοτῃ, [χὰ ν. θ, συν- 

λεισαν πλῆθος ἰχθύων πολὺ, 4. υδὸ 
1816 οὐἨ πο πῸ ὍΧδρ]9 δ8 γεῖ ὈδεΩ 
δὐάυοοά, ποῖ ὄυδὴ οὗ 1η0 σοττεβροπάϊηρ 
ἰοῦ ἴῃ ἴ,Δι. οοποίωαο. Α ΟἾδ8β8. νυτίτον 

τῶν ὶ ὑρμά νν συνέλαβον. 8,866 συλ- 
λαμβάνω. βἢρ. ἴο ὁ 
ἷ. 6. ἐο τεαζε φιϑ)οοί, ἀοἰτΌΟΥ 

ἈΦΡῸ [θαι ἴο δ6 Βυ  ͵]θοί (μοτοῖο.᾽ 80 
ἰοὰ. δ:᾽'΄ς. χίχ, 19, γὸ βανὸ εἰς τοιαύτην 

ΘΟ ΡΟ 80} [ὃ ΡΟΙΒΟῺΒ δδυΐ ἀπάσν ἰοοὶς 
δοὰ ἡγδα ἴῃ 8 δ]δοο ἔγοπι τ ὯΔΘΥ δδῃ- 
ἠοῖ χοί ουὔἵ, Οοπιρ. ϑορί. Ῥβ. χχχί. 9, 
ἃ Ἰχχνϊ. δθ. 80 1μυοΐδη, Τίπι. 18, κατα- 
κλεέεσθαι ὑπὸ μοχλοῖς καὶ παρθενεύ- 
εσθαι ὑπ᾽ ἀκριβέσι παιδαγωγοῖς. 
Συγκληρονόμος, ον, ὁ, (κληρονό- 

μοφ,}) Ὀ͵ΓῸρΡ. α οο- οῖν, 2οἱπί-Ποῖγ, δἷ8δοὸ α 
οΐπί-Ῥοβϑοῦϑονυ, ου-ραγίπον, Βοιμ. Υἱϊ!. 17, 
Ὃ κλ᾿ Χριστοῦ. ἘρΡἘ. ἢἰϊ. 6. ΗΘ. χὶ. 9. 

οἱ, ἐδ. 7. ' 
Συγκοινωνέω, ἔ. ἡσω, (σὺν, κοινω- 

νἕω.) ἐο δὲ ρμαγίαζον τυϊἧ, οἰμδγθ, ἐο δῆαγε 
«οὐδ οἰμοῦδ ἐπ 8 (δίηρ; [0]]1. ὉΥ ἀδί. 
Ἐν, Χυ] δ. 4, μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς 

ρτίαις αὐτῆς. Ἐρἢι. ν. 11, μὴ συγ- 
κοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις 
τοῦ σκότου. Ατοοῦο οὗ οχρτγοδβδίοη δ᾽ μη . 
γῈΡ κοιν. τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς αἱ 

Φοιη 11]. δπὰ κοιν. ἁμαρτίαις ἀλλο- 
τρίαις αἱ 1] Τίηι. ν. 22,) ἐο ραγίαζο ἴῃ ουϊ 
αδοάε, οἰπον Ὁ Ῥγδοδιηβ οὐ ΌΥ δρργονίῃηρ 
δηὰ σουηιεηδηοίηρ ἴμοὰ. Τῇ ΟἾ488. οοη- 
διγυοιίίου ἴδ ἃ ἀαΐ. οἵ ροῖβ. δῃηὰ ρθῆ. οὗ 
ὑπ. Αἱ ῬὨ]]. ἱν. ΠΗ Ῥ μὴ ανθ συγκοι- 
νωνήσαντές μου τῇ “λίψει, ἴὉΥ συγκ. 
μοι τῆς σλίψεως, ὁ σομγμμιμϊολίης [814] 
ἴο δἴπη ἴῃ Εὶδ ἀϊθίγοββ. 
: Συγκοινωνὸς, οὔ, ὁ, ἡ, (κοινωνὸς,) 
α γ»έπρα , ὁ0-Ῥαγίποεγ, νὰ ρθη. 
Βοιι. χὶ. 17, τ" τῆς ῥίζης, κιτιλ. 
Τ Ὅον. ἰχ. 28. ῬῺ]]. ἱ. 7; ἐν, ον. 1. 9. 
Συγκομίζω, ἴ ἰσω, (σὺν, κομίζω,) 

ῬΥὸΡ. ἔο ᾿ ν 9. 510. 
ἰπυΐω ϑερί. ὅου Υ. 26, Ὀὺϊ ἀρθο. υϑοὰ ἃ8 ἃ 
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ἔυποτεαὶ Ἰῆκο νο [δξ. οονερορθεα; 
ποζίηρ ποῖ οηἷγ ἴ86 ἰαγίηᾷ οἂϊ οἵ ἴδιο Ὀοόμ, 
Ὀυΐϊ οἰδεῦ Ρ ἰἴοπδ ον 1ΐ ἰπιεστηφαῖί 
ὨΔΥῪ δδο {6 ἔπηοταὶ τοα (ποθι 86) [ 
Αεἰϑ τἱῖ. 2, συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέ- 
φανον ἄνδρες εὐλαβεῖς : ἃ ΒεΏξΟ Τατὸ ἰή 
ἴθσ ΟἸδιβ. Ὑΐοτβ, Ὀαΐ ὁοσαττίης ἴῃ Θορῆ, 
ΑἹ. 1068, τόνδε τὸν νεκρὸν χεροῖν μὴ 
συγκομίζειν. 
Σνγκρῖνω, ἔ. ινῶ, (κρίνω, Ῥχτορ. “(0 

δοραγαῖο αἀϊβιϊποὶ (πΐηρβ, δἀηά {πθη ὑτίρᾳ 
ἴμ6 πὶ ἰοροίθοΣ ἱπίο ΟὯΘ “᾿ ὮδΏΘΘ, ἐο ῥοία 
ἐορείλεν, ἕο οοπιδίπδ, ἴο οοπεροϑε ; ορῇ. ἰὸ 
διακρίνειν, “το δοραγαῖο δεϊυϑθῃ, ἴο ἀθ- 
ξσοτΏροβο.᾽ ἴῃ. ἰδίογ πυτίϊειβ δπὰ Ν. Τ᾿ ὦ 
»ίαοο ἐορεξλον απὰ ἡιάρε οἵ, ἰ. ὁ. ἐο σοπρατε, 
ἕο δείέπιαΐδ ὉΥ οοτηρατίδοη, σομπδῖσ. τὰ 
806. δΔπὰ ἀεί. ; θεῖ συμβάλλω ἰδ 186 ρυτος 
Οτεοὶς ἴθσα. 1) ρέπεγ. 2 Οοσ. χ. 132, 
συγκρῖναι ἑαντούς τισι---συγκρίνοντες 
ἑαντοὺς ἑαντοῖς. ΡοΪ. νἱ. 47, 9, συγκρί- 
νειν τινὰ πρός τινα, διὰ χὶϊ. 10, 1. ΜΙα, 

Μδοο. χ.. 7]. συγκριθῶμεν ἑαντοῖς, 
“Ὅη0 ὙΠ} δηοίϊιοτ.᾽ 2) ὃν ἐπερῖὶ. (εἶποῦ 
ΘΟΙΩΡΔΙΒΟοη δη ΒΟΓΌΪΗΥ δ ϑδοοη αὶ ἴο 
μὲ πβεϑανᾳ: 80 Ἀο]. νὶἱ. 47, 1, συνέκρινε 
καὶ διηρεύνα τὰ λεγόμενα.) ἴο 
ἐπέενρτεί, ἷ. 6. ἷΣ σοτηρδιίδοῃ οὗ ομο ἰδΐης 

Ν 1 ον. τὰν πνευματικοῖς 
πνευματικὰ συγκρίνοντες. ᾿ 
αϑαῃ. χὶ, 8, 16, 22. χΙ!, 12, 15. Ὄνος ΤῚΣ 

Συγκύπτω, ἴ. ψω, (σὺν, κύπτω,) 
ΡΙῸΡ. ἕο δίοορ οἵ ἤν, 88 Ῥοΐξοῃβ 
Ρυϊιης τοῖν ποδάβ ἰορεῖδος, Ηάοι. 111. 82. 
ΟΓ {πϊηρ8 ἱποὶπΐηρ ἰοναγὰβ ϑδο οἰδεῖ, 
Χοη. Αἢ. ἐϊϊ. 4,19. [Ιω Ν, Τ'. ἐὸ δὲ δοιυοά, 
οὐ ἴο ὈΟῪ οποϑοϊε, ἐοσαίλδν, 88 γγ δΆγ, ἐο δὲ 
δομέ αοιδία, ἰηΐταῃβ, ζυ. ΧΙ, 1]. ἦν σνγ» 
κύπτουσα καὶ μὴ δυναμένῃ ἀνακύψαι, 
θεῖο ὙΘ ᾿δγθ ποῖ ΒΙὨΡΙΥ δ ααί. ἴῃ ἃ 

. 8686; ἴογ ἴΠ6 οΟΓὰ ΤΩΔΥ δ ἰδκεη 
ἴῃ ἃ κϑιρίδῦ' ΒΟΏΒ0Ο ο Ὁ σύγκυφος εἶναι, 

ἄρ. 

ἔτοτῃι νον [06 ἰἸδηδὶ τοι ἴο ἃ . ὍὯ6 δ 
Θδ6Υ. Οὐ. ϑορι. οὗ ἰχ. 27. 8. Σἧϊ. 
11, Τμοιίδι. Οταῖ. 7 δὰ γαϊοηΐ. ρ. 90, ἀεῖ 
συγκεκυφὼν, ἀεὶ συννεφὴς, ἐφελκόμενοε 
τὰς ὀφρύς. 
Συγκνρία, ας, ἡ, (συγκυρέω, ἴο 
ἢ τοροίθοῦ, 88 δνὐοηίβ, Ἠάοι, νἱΐϊ. 8]. 
0]. ν. 18, 6.) 11Ὸ, “ἃ δαρρϑῃὶηρ τορεῖδει" 

ἷ. 6. οοἱποίάοηποε, αοοίἀδπί, ολαποε, Τα. χ. 8, 
κατὰ συγκυρίαν. ΤΙ ἰὰ α τὸ 
νοτγὰ, γοῖ 'ξ οοο. ἴῃ Ηΐρροεσ. δηὰ 
τΐὰ6. ΤῊ ΟἸ]δ88, βθῆθσ. 080 συγκύρησιι: 
ΟΓ σνυγκύρημα. 
Συγ χαίρω, δον. 2. συνεχάρην, (σὺν, 

χαρο ΓῊ 'ἰοδ εὐἱκῇ ΧΘΟΝῚ 
»αϊλέχε ἐπ Ἰὴδ )ΟΥ, ἰδ ἀαΐ. ἀοροπάϊης σὲ 
σὺν ἴῃ οὐπροθ. ΡΙΌΡ. οὗ ΡΈΒΒΟΝΕ, 
ἢ, 17, συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν. νας. 18. 
μα. ἰ. δ8. χν. 6, 3, ϑερί. ὅδε. χχί. δ, ἃ 
Ομ ΕἸκ. δ δ ὐἴρολα ας, Σιν δῦ τὰ 
μέλη, οδβρεο. ἴῃ οδίομε, 86 
χὶϊ!, 6, οὐ χαίρει (ἡ ἀγάπῃ) ἐπὶ τῇ 

ΒΩΥ͂ 086, ὦ» ἐψα. . 
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ἀδικία, αἔρει δὲ ἀληθεία, " τε- » τί ὸ ἐ ἄγα: ἰμων βο ΟΥ̓Χ ΚΑ {εεροτε μα! μηνοῖν, ὑπὶῚ φτγτω,, ΕΙΣ ἐν πρὸς ξεντοῖς, ΜΝ 
ἰδ [τῸ6 Ὑἱτίυθ 

: Συγχέω, (χέω,) ἃ Συγχύνω, ἱπιρί. 
ΤΥΥΕΧΟΟΥ διὰ ρθλέμραν “δὴ μογῖ, συγ- 
κέχυμαι, δοΓ. συνεχύθην, Ῥτορ. ἐο 
τω τὶ αὐάβα. ἕο οὐπήοωκά, ἀν: 

ΒΝ 1) οἴ δη ἐἰκοαι δυο ΟΥ τουϊεἰταάο, | ὦ 
ἔλγοιν ἑπίο οοη )ιδίοη, ἐχοῖίε, με ὧι ὠ- 

τοῦ, ὙΠῸ δου. Αοἰβ χχί. ΝΥΝ συνέχεον 
φάντα τὸν ὄχλον, ἴον συνεκίνουν. 
Ὁ τὐραδανοη σι] " 5.ἢ] οὗν. εχ κΝὴ 

Υο συγχεῖ ὅλην τὴν πολιτείαν, δῃ 
ἴῃ Ηδοι. Χῇ. 186, 
αὐτούς. Ῥμδ..Α ᾿Αοἴδ χίχ , ἥ ἐκκλησία 
συγκεχυμένη. χχὶ. 8]. [λιο. Β᾽5 δροι, 
Ἴ, καὶ ξυγχεῖν ἡμῶν ἐπειρᾶτο τὴν 
υνουσίαν (ςοηνοηϊατ), ἐπιταράξας 
ϑλνας κ οὗ τ1πΠ6 υὐἱπὰ, ἕο Ἀβλιλμ, 

6. ὅτ. 8. ῬΟΙΒΟῚ ἴη ἐρ υστρα πὶδὰ 
ὙΠ ἀοο. Αοἰδ ἰχ, 22. ΟΥ̓ ΡΘΥΒΟΩ8 ἴῃ 
δΏΔΖΟΙηΘηΣ ΟΥ σοποίοσηδοῃ, Αοἰδ ἰΐ. 6, 
συνῆλθε τὸ πλῆθος, καὶ συνε ύθη. 
Ἰ] Μαρο. ἱν. 27. Ατν. Ἐρίοι. 1. 25. 
208. Αηΐ. χὶϊ. 7, δ, οἱ α], Ὀἱοά, Βιἰο. ἵν, 62, 
συνεχύθη τὴν ψυχήν. 80 Ἠοῃι. ἢ]. ἰχ. 
θ08, χιϊ!, 808, ψυχήν. ϑυμόν. 

Συγχράομαι, ἔαϊι. ἥσομαι, ἄθροη. 
ταϊὰ, ργορουὶν ΤΟ ΠΡΟ ΒΟΥ ΟΟΒΕ ἰδ το: 
Ἰη0η. τἱὶϊ ἈΠΣΕΒΟΣ" (ἱπιρὶγίη ΤΉΟΪΘ ΟΥ 688 

ίο απιΐαν ἐπέίογ- οἵ Ἡῤινοθρ να ἴω Ν. Τ. 
ϑοοϊείψ ιυἱϊὰ ΔΗΥ͂ ὁῃ6, ϑοδη ̓ν. 9, 

οὗ γὰρ ὥνται Ἰουδαῖοι Σαμα- 
ριταις, ἴον ἰδὲ δυο ἰατθγοουτθθ, δῃὰ ποὶ 

9 ΤΘΙῸ ἱπίοτοοῦγδο οὗ ΘΟΠΙΠΙΘΥΌΘ, ἐδ πγθδηΐ, 
αὐρηρήῳ ἤτοι {86 ἔμοῖ, ἐδπαΐὶ [Π6 ἐπίθυσουγθο 

αμὰ 9εἰ πο πὸδ 5[}}} τηαἰπἰαἰποὰ, 
λ- Ἔα ΤΩΔΡ. Ἐτγεν . 1ὅ9, συνε 
σαντο δὲ αὐτῇ (τῇ νήσῳ) καὶ ̓ ἀπὸ 
ζας τινές. 
᾿ Συγχύνω, 860 Συγχέω. 
κὐριὴ μοὶ εως, ἡ, τον Ῥΐορ. α 

ἀξωρθι 88 οἱ Ἰαυϊάβ, δηὰ τηο- 
τόσσα, Ἀσοίϑ 

Ε ΡΝ ἔ. ήσω, ΝΣ ζάω,) ἐο ἐἕνε τοΐἱὰ 
ΠΝ ΟΤΘ, [0]1. Ὁγ ἀεί. ὁ 
ἴη Συγχαίρω.) αν βοῖυτε Υ, 2 σον. τὴ 8, 
μ ταῖς καρδίαια ἡμῶν ἐστε εἰς τὸ συν- 
απρθανεῖν καὶ συζῆν, ἱ. 6. ὑμῖν, δηὰ οἷ. 
ἴῃ ΟἿαθη, 2) βζ, δῃ ἃ δρίγίτυ8]}ν, οὗἁ οίογπαὶ 
1 πῖον ΟΝ τος, Πόσαι. νἱ. 8. 2 Τίαι. ἢ, 1]. 
Ἐυζεύγνῦμι, ἴ. εὐξω, δΔογ. 1. συν- 

ἔένξα, (εύγνυμι,) ο ψοῖς ἐορείδορ, ΡΕρ. 
Χοα. Ογτ. 1ἱ, 

1 Ἴδ Ν. Ὁ οὗ [Π6 τηδετίαρο ἀπΐοα, 
βοῦν ἐοραίλον, ψηιῤίσ , δυοδαμὰ δπὰ νῇΐο, 
πηι, 6. ΜΚ. χ. ὃ, «9. δηὰ ΟἸδε8. 

Συζητέω, ἴ, ἤσω, (σὺν, ζητέω.} ρτορ. 
το γζρν ἐπγείγῳ ἀπά ᾿ἀψ ἐν μεαι Σὰ ιὰ 
πὴ Υ βρ: ἐσ ὀιφυίγο ΟΥ̓ Ὀπδ ἀποίλδν, ίο 

“τοὐξδ, οὐ ὁπ ΜῈ ἀποίδεσ, . 
ἃὖ ἨΔ Ἰοΐ ψονοταῖ, ἀδνοϊ, ΜΆ. ἰχ. 10, 

ΟΥΑΙ ελία συνέχεε [ Ρ. 

ἸΙΡ 

Χρτ. ΟΥ̓ ἱπιρὶ. (966 ἱ 

Ιλι. χχὶὶ. 28.. 2) ζεπεσ, ἐο φωοϑέίοη, γδαβοῦ, 
αἰθριο τοἱ(ὰ, ΔῊΥ οπθ, δὖβοὶ. Μ|ς. μήν 
ἀκούσας αὐτῶν δε μμ θα, ψὐἱ ἢ ἀδι. 
Αςίδ νἱ. 9: ἢ πρὸς, Αοἰβ ἰχ. 29, συν- 
τ ὐμάν πρὸς τοὺς ἡ ἐχανοσνα :νή 1:6 

68 οὗ οὐνὶ!, [0]]. ΌΥ ἀει. ΜΙκ. νυἱῖϊ. 11, 
ἤρξαντο σ. αὐτῷ, “[ο Θηῖον ἰηΐο αἰψυ- 
τηοηΐ ὙὩἢ Ὠΐτλ.᾽ 'χ. 14 : ὉΥ πρὸς, νεῖ. 16. 
ν ἀὐβεθον, εως, ἡ, (συζητέω,) “ του- 

ἴυ4] ἀϊδουβδίοῃ, ΟΥ ΘΟΠΙΓΟΥΕΙΒΥ, ΟὨ ΔΩΥ͂ 
ται Αείοχν. 2, 7. χχυϊ!, 29. Ῥμῖῖο, 

. Συζήτη τῆν οὔ, ὁ, (συζητέω.) α 
ν 8 ΒΟριλδῖ, 

συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τού- 
του, Οἴδὸ δι θ 016 ἀϊδρυῖον οὗ ειὲ8 νυου]Ἱὰ,7 
ἷ. 6. ἐδ δορὨιϊδῖ, το σοδίδ ΟἹ τῇ 610 Βυμμδα 

Οἷἢ ΟἾΪγ, δηὰ ναὶ οοποοῖηθ ἐἰι18 
νοῦ] ὰ οὨ]γ, Ὑ]ΟυΣξ ΔΩΥ ΒΟΣΪΟΌΒ ᾿μουραν 
οὗ Δῃοίμο νυ. 
Σύζυγος, ὑρν ἡ, αὐ). (συζεύγνυμι, 

ἀπὰ δυδε νεῖ. ᾶ Κι γνυμο 
ἴῃ Ν. Τ᾿ ἢ. ἃ γΕῊ, 
ἡὰ ἷν. 8, σύ νγ" Ὑνησ ; ἐρύχε νι; οἷα 
18ΏΟΡ, ΟΥ ῬΙΏΟΙ ῬΓΟΒΌΥΓΟΣ, 0 ΡΡ᾽ 

ὙΠῸ 788, ἴῃ δΟΙῺ6 80η86, 8} οοἰΐδασι ; 
δηὰ ἐμαὶ βυοῖ ἰδ ἴ86 60:86 ἔθοτο, 8 ΠῈΣ 
ἔτοιῃ ἴδ ἴοστα {νοὶ ῬᾺ]]. ἃ. 
ἽΠΗ. ΡΙυι, 946, γὸ ἴανὸ ἐὰν δὲ σύζυ- 
Χο λάὶ ω τινά. βεο 8160 Επτὶρ. Τρἢ. Τὶ 

τόσο Οτεδίδδ ἐδ βίγ]οὰ Ὀγ Ρυ]νάεε, 
σύζ συῖνγοι. τ ναβ οἴοη υδοὰ ἴο ἀοποῖθ 

νζοσποιίο, ἔ. ἥσω, (σὺν, ζωάποι- 
τ ἴ. δηά τὰ Ἰὼ ἐο τπιαΐδ αἰξθο ῊΣ 
ΟὯ6: ἴῃ. Ὧ πΥτν «οὐδὰ, ΠΣ 
ββαὶ Εν ωὴλ Ὁ τὶ δ τίου ἔστ ἦμο 

ρ. Ἐρν ἡ. δὲ ἂν : ]]. ὑγὰ ὑτὰ τῷ 
σὺν Ἀπ μετ τ: οἱ. , 18. 
Συκάμινος, ου, ἡ, α ϑνοαηρΐηα-ἐρθ6 

ς8]]οἀ δἷδο ἐλδ ΦῳοΟΊΏΟΥΟ, συκάμορος, (υαίμᾷ 
[6 ,ομα οὗ 1ἱηησυθ; 8 'ἴγθδ 

τιωΐδοντν, μορέ 
166.) 1,α. χνΐϊ. 6. Βορί. εδὰ ΟἸδρε. 

Συκέα, εομῖν. Συκῆ, ζεῃ. ἕας ἧς, ἥ, 
ΤχΑψ, ᾶ , Μαῖῖ, χχὶ. 19. ΜΚ. χῖ: 
8, ἃ οἷν. βορί. δηὰ ΟἸαδ5, 
Συκομορέα, ας, ἡ, (σῦκον, μορέᾳ, ἷ 

οαυΐν. ἰο ἡ συκό, ρος, ἃ ϑγοοπιογε-ἐγε6, 
τοΡ. ὁ ἴΠ6 Β- τα] θ υτν, ἴλι. χίσ. 4, ἃ ἰτθθ 

Ὁ} τε μάνα ἴῃ : απὰ Ῥαϊεδίίηθ, τοβοη- 
Β] πα [86 τα] υτγο γθὸ ἴῃ 8 δα ύο, ὙΜΝ 
ἔγαϊξ οἰπη αν ἰῃ τὶ πὐσω ἴο ὑδ6 δὰ, Ὅιι 
ἱπά ἢ  69Ὲ18]6. 

Σῦ κον͵ ον, τὸ, «γ0. Μαῖ!. νῆς 16. εἰ 
8]. ϑερῖ. δηὰ ΟἾΔ88 τ 
Συκοφαντέω, ἔ σω, (συκοφᾷντ 5, 

ἔν. σῦκον, φαίνω,) ῬΓῸΡ. ἴο δὲ 8 σνκοφᾶν-" 
της, "8 ἢξ:- ἱπξογαιςεν. ὑπὸ νϑὸ ταιρυα 



ΣΥΛ 

δικαϊηες ρογθοπό σἢὸ οχρστίσαὰ ἔτοτη 
Αἴδδηδ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἰδ, Βυῖ τ μιδὰ 
Ὀοσοϊηθ οὐδοϊοῖςδ, δὰ 8 τοῦ ἀοδά-]οιτατ, 
του βἢ υδοὰ ὉΥ τη δ] οἴου ΟΥ 880 ΡΟΓΒΟῺΒ 
ἔοτ ἰπιεγοϑίϑὰ ρυγροθοβ, βθῦσα [ἢ6 τΟΓΏΣ 
ὉΆΙ)Θ ἴο πηϑᾶμ βΌΏ6Γ. 0 ἐπϑογηι ασαϊηϑί, 
ἀοοι86 γαϊϑεῖῃ, οαἰμπιπίαίδ, αἰϊᾺ δου. 108. 
Απὶ. χ. 7, 8. 2Ε]. Υ. Η. ἰἱ. 18. Ἠάϊΐδη. 1. 
14, 7, Χοι. Μοαι. ἰϊ. 3, 6, Ατίβίορι. Αοδ. 
518, Αν. 143]. ἴπ Ν. Τ ὉΥ Ἰπρ]. ἐο 
ἀτίογέ ΤἸΟΏΘΥ ΟΥ̓ [180 δοσυδαί!0 8, ΘΒΡΘο. 
υπᾶδτ ργοίθηος οἵ ἰανν, ἴ,ὰ. 11. 14, τινός 
τι, χίχ. 8, 530 ϑερί. Φοῦ χχχυ. 9, Ρβ. 
ὀχῖχ. 122. Ῥτου. χχιὶ. 16, 

" Συλαγωγέω, ἴ, σω, (σῦλον, ὈΓΟΥ, 
ἄγω.) ἐο ἰραὰ ΟΡ αε γγέν, ΘΟΥΥ͂Ψ Ο α8 
δοοίψ, 6. στ. οσδρίϊνοβ, ἢ ]οάοσ, χ, ῥ. δ]2. 
Ἁπδίϑη. ᾿ϊ. Ερ. 22. 1η Ν, Τὶ ἢξ. οὗὨ [λ]866 
φοδοίοσβ, ΟΟ]. ἰὶ. 8, ὁ συλαγωγῶν, ἷ. 6. 
4 0ῃ6 0 688 οΗ ουρίϊνο, Τ,Δ|κ68 5001] οὗὨ 
γοῦν ΟἸγδιδη Ἰἰθογίγ.᾽ 

,. Συλάω, ἢ. ήσω, Ῥτορ. ἐο βροῖΐ, ρίωπάον, 
ΒΟΙΝ 88 βδϊὰ οὗἉ ῃΐηρβ, ἐὸ ἀμ. 4 88 Ῥγου, 
δὰ οὐὁὨ μείβοῃβ, 88 Χϑη. Ηΐογ. ἰν. 1]. 

414 ΣΥΝ 
Συλλέγω, ἢ ξω, (σὺν, λέγω,) ῥτορὺ 
ΠΣ ἘΣ ΣΟ ΕΣ 
88 ἔτυ 8 δὰ ρμταίη, Μαῖϊ. νἱΐ. 16, ἀπὸ 
ἀκανθῶν σταφνυλὴν, ἢ ἀπὸ τριβόλων 
σῦκα. ἴμι. νἱ. 44, 6[ δϑροὸ αἱ. ϑερι διὰ 
ΟἸδε6. Ηάοί. ἱ. 68. 
Συλλογίζω, ἔἴ. ίσω, ἐο ὄγέπρ τοιῖθ. 

ΤἶΑ18 ἐοσείδεν ἴω ΔΩΥ ΡΌΓΡΟΒΟ, ἐο οὐρα, 
Ὀῖο ΟἾγγβ. Οὐ. 7δ, Ὀπΐλ σοϑῆσν, ἴῃ πὰ. 
συλλογίζομαι, ἰο τεοοζοη απ τοῖν 
εἶδ ρα ε ὉΥ Ὀεηρσίπρ τορεῖδον Αἱ ἰ86 
τηδίϑυ 8] ἴον ἡἀρταθηϊ, 0 ΓΘ ΒΟΉ, ΘΟπΌΐμΟῦ, 
αεἰἐῥογαΐα, αὐτιὰ δοτηοίξπλοα Ὁ Ἐξ ἰο ὧν 
οἶμαδ ὉΥ ταϊϊοοϊπαιίοη. ἴῃ Ν, . ἴμὰὶ ΧΣ, 

, συνελογίσαντο πρὸς ἑαντούς. 80 
ΡΙ]υι. Ροταρ. πρὸς ἑαυτὸν συλλογιζάμε- 
νος, οἷ Δ]. δῃὰ οἷ. ἱπ ῬοΪγδ. 
Σνλλνυπέω, ἢ, ἤσω, (σὺν, λυκενι Ρ 

φγίου οΥ αὐόλιοῖ ἰϊῃ δηοίθον, 
στίευεα οΥ ΩΝ εοἰϊὰ ὁ ἐρθάν ἀε Ν.Τ. 
γρδ ἐο ὅδ φτγιουοά το δαὶ, ΜΙ. ιἰϊ. δ, συλ- 
νπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρ’ 

δίας αὐτῶν 
Συμβαίνω, ἴ. βήσομαι, δον. 2, συν- 

Ἠάίαη. υἱί. 7, 7, πὰ 80 ἴῃ Ν, Τ. ὃν ἔβην, (σὺν, βαίνω,) Ῥτορ. ο σο τοἱβα ἐδ 
Βυροτῦ. 2 ον. χὶ. 8, ἄλλας ἐκκλησίας γν οἶοδα ἐορείδεγ, ορρ. ἰο διαβαίνω, ΣΧω. 
ἐσύλησα, λαβὼν ὀψώνιον, ταθδηϊηρ, ἐμαί 
δγ ἰδίην ποιπῖηρ οὗἉ ἐλδηα, 6, αϑ ἐξ τὐετὸ, 
ὀροϊ]οὰ οἴου σμ υγοῖ 68, ὈΥ Ὀεΐηρ οοταρ6]]οἀ 
ἴο χεροῖνθ ΣὩΟΏΘΥ͂ ἔσουῃ {ΠΘτ.᾿ 

. Συλλαλέω, ἢ, ήσω, (σὺν, λαλέω,) ἐο 
ΟΥ̓ ἑαϊζ υὐἱδδλ, δ᾽ τοῖϊζὰ, ἴο]}. Ὁ 

τ. ΜΙκ. ἰχ. 4. [.ὰ. 1χ. 80: ὉΥ μετά 
τινος, Μαῖι. χνὶϊ. 8. Αοἰδ χχν. 12: Ὁγ 
ἘΡθ ἀλλήλους, Βυ; ἷν. 86, ϑορί. δὰ 

8.58, 

 Συλλαμβάνω, ἴ. λήψομαι, (σὺν, 
λαμβάνω,) ἴο ἰαΐδ ἐοφοίδδν, Ῥτορ. ἴ0 ἴῃς 
οἷοθὸ π᾿ ἴΠ6 Δηἀ8: Ηᾳ. οὗὨἨ {πἰηρθ, ἐο οοηι- 
Ῥνεδεπά, οοπερτγίθο ; 8:80 οὗ Ρϑσβοῃβ, ἴ0 ἑαΐδ 
σύ ὀγίησ ἐῆον, οοἰἑδοί, 88 βοδιϊογοὰ 
ΤΌΟΡΒ. ἴ ΝΤ, 1.ΞΞ[μαϊ. σοπεργοδοηά δῦ 
πε ϑίρνε οὗ ρΡθγβοῃβ, τ τ κν" φβ ὈΥ 

"0 οὗ γραϑρίη δηὰ Βο]ϊηρ ἔλδι νι 
186 δαπὰβ εἰθῆο ἰοχοίβοῦ ; ἥ . οὗ 
ῬΘΙΓΒΟῚΒ δβοἰζϑὰ 88 οὔτ Π8]8, ἴ0 ἃ ἐμοί, 

. Σὶν. 

συλλαβεῖσθαι αὐτοῖς, ἃ ἴοττη Δρρτορτίαῖθ 
ἴο πυπίίηρ δηὰ βεμίηρ, ΡῺ]]. ἱν, 8. βορί. 
ἄρῃ. ΧΧΧ. 7, ἀπά οὗϊ, ἴῃ Ο]4858. 

Υ ] συμβαίνειν. 

Εη. ἰ. 14, Ὀυϊ ζόπεσ. ἐοὸ 90 «εοἱίῇ, ἡ ἦα 
ἃ ΨΑΙΙΘΙΥ οὗὨ 80η 808, ΤΠ ΒΕ} βΒρυγαῖνο. ἴα 
Ν, Τ᾿ οὨ]γ οὗἩ ΤΗΙΝΟΒ, 6. . ον ϑηίδ, ὑ0 Οὐ 

ἴῃ [ἰπι6,, ἕο ᾿ 
ουϊ, ἴο ΘΟΙΏ6 ἴο Ρ888; ΜΙ ἀδὶ, οὗἉ Ῥεῖ. ὦ 
σοι, ΜΚ. χ. 82, τὰ μέλλοντα αὐτῷ 

Αοἵδ 1. 10. χχ. 19, 
Ῥατί. 8090]. τὰ συμβεβηκότα, ενεπίε, ἴΔ. 
χχίγν. 14. δερί. δηὰ Ο]δββ. [τυροτβ. υἱϊὰ 
ἰπβη. οἵὗὁἨ 6 Ῥηποῖραὶ σοῦ, ἴμο ἰηῆη, 
οἴαυθο θαΐηρ βιυι ον [86 δαυθ͵οοί, Αὐϑ 
χχὶ. 85, συνέβη Βαστάζεσίαι αὑτὸν, τ 
“ἨῸ ᾿γὯ8 ὈΟΓΏΘ,᾽ δπὰ 50 οἷϊ, ἐπ (288. 

Συμβάλλω, ἴ. βαλῶ, (σὺν, βάλλω) 
ῬΓΌΡ. οὗ [πϊηρϑ, ἕο ἑδγοιο, ἀξ μος ; 
ες ψγογὰδ οὐ ἱμουρδίθ, Επτ. Ιρὰ. ἅἃ. 

Ἰ. Χοϑη. Μοπι. ἰϊ, 2, 21 : οὗὨ ρεοτγβοιβ, δ΄ 
8δ6η4 οὐ ὁγίησ ἤθγ,, 6. στ. ἴῃ βιτΐο, [δὼ 
οοηιηι ἐιώνρεξοε τὰ , 88 οἵ. ἃ 
πὐρρτα 1 Ν. Τ΄ ἐξ ἰδ υϑοὰ, 1. οὗ ἐπῶμε 
ἐο ἰΐγοιυ οἵ ρεΐ ἄρ . ΜΠ} δαν 
λόγους ἴτρ]. |κὸ 1Δἱ. μεντ ὐκα ἷ, 6. ᾿κὉ 
ΤΩ Ώ68,᾽ ἰηΐγαηθ. ]}) ζεποσ. ἐὸ οὐἰὐμβουῦν 
εοὐδλ, ἀὲ ευἱξά, πἰιῃ ἀαι. Αςἰα χνὶ!. ἰδ 
τινὲς δὲ τῶν φιλοσόφων συνέβαλλ 
αὐτῷ. 208. Αηϊ. ἱ. 12, 8, σν 
ποιμέσι, ὅς οἵϊ. ἴῃ 1αϊ. Ο]8158. 2) ἐο οκρὰ 
οὔτ ον Αοἰβ ἰν. 1ὅ, συνέβα τ 
ἀλλήλους, 5εἷ}. βουλεύματα. ΕἿΠΙΥ ἔν: 
τὶρ. Ρμαη. 700, συμβ. βουλεύματα. δ 
7. 11. 19, συμβάλλειν ἐν τῇ καρὸ 
801}. ῥήματα, ἴο Ὅ6, ἐπ ᾿30 
ὨΔΙΏΘΙΥ, ἴῃ ογάθν ἰο οοπ)δοίυγο σμδὶ ΚΗ 
τηθϑηΐϊ Ὁ δηγιμίηρ. 80 ἰῇ Ηοπι. νὸ μ5 
σὺ δ' ἔνι φρεσὶ βάλλεο σῇσι. ΟἸβετ,, οἱ 
111, Ἔχρ] απ " ἴο δοπ:εοίυγο,᾽ ὁ ΘπἀοδτουΓ [9 
ππἀογβίδη ἃ ὈΥ δοη)θοίυγο :᾽ ΠΔΙΏΟΙΥ, δ Ψ 
δα γ, “ὃν ρυϊίμρ τοχοι ποτ᾽ νασίουβ ἰδιηρε: 



ΣΥΜ 
Ὑ ἘΝ δ6Ώ86 (Π6 ἰθττὰ ἰδ υδοὰ ρατεϊου ΑΥ}Ὺ 
οὗ οτβδοῖθβ, ἀγθϑῇιβ, ΟΓ 8ΗΥ͂ 800} νενς ὡν οὗ 
ΨἜΣΟΣ [86 τηϑαηϊηρ 18 ηοὶ οὐνίουθ, Ὀυϊ 8 
εἰἱαϊποὰ ὈΥ τοβεοῦοηῃ δηὰ ἃ δοτηρδγίβοῃ οὗ 
ΕἰΓΟΌΤΑβίδησ68: 88 ῬΈΣοβεν. Ὑὴῖ. ΑΡο]]. ἱν. 
43, ξυμβαλεῖν τὸ εἰρημένον. Αττ. Ἐχρ. 
ΑἸΟΣ. ἱ. ὃ, 9, τὸ μαντεῖον. 4) τηϊᾷ. ῥὑγορ. 
“[ο οδβδῖ, [ἄτονν οὗ ομϑβ οσγῃ 1} ΟἾ ΘΓ, 
ΞΞΞ ἐο ΘΟΉΤΟΥ δεποῇξ, ἐο οοπίγιδιιέα, ἐο ἢεΐρ, 
ὙΠ} ἀδῖ. Αοἰδ χυ]]. 27, συνεβάλετο πολὺ 
τοῖς πεπιστευκόσι, Ἷ. 6. " οοηἰτἱδυϊοα ἴο 
16 συ τος ϑοοά οὗ; δηά 580 ἴπ ϑορί. δηὰ 
οὗ. ἴῃ ΟἸδδβ. 6. χγ. Αὐτ. Ερίοῖ. 111. 22, 
πλείονα τῇ κοινωνίᾳ συνεβάλετο.---1]. 
οὗ ῬΕΚΒΟΝΒ, ἱπίχγβηϑ. ΟΣ Ὑἱ δ ἑαυτὸν ἰΡ]. 
ἐο δποομηΐοῦ, ἐοὸ πιοοξ ιοϊδῆ, ὙἸ ἀδι. 1) 
ἧπ 8. Βοβίλ]θ βθη860, εἰς πόλεμον, ἴλι, χὶν. 
81, δηὰ οι. ἴῃ Ο]888. 2) ρθῃοσ, ἐο ηιϑοὶ 
τοι, ΑςἰΒ χχ. 14, συνέβαλεν ἡμῖν εἰς 
τὴν Ἄσσον, διὰ ΟἾα488. 

Σνυμβασιλεύω, ἴ. εύσω, (σὺν, βασι- 
λεύω,.) ἐο γεῖφη τοϊῆ, ΔῸΥ Ομ, ΡτῸΡ. [μα οἴδῃ 
Ὁ. Ῥεοσ. χυἹ. 2. Ῥοὶ. χχχ. 2, 4. [πη Ν. 
Βσ. οοτρ. 1 Οὐογ. ἱν. 8. 2 Τί. ἱϊ. 12, 
υἱὸς [16 ἴθττα ἀθηοῖθθ Βοίρει οὗὨ [6] οἱ ἐγ, 
ὙΠ} 8 δάυποῖ ποϊοη οὗἁ οχα] θὰ ΒοηουΓ, 
3. Ερϊοῖ., ΕΘΝ Ϊν, ς. χχὶ. 8 δάἀάγοββθθ 
186 ΡΔΟΘΠΕΥ βυ βουϊηρ νἱγέσουϑ τη : Οὐ 
μόνον συμπότης τῶν ϑεῶν ἔσῃ, ἀλλὰ 
καὶ συνάρχων. 

, Συμβιβάζω, ἴ. ἄσω, (σὺν, βιβάζω,) 
Ἔα μος τε πάρτε ἀϑας ἐρ ας ἶφὸν 
6. τ. 1) ἐο }οΐπ ἐοσοίλον, ερριῖΐο, βᾳ. βαϊᾷ οὗ 
ΟἸγιβίλδῃβ 88 ραγίβ οὗ ΟἾτίβι δ πιγϑέϊοαϊ 
Ῥοάγ, [πο Ομηγοῖι, ρα88. ΕΡΆ, ἱν, 16, ἐξ οὗ 
πᾶν τὸ σῶμα--συμβιβαδόμενον Οὐ]. 11. 
19, ἱπ νυ Ὡῖο ἢ ραβϑαθοβ 6 ὮαΥΘ 8 ΤΩ ΙΔ ΟΣ 
τϑῖκοη ἔτομι 2οΐμ6γ8᾽ σΟΥΚ, ἴῃ ἩὩΙΟὮΝ [86 
Ῥίοθοοβ οἵ ψοοα δῖθ 80 διίβὰ δῃὰ ἰοϊηθὰ 
Τοροίθεῦ ὈῪ βίγαϊ ῃς 11Π68, Βα ΔΓΘΒ, τη γοῦ, 
ὅχο. ταὶ (ΠῸῪ δοϑ 016 δηΐγὸ ρῖδοθ. 
53,ο ατορου. σοπίσ. Ψ0]18η. ἰ. ἀλλὰ ἄλλοις 
συμβιβάζων καὶ συναρμόζων, καὶ εἰς ἕν 
ἄγων τὰ τοῦ αὐτοῦ πνεύματος. Τῃ Οὐ]. 
ἱϊ. 2, συμβ. ἐν ἀγάπῃ, ἴῃ ἸοτΏχ [48 τοϑίου- 
666 ἴο [86 οἹοδίηρ ὕρ οὗἁ Βο ιΐβηι ὈῪ ὄγὲ 
Ὑ ἦν ἰδ6 αἰϊϑοογαάαηξ ἐκ ἐ 
ΤΖΆΔΚΘ ἰδ0 Βομίβια : 8ΠΟΙ ΟΣ ΘΧΘΙΏΡΪ6 οὗἁ 
ΦΠΟΒ Β6η86 οὐῦ. ἴῃ Πατηδδο. ἂρ. βϑίθρῃ. 

168. συνεβίβασε ταῦτα. 2) ἰο πιοπέαϊίψ 
»εξ ἰοσείλον, ἀυιὰ ἤθη ῥσθρτι. ἕο ἥ 
ἐπγόν, οοποϊμαο, τ ὅτι, Αἰἰϑ χνΐ. 10: αἴβο, 
ἔο »γοῦε, ἀδηιοηϑέγαΐθ, πδτηΘ]γ, ὈῪ Βῃονίην 
ἴμο σομποχίοη δηὰ ὑγδοῖηρ (06 οἰαΐη οὗ 
ἔαοῖβ ΟΥ τοαδοηΐηρ, ἢ ὅτι, Αοἵϑ 'χ. 22, 
συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός. 
Ἀραΐη, ἔγοσῃ [ἢ6 βθῆβο ἕο ϑγοῦθ ΟΥ ϑἦοιῦ 
δαὶ ἃ {πϊηρ 18, ΓΒΕ {πδῖ, 4180 ἔουπὰ 
ἔη Ν. Τ' ἰο ἐραοὴ οὐ ἐπδίγωσί οἴοτβ ἐμοί: 
8. 186 οὗ ἴπο0 ψοτὰ ἀογνοά ἔοι ἴδιο βορί, 
τ οἢ ἀπ 8 ΟΧΡΤΟΘ868 ἴ86 Ἠδῦγεν ΚΥΤΙ 
ἕο πιαΐδ ἰο ἕποιο, 1 Οὐον. ἰϊ. 16, Βερί. Ῥε. 
ΧΧΧΙΪ. 8. 
. Συμβουλεύω, ἔ, εύσω, (σὺν, βου- 
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λεύω,) ἐο οομπϑοῖ οὐδ ΒΏΥ οπθ, ἴῃ ἴ86 
Β6η86 ἔο σίυθ ᾿ῖηι οομηϑοῖ, ἰο αὐἀϑΐδ λέηι, 
ἢ ἀδί, Φόμη χυῖ. 14, Καϊάφας ὁ συμ- 
βουλεύσας τοῖς ᾿Ιονὸ, Ἐδον. 111. 18, ϑιορί, 
διὰ ΟἸαε8. Μιὰ. βροίκθῃ οὐἁὨ βενϑγαὶ, ἰὸ 
οομπϑεοὶ οὐ οοηϑωῖέ ἱοροίλογ, 6. στ. ἴοσ 6}], 
ΞΞ ο »ίοϊ, ἴ0]]. ὃγ ἵνα, Μαῖϊ. χχνὶ. 4, συν- 
εβουλεύσαντο, ἵνα τὸν '1ησοῦν κρατή- 
σωσι δόλῳ. Ζοἢη χὶ. δ8. ψῖ ἰηΐ, Αοἰδ 
ἷχ. 28. 8.0 ϑιερῖ. διὰ ΟἸδε8. 

Συμβούλιον, ον, τὸ, (σύμβουλος, 
1) οομηϑοῖ, σοηϑμϊξαίζίοη, 6. σγ. ψα Μο 
ΟΥ ποιεῖν συμβούλιον, ο ἰαΐά οομπϑεῖ, ἴο 
λοῖίά α ἑοῃ ; “ἢ λαμβάνειν, Μαῖί. 
ΧΙ], 14. χχῖ!. 15. χχυ. 1, 7. χχυΐ. 12: 
ὙΠ ποιεῖν, ΜΚ. 1. 6. χν. 1. 2) α 
οοτμροὶΐ, ταϑίοῃ. οομηϑοίίογθ, Αοἰδ χχν. 12, 
βαϊά οὗἨ ἁ ΡΘΙΒΟῚΩΒ Ὑ1Ὸ βαΐ ἴῃ μῃ]16 ἐὑγ18]8 
ὙΠ [Π6 ΨΌΥΘΙΤΙΟΥ ΟὗἨ 8 ὈῬΧΓΟνΊΠοα ; οὨ]]οἀ 
οοπμϑίϊαγϊ ΟΥ ἀϑϑοϑϑοτοβ, πάρεδροι. 

Σύμβουλος, ου, ὁ, (σὺν, βουλὴ.) α 
τ΄ ] οομηδοίίογ, ῥτορ. “ὁπ6 Ἰο᾽ποὰ ἴῃ οουηβεὶ,᾽ 

Βουλ. Χὶ. Ρῦ. δὰ ΟἸδ688. 

Συμμαθητὴς, οὔ, ὁ, (σὺν, μαθητὴς.) 
α 7εἰοιυ-αἱδεΐρίδ, δον χὶ. 16. Ῥο]]. Ομ. 
νἱ. 169, Πλάτων δὲ συμμαθητὰς εἶπε. 

Συμμαρτνρέω, ἴ. ήσω, (σὺν, μαρ- 
τυρέω,) ἰο ευἱΐμο88 ιυἱϊῆ,, ἐο ὅϑαν υυὐδηδ85 
εοὐδά ΔηοίΠοΣ, ἐο ἐφδέϊ οἱ," ἱ. 6. αἱ [86 
ΒΆΙΩΘ6 ἔ6 δηὰ ἰὸ {ὴ6 βδη0 οἴἶεοί, Ὑἱ ἢ 
ἀεὶ. Βοι,. υἱ]. 16, τὸ Πνεῦμα συμμα 
τυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν, ὅτι κιτιλ. 
ἷχ. 1 ; δῦθο]. ἱϊ. 15, ον. χσὶϊ, 18, ἴῃ ἰοχί. 
Τοα. δῃὰ Ο]δ88. 
Συμμερίζω, ἴ. ίσω, (σὺν, μερίζω.) ἰο 

ἀἰοϊάθ νὰ ἐν θνν Ἄ Ν. ἢ εἴζω) ἴο 
αἰυΐάε ευἱξά, 80 88 ἴο τϑοοῖυθ ἴο οη6- 
Β0]ζ, ἐο δλαγὸ εἰδῇ, ἰο ραγίαζε εὐ, ΔῈ 
ἀαῖ. 1 Οον. ἱχ. 18, δῃὰ (1498. 

Συμμέτοχονς, ου, ὃ, ἡ, δὰ]. ἀξτην ἢ 
τοὐξά, ϑυθεί. α λοίπί-ραγίαϊεν, ἘΝ, ἐπ. Θ0, 
συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ ἐν 
τῷ Χ. “ οἰ Ε- ΑΓΔ ΚΟΥΒ οὗἁ ᾿ΐ8 ρσοτηἶδϑο (οὗ 
βαϊ γαϊοη}) ὈῪ ΟἸσἰβὲ :᾿ ἀπὰ σϑσ, 7, συμ- 
μέτοχοι αὐτῶν, ἴοΣ συμ. αὐτοῖς, "ραΓ- 
ἰΔκοῖΒ τ ἴθοὰ (ἴῃ [029 Ῥυπὶβηῃτηθηΐ 
ΨΥ ΒΙΟΝ τουδὶ [81 ὑρὸη {Π 6.1}. «Ψυβθῃ 
Μαγῖ. Αροὶ]. 1. Ρ. δ], συμμέτοχος τῶν 
παθῶν. 80 συμμετέχω, ὦ Μείο, νυν. 20. 
Χοη. Αἢ. νἱῖ. 8, . 

Συμμιμητὴν, οὔ, ὁ, (σὺν, μιμητὴς,) 
α ἐμαί, οι η  γοϊϊοιοον, Ῥἰμί, ἴπι 17. 

Σύμμορφος, ου, ὃ, ἡ, τἀ). (μορφὴ) 
λαυΐηρ ΗΠ νηὶ ιυϊῆ, οοη γον ιοα,, ἐξα ὠμηΐο, 
ἢ ἀάι. ῬΆ]. "ἱ. 21, σύμμορφον τῷ 
σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, ἱ. ὁ. " οὗ [ἢ6 
8816 ἔοττῃ δῃὰ παίυτο (566 Βοτλ. υἱϊ. 29) 
αἱ ΟἾ τ δ. Β.,, πᾶτηο)γ, πο ρ] τὰ πδέῃγθ 
οἵ Ομτβί, ὙΠ} σεπ, Ἐοτπλ. νυ], 29, 
προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ 
Υἱοῦ αὐτοῦ. 
Συμμορφόωυ, ρίας ἐο πιαΐό ΟΥ ἧκε 
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Ὅγπι «οἱ ἦ, ΔΙ ΠΟΥ, ἐο ΘΟΉ ΟΣ, Ῥα886. ὙΠ ἢ 
ζῇ ἄγ. Ῥπ. Ἠϊ. 10. 
᾿Συμπαθέω, ἔ. ήσω, (συμπαθὴ-,) ἐο 
δυηιραίλίχε υἱῷ, δηοῖμον ἰῃ δὶ ἢθ ἔ66]8 
ΟΥ Βυδειβ. Τῇ ἰθίτὴ [88 ὈΓΌΡ. ἃ ἀδί. οὗἁ 
τὰ 88 Φοῦ ἢ, 1], ϑγυητη. συμπαθῆσαι 
ὑτῷ. Ατὶδίοί. ῬΠγείορτι. σ. ἀλλήλοις. 

Μοχησίὶ πηο8, ΠΟΎΘΥΟΥ, ἰΐ ὁσου ΓΒ ἢ δοο. οὗἁ 
ἐλίας ἴον {86 
βῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν. Ηθῃοδ 8180 
Νὰ ἀραν ὐτῳ ΡΝ Ὁ ΜΕΥ Ὁποι τὸ αῇονὰ 
ΒΑ Αι ἰζίηρ δἰὰ, θοῦ. χ. 84, τοῖς δεσμοῖς 
ὑφ) συνεπαθήσατε, 8ῃ. 6]]]ρί. τιοάθ οὗ 
φσρυδδδίου, {κ ἐδαὶ οὗ ἴπ ργϑοθάϊηρ μδ8- 
δδρο, ἴου συνεπ. μοι ἐν τοῖς δεσμοῖς μου, 
ψρλορο 818ο., ἔγούυ) {Π6 6]]}ρδῖ8. τὸ ὮδνΘ 8 
Ἰήηὰ οἵ ἃ 88 ἴῃ ἃ 8.1} Ὁ 6886 6Ἶ56- 
ψμοχο, Ῥεἰϊ. ἱν. 14, συγκοινωνήσαντές 
μον τῇ ϑλίψει, ἴον συγκ. μοι ἐν τῇ σλί- 
ψεε μου. Αϑ ευῇέ]οίοηι]ν υἱπάϊοδιϊηρ {16 
ν» ἦοιν οὗ 180 ἐχργοβδίοη, ΒΟ 88. ὈῪ 

Τ᾽ αἰοίζρηδον (πουσθϊ ποῖ χοοά το κκ, ἢ τῆδῪ 
διίῆοο ἴοὸ δἀάυοθ 8 ρδϑβαρὸ οἵ ἰβοογδαῖοϑβ, 
ὥριτε. καὶ͵ ταῖς μικραῖς πτΥΧίσΙΕ ἕκα- 
στον ὑμῶν πολλοὺς εἶχεσυμπαθήσαντας. 
8, ἐἑὰ Ρίαι, ἀο Τηνίἀϊᾶ, τὸ δυο ταῦτα | (ἢ 
δὲ συμπαθεῖ ταῖς ἀλλήλων φλεγμοναῖς. 
ιν, ἷν. 7, 3, σ. ταῖς τινος ἀτυχίαιν, 
Βρορἢγ. ἂρ. ϑίορι. Τῇθβ. ἴῃ ν. σ. ταῖς 

μεταβολαῖς. 
υμαραθ ἣν, ἔος οὔς, ὁ, ἡ, δὰ]. »α- 
ἱοένο, γϑείίμο υὐἱ(δ, ἀποίμοτ, ἐἐκο- αὐΠόοίοα ; 

] Ῥεῖ. Ἰῆ, 8, συμπαθεῖς, ἱ. 6. 106 Β8116 ἴῃ 
ΟΝ βεν Ὡχα Δ}}Υ οοταρδββιοπδῦθ. (008. δπά 

Συμπαραγίνομαι, ἰο οοπια τοϊξἦ δὴ 
ὁῃῃ6. 20 δδό ῥγοϑθηΐ εὐ, Επρὶ]. ἐἰο δἰαπά " 
ΔΧΥ ΟἿΘ, 88 ἃ ἔγίοηὰ δηὰ δἀνουδίο, νῆϊ 
ἄμ!. 2 ΤΊα;. ἷν. 160, ἐν τῇ πρώτῃ μον ἀπο- 
λογίᾳ οὐδείς μοι συμπαρεγένετο. δορί. 
Ῥβ. Ἰχχχίϊὶ. 9. Οἵ ἃ υγυϊεϊξυάα, ἕο οΟΠι6 
ἐοθείδετ, ἐρ οὐπύεπα, ἴωὰ. χχίϊ!. 48. ΤΏυο. 
'. 82. 

, Συμπαρακαλέω, ἔ. ἔσω, ἰο οαἵϊ Ὁ 
οΥ ἑπυϊΐα τοἧ, αὖ 1ῃ6 βαϊηο ἰἴπι6, Χοη. ὕγτσ. 
γῇ. 1, 88; ἐο ὑπυοῖνε εὐ, οἴοχθ, ἰὃ. 111. 8. 
21 - ἐο ουλονί ευἱδῇ, ἀποῖμονῦ, 6. 51. 8 ΔΥΊΩΥ, 
Ρῳ!. ν. 83, ὃ: ἱπ Ν. Τ΄ ραβ8. οι). ἱ. 15 
συμπὰρακληθῆναι ἐν ὑμῖν, κιτιλι; πηοδῃ- 
ἴῃ, ἴθδιὶ “ ψ ἢ 116 ἢ 16 σοπηπη σαι ηρ, δηὰ 
Ἐν βὸρῷ ψστοΣ 186 βρ᾽ τ [8] Ὁ] Θβϑ 8 ΘΡΟΥΘ 
Βροίκθῃ οὗ, περύμας 
Ὥοη ν}}1 (8 Ὅδ αἰϊαϊηοά.᾽ 

Συμπαραλᾳμβάνω, (σὺν, παρα- 
λαμβάνω.) ἰο ἑαΐδ αἰοησ "Ν, οΠΘ86 1, 88 ἃ 
φοτηραπίοι οἢ ἃ ἰουγηθυ, ΙΝ δος. Αοἰθ 
χὶὶ. 256, χν. 37, 88. Οαἴ. 11.1, δορί. διὰ 

838. 

εἰδυμπαρᾳμένω, ἴ. μενῶ, (σὺν, παρα- 
ΒΑ Ῥτομ, ἔο γϑηιαῖμ ἡθα 7 ιυἱξῆ, ΔΠΔῪ ὁπ6, 
ἕο οοπίζπι ιυἱξῇ, ἱ. 6. ἴῃ Ἰϊέδ, χῖτὰ ἀαι, ῬᾺΙ. 
1, 28. Οσοαψ, Ρ5. Ἰχχίϊ. δ, 

αὐ 7 ἢ 
ΐ ὼ 1 
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Ροιβοη, Ηθν. ἱν. 1ὅ, συμπα- 90 

ἐποαίϊίοῃ ἀπὰ σοηβτγταδ- | ογοιυά 

᾿δίοῃρ ψὑιἢ (8 ον, 

εΣυμπάρειμι͵ (σὺν, πάρ.) (ὁ ὅδ μγ6- 
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βεηΐ τοὐξδ, ΔΩΥ οη6, [0]]. ὉῪ ἀδΐ, Αοἰδ χσν, 
24, 708. δὰ 0]688. Ν 

Συμπάσχω, ἴ. πείσομαι, (σὺν, πά- 
σχω.) ἐο ὑδ αγγδείοι τοϊξἦ, οΥὁ α8 ἀποῖθου. ἐο: 
την ἀτραρός τυτέλ,, ἰο ΒΏΏ7ῸΥ τοϊξίι, ἀΌ8ο}. 1 Ὅν," 
ΧΙϊ. 26, εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει 
πάντα τὰ μέλη. 8. ΡΙαϊο, ν. 608, ἃ 109, 
οἱ ὁρῶντες, ταὐτὸν τοῦτο ΣΥ̓Κ ον δε 

Οὔ. Υἱϊ!. 17, εἴπερ συμπάσχομεν,͵ 
861}. αὐτῶ, “ ἐπάυτο 50 τη β,7 ῬοΪ. χγ." 
19,4. Ὁϊοά. ὅϊο. ἴν. 11, 

Συμπέμπω, ἔ. ψω, (σὺν, πέμπῳ,) 
ἐο ϑομὰ εὐ ΔΌΥ ομο, [0]}. Ὀγ ἀδί. 2 Οσοε.. 
Υἱἱ. 22, διὰ Οἶδββ. ; Ὁ μαενὰ ἀπά ξοα. 
υἱ. 18, ἀπά ΟἸΔ88. 

Σνυνμπεριλαμβάνω, . δηὰ [11 ἐ0 
ἐδ" ἐς τ νὐϑῤάτι ἢ ὀβνρνῳ ἷ. θ. 61}. 

Ὦγδοο δὲ {π6 βδιμα ἴτω: ἰπ Ν. Τ. καὶ συμ- 
ΤΊΡΙΛΑ͂ΡΑν (5.11. αὐτὸν) εἶπε, Αοἴῶ ΧΧ. 

Συμπῖνω, δοῖ. 2. συνέπιον, (σὺν, 
πίνω.) ἰο ἀγίηξ το ΔῸΥ ὁη6, [ο}}. ὈΥ ἀεί, 
ἢγ. Αοἱϑ χ. 4], οἵτινες συνεφάγομεν καὶ 
συνεπίομεν αὐτῷ, 500 ᾿Εσθέω. ϑορί. δηὰ 

888. 
Συμπληρόω, ἔ. ώσω, (σὺν, πλ.) 

Ρἴορ. ἕο ἰδ ὦρ υοἱδᾶ, 88 οὗ δ ΐρ5 Β]]οὰ ᾿γ 
8 ΟΙΘΥ ; ἴῃ Ν. Τ' ἐο ἀπιίγεῖν ΓΝ: 1) ῥοῦ. 
οὗ ἃ γϑββ6] 8116 ἃ Ὁγ 190 ψᾶνϑϑ, δὸ 88 ἰδ᾽ 
ἀγθηο ἢ [80 ΡΟΥΒΟῚΒ ἴῃ ἰΐ, "" Γκι. υἱῖϊ, 23, 
2) ἔᾳ. οὗὨ εἔἰπιθ, ρ888. ἐο 6 γμἰ δά, οὐ 

, ἴο λαυο Λιμΐν δοπιθ, ἀδηοίίηρ δυεὶ! 
8 σοταρ  ϑἕοη οὗ ἃ ρογοἄ Βοίνγθθη ἔν ρίται 
εἰπηθ8θ 88 ὑπαὶ (ἢο Ἰαϊοσ ἰδ ΓΟ Ἃ 
Αοἰδ ᾿,. 1, ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν 
ἡμέραν τῆς Π. ἴα. ἰχ. δ], ἐν τῷ συμ- 
πληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τὴς ἀναλήψεως 
αὐτοῦ, ἴῃ νοΐ ραββαᾶρο ἴῃ ψογὰ 14, ὃ 
οἴθῃ, υδοᾶ ᾿ ἐρόλῥοιθα δὴ ϑυδῃϊ ὑεῖ 
[85 Βροκθὴ οἵ 88 οοπῖέ, πἴϑῃ ἱΐ ἰδ Ὑ 7 
ποΩΡ δἱ μβδαηὰ, 80 Ἠάϊΐδῃ. νἱΐ. 4, 2, συμ’ 
πληρουμένης τριετοῦς βασιλείας. 80' 
ἴῃ Ρ]αῖο ἔΠι6 ἴθστω οὔδδη οΟῸ 8 ἴῃ [86 86η80 
οοπιρίθο, 6χ;ρίδο, α18ο ἴῃ Ὠ]οά. ϑ,16. ἱ, 2, συμ’ 
“πληρουμένης εὐδαιμονίας. 206. Απὶ. 1, 
2. ἷν. 7, δ. 
Συμπνϊγω, ἴ. ἕω, (σὺν, πν.)} ἐο οδοῖε, 

ὉΥ ἀρ τὐϑαι, ὁ (0 Ὑψἱηά-Ρὶρο, απὰ 9ὸ ὦ 
ϑω)οοαίδ; ἴῃ Ν. Τ. 1) Βγροσθ. ἐσ 88 ἰξ 
ΨΟΓΟ δε οοαίδ Ὁ Ἑοτου ΔἸ“, ἕο ἱ 

, ἴο φρο, ἴμι. ΥἹ}]. 42, οἱ ὄχ. 
συνέπνιγον αὐτόν. Οομρ. Νίκ. τ. 
συνέθλιβον αὐτόν. 2) ἔς. ὉΥ δῷ ΤῊΝ 
[78] ταϑίαρῃου, Μαίι. χὶϊὶ. δὲ ἃ ἀπάτη 
τοῦ πλούτου συμπνυίγει τὸν] ἦγον. Μίς 
ἷν. 7, 19. Τ1χα. νἱῖϊ, 14. 

Συμπολζτης, οὐ, ὃ, ρῖφορ. α ,οέοιν. 
οἥδέχδι,, οε. Απί, χίχ, 2, 2. 28]... Η 1ᾶ- 
44. ἴῃ Ν. Τ' ἢξς. οἵ αἰοπη}9 Οἰμεϊδιεξλρό: δέ 
δἀτηϊἰοὰ το ἴμ6 ρενίϊαχοφ οἵ, 6 Οφῳραὶ 

ἜΝ Ὧν 10.} ὦν δ᾽" 

Συμπορεύομαι, τυ γββοῤθ, ϑῤμα 



Ι'94 ᾿ Υν 
"4 90 εοἱα, ἀσοοτερακν Δ} οπο, [01]. 

ἰαρ τ ἕα, Υἱϊ. 1}. οἱ. ϑερί. μβ μιν 
τ ὃ, ἃ. ἔμαν, ρὲ. Τ. 

ἃ ταυιϊι ἐοὸ οὐπιδ ἱοσείλον, 
ΠΡ ἄρον αὐτὸν, Μϊς. χ. 1. 
ιν. 4 'ν. 78, 1. χν. 6, Ἢ 

᾿Συμπόσιον, ου, τὸ, ρτορ. α ἐγέσκιο 
ἰοφείλιον, [Ταῖ. ουπεροίαξίο ιν ̓  
᾿ολδυβεάδοι τηηιοηΐξ, χον 

ξυμ σρισβύτορο, ον α 7 οἰϊοιυ- 
 οἰάον, 1 Ῥοὶ, “ἰν τας 

- νμφαγ εἶν, 5690 πῶΣΝ 'Συνεσθίω. 
Ἔκ υει ω, ΜΕ: 1. Ἡδος Ἡράῤῤε ων (σὺν, 

ω.) ἴο ΓΟ 
μα ἤρου ὃ Ἰ8π6. ὅ0 Ἡρρότα τ δςοο. Αδὸ εἰς, 
19, συνενέγκαντες ᾿τὰς 
τορι " 8, 8. Χοῃ. Απ. ΥἱἹ. 

ΝᾺ δὲ ΣΝ 2 Οον. σἱϊ. 
ἐνὸν χίχ, 10. ΣΝ 

ὑμεῖς. Υ. 29, ἃ]. Βορι. 
1 Οον. νἱ. 12, οὐ πάντα συμφέρει. χ. 23, 
δοο ρατί. πϑαΐ. τὸ συμφέρον, γτοῇ, 

,. 1 ον, νἱὶ. 8δ. χ᾿ 88. χὶϊ. ᾳάναπίαρα 
Ηοῦ. χίϊ, 10. ῬΊυγ. τὰ συμφέροντα, ὡπίϑ0Ή, 
ἐλέσσε ρνοϊίαδίο, Αοἰδ χχ. 20. 
ΟἸδβα. 

Σ ΚΦΉΜΕ (σὺν, φῆμε.,) ῬτῸΡ. 86 υϑοὰ 
ῬΟΙΒ. “ἴ0 δγ ὙΠαὶ δῃοίθοΣ βαγβ, ἴ0 88- 

Αροοζ. δῃὰ 

βααξ ἰ0 δἷ8 ορίπίοῃ ; οὗ ἐλέη, "1ο θεᾶς ἴ68- ̓  »έοην. 
ὍΤΩΟΩΥ ἴῃ ἐΐδ νουτ," 80 Βοπι. Υἱὶ. 16, 
σύμφημι τῷ νόμῳ. Ὦ τι. 668, [4, Χρη, 

ν Υ͂, 

: ἘΠ ΥΝ. ου, ὁ, (φυλέτης, φυ- 
ἴῃ ΟἹ, τς οὗἉ [ὁ τὰ 

ἐὐρὸ τς βωῤσπιτν ἷῃ ἐἰ α 
- 1 ΤῊ. ᾿ΐ. 

τὸ ΡΙμηέντοι οὗ ὕγί τρῶν 
ΌΥ Ιβοογδῖ. δηὰ 

ἈΤΩΤΠΒΤΙΔΏΒ, 
Ἰδίορἢ. 

τ φυτος, ου, ὃ, ἡ, τἀ). (συμφύω,) 
ΠΣ γί, οὐ σγοιῦη τ} ἐορείλον, 
βς Ζοο μὴ ΦΙΣ Ἡραγοά, Ἐατρ. Απάγ. 
ϑδῦ  '“ ΝΟ Τ ἰηῖο οῃθ, βζ. 
συηλοῤηιδὰ, Βοπὶ νἱ. δ, νἱ. δ. ,σύμφυτοι γεγόναμεν 
τῷ τῷ ὁμοιώματι τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ, 1. ὁ. 
οὐδ υῖτι ΟΣ “ οἸοθ6}γ απἰνοά ἱτἢ, ΟΥ 
ἀδαὶτιϊ]αοὰ ἰο ἢ τὰ; ἘΠῈ Τρ τπεθοε, οἵ τ 
ἀουῖ, Ὁγ4 οΟΥ' ἰδ κοι ΠῸπι ἴῃ6 στὰ 
ἀν οΡ ἔτοσνι ἀλο ἐοναὶ βοιθο οὗ [86 οὃχ- 
τρρρουθα διόϊως  ἐγούσιε (οροῖθον ἰπίο οπο,᾿ 

δὰ Ὠοτδθ- ἰῃ ἴΠ6 Οδηίδ ΑΙ 
Ὦ. ΠῚ ΣΝ χυΐ, 4, Χοη. ὅγε. ἷν. 8,1} 

417. 
Συμφύω, ἴ. ὑπ; " (σὸν, φύω,) τατα 

ϑονελ ἱορείλετ, ἐο ἐσέ στοιο. 

ΣΥΝ 

Ν. Τ᾿ ΟὨΪΥ μᾶδδ. ΡΣ παντοῦ 
ΜΡ ΟΣ φτγοιῦ ἱοροίλεν, 1, ς ΠΥ 

ᾧ μὴ αἱ ἄκανθαι. Το ΜΗ με ἕοστα ἰῃ- 
ϑἰοδὰ οἵ δεῖ. δοσ. 2, συνέφυν : γοῖ ἴξ ἴδ 
ἴουηά πῃ ῬΆ1]ο ἀθ ΥἹὲ. Νίοδ. ἱὶ. Ρ. 174, 12, 

Σνμφωνέω, ἧ. ήσω, (σύμφωνοι, 
ῬΓΟΡ. ο ϑοιμὰ τ, δηὰ ὈΥῪ 1Π}0]. 0 ἢ 

. [5 ὠηΐϑον, 85 βαὶ ΤῸΡ. οὗ τουεῖσδὶ ἱῃοίσυ-. 

ΓΝ τὰ τ αδὺ ΌΥ ἀκ ὶ. δ, ἰπίγδιιβ, [0]}. ὈΥῪ ἀδί. Ἔχρσ. ΟΥ Ὃ 
- [1}) ροπον. οὗ ναὶ ἷ5 ἑσωϑδαδίε, ἴλι. 

τῷ παλαιῷ οὐ φωνεῖ ἐπίβλημα 
Αἰδίοι. ῬοΪίξ. υἱΐ. Ἵ, ταῦτα δεῖ πρὸΐ 
ἄλληλα σνμφωνεῖν. ᾽Ατ-. Ἐρίεϊ, 1.12. 
χυτρὰ καὶ πέτρα οὐ συμφωνεῖ. 2) οὗ 
οοἰποίάθμθθ, σοπουστθμοθ, Αοί χν. 15, 
τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προ- 
φητῶν. 3085. Αηϊ. χ, 7, 2, τὰ μὲν ἄλλα 
πάντα συμφωνοῦντα τοὺς προφήτας 
ἀλλήλους εἰπεῖν συνέβη. 8))} οὗ 8 οοτ- 

ἴο τηϑῖζο δὴ δφτϑε- 
“ἀράν γ΄ [01]. Ὁγ περὶ πὰ βεη, Μεῖί, χυϊ δ, 
δὰ 19. Ῥαβε. λϑδη ἀδι. Αοἰδ νυν, 9, τί ὅτι συν- 

εφωνήθη ὑμῖν 3" Βον ἰδ ἰΐ ἐμὲ ἱξ [88 δι 
. δἠτοϑὰ ρου ΠΩΣ Βερί, 2 Κ. χῇ. 8, 
ἘΦ Ρησαν οι, ο ὌΡΕ ῖς τοῦ μὴ λαβεῖν, «ηὰ 
ΟἸ 688, Ἔβρβα. βίο. δηὰ Ῥο]υ. ; ζ0}}. 
ΒΥ ἀδῖὶ. οὗ Ῥε[8. αὐμὲ ἄοηϊϊ. οἵἉ Ῥτῖϑα, 'Μαιι. 
χχ. 18, οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι; 
Ὁ μετά τινος δὰ ἐκ ὙΠ} σθη. οὗὨ Ῥτῖοο, 

αἰϊ. χχ. 2. Αεἴ, Τοτα. ὃ 2, συνεφώνησε 
μετ᾽ αὐτοῦ τριῶν λιτρῶν ἀργυρίου. ᾿ 

Συμφώνησις, εως, ἡ, (συμφωνέω.) 
ον. υἱ. ἴδ, τίς δὲ συμ- 

φώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ: 80 
τ ρφ κυ, 98. 6. ΑΡ. ἰϊ. 16. Ηάϊαῃ. ἢ. 

ἣ (συμ ὠνέω.) ϑψη:- 
9 ἢ. Θ. ἀὐα δῃὰ Ἰκμα 

ΤΑΘΏΔ] τοι δῖο. τ δα ἜΝ, δὰ ϑορί. ὕδῃ. 11, 
ΩΝ ῬοΪ. χχνὶ. 10, ὅ, Ατἱδιοιὶ. Ῥο]. υἱῇ. 

Συβ ϑνιοον ας, 

Σύμφωνος, ου, ΕῚ ἡ, δὐ]. (σὺν, φωνὴ 
ϑυηῖρ , ἐπ μπίϑοη, ῬΓῸΡ. οὗ βου άβ, 85 
ἑαϊά οὗ ταυεοι] ἐπδοίσιηθηΐδ᾽ ἴῃ Ν, Τὶ ρ. 
οοπδοναπέ, ρξψρι δ ἐρτσϑωθ τϑαΐ. τὸ 0: 
Φφωνον, βιμδί, αοοογὰ : τπστι δος νἱ!. ὅ, ἐκ ἐξ φώνου ἀατθοτηθηῖ; ΓΝ 
δ0 ἴῃ Ῥοϊγῦ. Ὁ τὰ, «πὰ ὑάνς 
"»» η φίζω, ἴ. ἰσω, (σὺν, ψηφίζω, μψηφ ᾽ ν (σὺν, ψηφίζω.) 

. 81 
ΑΓ Α, Αοἰδ χῖχ. 19, ἡῬν ὑναιῖν [.γεῖδι. 142, 
Σύμψυῦχος, ον, ὃ, ἡ, δ). ο ὁπ πόπὰ 

«οὐ οἴ τα Ἔα τἰπΔοὰ Ὁ ΙΑ ἴῖο ὁμό: 
ψυχοι. Ραμ. ἡ, 2. 

Σ ὑν, ῬΓΕΡ. ρονοτηΐη τᾷ ΟὨΪΥ ἴπ6 ἀαϊ, εὐίϊα, 
- ̓γίηρ 8 ΠΘΑΓΟΡ δηὰ οἱοβοῦ ὁομποχίοῦ 
τοῦ τοι μαςηοη [δὴ μετά: 1. ΡΒΟΡ. οὗ 
ἜΡΘΟ ΟΥ ΘΟΙΩΡΘΠΙΟΩΒΗΐΡ, ὙὮΏΘΙΘ ΟὯΘ ἰδ 
βαϊὰ ἐο δ, ἄο, Φ }Ὲ} ὙΠΊΗ 8ῺΥ οὔε, ἰπ συη» 
ποαΐοη δπὰ ΑΡΉΡΟΝΥ ψῖϊὰ εἰμ). 8.0 δίιορ 



ὩΣῪΝ 

γοῖῦε οὗἉ δἰ"ὔηρ, διαπαϊπρ, θείην, τεππαίη- 
την τοίξᾷ ΔΏΥ ΟἿ6, 88 ἀνάκειμαι, Φοδη χίϊ. 
2: γίνομαι, ἴμα. ἰ!. 18: διατρίβω, Αοἰϑ 
χίν. 28: ἵστημι, Αοἷδ Ί!. 14, 1ν. 4: ἐφ- 
έστημι, ἴμὰ. ΧΧ. Ϊ,. Αοιο χχίῃ. 27: καθίζει 
Αοἰϑ νἱϊϊ. 8] ; μένω, ἴμα. '. δθ. χχῖν. 29. 
Αοὶϑ χχνι!. ἰ6. ϑρθο. εἶναι σύν τινι, ἴο 
δὲ ιοὰδδ' ΔῺΥ ομθ, 1. 6. ὁ ργοβθηΐ Ὑἱτ, ἴῃ 
σΟΙΏΡΘΗΥ ΜΠ. ἴμυ. χχὶν. 44, ΡΆ]]. 1. 28. 
ΤῊ. ἰν. 17; σἱτὰ εἶναι ἱπρ]. 1[μὰ, υἱϊ!. 1. 

ῬΠ]. ἰν. 2] : οὐ 88 αοοοπεραηψίηρ, 7υϊϊοιυ- 
ἔπ, ἴωα. Υἱὶ. 12. Αοἰϑ Χϑ. 7. ΧΧΥΪ, 2; ὃ8 
ἃ ἰοἸϊονοῦ, ἀϊβοὶρ]ο, μὰ. νἱῖϊ. 88. Αοἰβ ἐν. 
18; 88 ἃ ρα ίβδῃ, “1ο ὍΘ Οῃ. ΟὨΘ᾽Β 5146,᾽ 
ἈΑοίβ χὶν. 4, 0ΐ8, δηὰ Ο]848858. ὅο. οἱ σύν 
τινι ὄντες, "ἰο80 ὙΠ} ΔῺΥ ΟὨΘ,᾽ 18 οοτα- 
Ῥαηίοηϑ, αἰϊοηἀδηίθ, ἔΟ]]ο στο Β ἢ ἔμ }]γ, ΜΕ. 
ἘΝ. 26, Αοἰβ χχὶἹ, 9. Οἶἴθηθον στ ραγί. 
δξ ὅντες ἐωρὶ. ΤΣ Υ͂. ᾿ ἶχ. 82. ἔχῃς ὶ. 

οἱ 8]. ; ΒΡΟΚθὴ οἱ ΟΠ ΔρΊ68, ΔΟίβ ν. 
17, 2]. δηά ἴθ]δβε, Αὔἶοσ νϑυθ οὗ σοΐπρ 
εσὐδῃ, ΔΆ ὁΠ6 ; 6. ζτ. ἔρχομαι δῃὰ 1(8 οοτῃ- 
Ῥουπάβ: ἀπέρχομαι, Αοἴδ ν. 26 ; εἰσέρ- 
χομαι, Αεοἰϑ 1]. 8; ἐξέρχομαι, χ. 28, ἃ). 
συνέρχομαι, χχὶ. 16. ΑἾβδο πορεύομαι, 

υ. νἱ). 6. Αοἰβ χ. 20, 3]. εἰσιέναι, Αοίδ 
χχὶ. 18: ἐκπλέω, χν]!. 8; παραγίνομαι, 
χχὶν. 24: συνάγομαι, ἷν. 27, ἀηὰ ΟἾ488. 
αοποσ. τὐῖἢ ποωέοῦ ἀπ ραδ8. σουῦβ, {ΚΘ 
Ἐπρὶ, εὐ, Μαῖϊι. χχνὶ. δδ, κἂν δέῃ με 
σὺν σοὶ ἀποθανεῖν. χχνὶϊ!. 98. ΜΙκ. Ἰχ. 4. 
Ιμὰ. 1). ὅ. χχίϊ. 14, Αοἱβὶ. 14. 11. 4. ἵν. 
97. υἱϊϊ. 20. χὶν. ὅ. 1 ὅσσ, 1. 2, α]. Ῥμὶ. 
'. 1. 1 ΤᾺ. ἵν. 17, ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπα- 
γησόμεθα. ν. 10. Χοη. Ογτ.ν. 4, 80. Απ. 
ἷ. 3. 2: αἷδο ψὶτὰ ἐγαπβ. νευῦβ, κὸ ΕΏρ]. 
το ἧ, σἌοτο ἴῃ νουὺ χϑῖθσβ δἰθθ ον ἴο 18 
Δδ͵οοῦ ΟΥ ΟὈ͵εοῖ 88 1 σΟΙΏΡΔΥ «ὐὐΐῇ 
ΘΙ ΘΓ : 6. 537. ἰο [ῃ6 ϑωδγοί, ΝΜ. ἵν, 10, 
ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν, σὺν τοῖς 
δώδεκα. 1,ὰ. ν. 19. χῖχ. 28. χχὶϊ!. 1], 88, 
4]... ἰο ἴδ οὐ)οσί, Μαἴι.. χχν. 27. ἐκομι- 
σάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. ΜΚ. νἱϊ!. 
84, χν, 27. Αοῖβ χν. 22, πέμψαι. γεῖ. 
25, χχὶϊ, 15. οἶν.---Π1. Ἑα. οὗὨ σοπποχίοη 
ΟΥ φοηδοῦῖ, 85 τί δίηρ ἔτοτῃ ἰἐζθηθϑ5 οὗ ἀοΐηρ 
οΓ βι Πτηρ, ἔγοῦλ ἃ σοτη 0 ἰοῦ ΟΥ δυθηΐ, 
«οὐξᾷ, δαυΐν. ἰο ἐπ ἐδ τιαπηθν εοἰϊῆ, ἰἐΐ, 
Ἄοιι. νἱ, 8, εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ. 
υἱ!!. 80. 2 Οον. χίϊ. 4. (4]. 11}. 3. εὐλο- 
γοῦνται σὺν τῷ πιστῷ ᾿Αβραάμ. Οὐ]. 
τι. 18, 20.----][11. οὗ σΘοπηδχίοη δυϊβϑίηρ ἔγοι 

5, 186 Ὀοΐηρ ἔυγηϊβῃθα οΥ Θηἰταβιοα 
ἐυΐδῆ, ΔῊ δίῃ. 1 Οον. χυ. 10, ἡ χάρις 
τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοὶ, εαυὶν. ἴο ἡ δοθεῖσά 

ὁὀι ἰὼ Βοηι. χὶξ. 8, θ. 2 Οον. νἱἹ. 19. 24. 
[Ἡ, δηὰ Ο]488.---ἰ . ̓ ταρ᾽ γίηρ 8 2οϊηΐ- 
ἑοογκίησ, οὐ ἐο-ορογαίίοη, δηὰ (ἢ 8 Βρόκβϑῃ 
οἵ ηιθαηϑ8, ἰπϑιταηχοηΐ, ἄτα. το, ἑᾳγοωσῆ, ὃν 
οἰνίιο οὐ, 1 Οοτ. ν. 4, σὺν τῇ δυνάμει τοῦ 
Κυρίου Ἵ. Χρ. Χεη. Ογτ. νἱ1].7,18. σὴν. 
ν. 18.---Τ τιρΊ γίηρ αὐατέϊοπ, ἀοοοϑδίοῃ, ᾿ἸἸκ6 
ἘΠρ]. τοὐῆ, ΞΞ δεδίά68, οὐδοῦ απαὰ αδουε, ἴλι. 
χχῖν. 2]. ἀλλά γε σὺν πᾶσι τούτοις τρί- 
τὴν ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον, ιυἱίξῇ. 

 --- 

118 
ϑορί. σὺν τούτοις, ΝΕἢ. ν. 18, 8. Μᾶασος. ἱ. 
22.---ΝΟΤῈ. [πὶ σοι. σὺν ἱπηρ11685 : 
οἰθέγ, σοτοραηοηβῃρ, τοί, ὁ 
σ0Ήη- ; 8150 ἐῤλεγειυίίΝ, εὐἰδαζΐ 
ἄγω. συνεσθίω, συγκάθημαι : 
Ὀἰοίθηθβθ οὗ δὴ δοϊΐοῃ, αἰξοσείλεν,, τουπᾶ 
δϑουΐ, οα΄ ΘΥΟΙῪ 5ἰά6, ΠΟΥ ; 6. χτ. σνμ- 
πληρόω, σνγκαλύπτω. 

ὀγίησ γ, ἴο 

ΣΎΝ. 

]. 50- 
οφείϑον, Τα, 

;Σ 86. στ. συ» 
οὐτῃ- 

Συνάγω, ἴ. ἕξω, (ἄγω,) ἐο ἔεαά οΥ 
; δον ἐοσοίλον, οοἰϊοοί, 

ἴχαπ8. ἴ, ΘΈΝΕΚ. οὗ ΟΥΓ ἐλέησε, 
ΜῈ δου. Μαῖι. χχὶϊ, 10, συνήγαγον “πἄν- 
τας ὅσους εὗρον. ἴλι. χν. 18. 4“ὁ8η νἱ. 
12. Βον. χἰϊ. 10, αἰχμαλωσίαν συνάγει, 
ΞΞ "ἴο Ὀυϊηρ ἰορθίμον οἀρίϊνο8,᾽ “ ἰο Ἰεδὰ 
σαρῦννο; τ δος. ἰὰρ]. Μαῖῖ, χίϊ, 47, 
σαγήνῃ.---κ παντὸς γένους συναγαγού- 
σῃ. Χχν. 24, 20. Φοῖνὴ τἱ. 18, οοταρ. νϑσ. 12, 
δορί. δῃὰ Ο]αβ8. ΕἸϑονθογο 1} δα )υποία, 
6. ᾧ. εἰς 1} δος. οὗὨ ρ]αοο, Μαῖι. 1). 12. 
νἱ. 26. 1ωυ. ᾿]. 17. τὰ τέκνα εἰς ἕν, ἱ. δὲ 
οἰηῖο ὁη6 ἔδυ, οδυγοῖ,᾽ ΦοΒη χὶ. δ2. 
(ΗΠ ογδοὶι. ς. 19, τοὺς σποράδην οἱκοῦν- 
τας εἰς ἕν συναγεῖν.) ὙΊ εἰς ὅμπαὶ, 
Φοδη ἱν. 86, ἐκεῖ, ποῦ, ἴμὰ. χί!. 17, 18. 
μετά τινος, Μαῖϊ. χὶϊ. 80, ὁ μὴ συνάγων 
μετ᾽ ἐμοῦ, δὰ δρτίου]θυταὶ τοθῖδρ ΠΟΥ, ὧν. 
ἀϊηρ ἴο 100 ρῥγοόοθββ οὗ οο]]θοιζίηρ ΒΑΥ οΣ 
ΘΟΤῊ ἰηίο [)6808.---Π]. Βρθο. οὗ ̓ ΕΥϑ0Ὲ8 ΟἾΪΤ, 
88 80. ΘΒΒΟΙΔΌΪΥ, ται] τυάθ, ἐο αϑϑοηιδέο, 
ΘΟ ΌΘΉ6, ὐπύρζε, 88 οἷν, ἴῃ ΟἾδι8. 1) δοῖ: 
τῆ δου. Μ δι. ἢ. 4, σρναγαγὼν πάντας 
τοὺς ἀρχιερεῖς, κιτιλ, Φοῦη χὶ. 47. Αεῖε 
χὶν. 27. χυ. ὅ0: 11} ἐπί τινα, αρσαϊεϑί 
ΒΗΥ͂ οπ0, Μαῖϊ. χχνὶ!. 27 ; [0]. Ἀγ εἰΞ τὸν 
τόπον, Ἐδν. χνὶ. 16. εἰς πόλεμον, ον. 

ἱ, 14, χχ. 8. 2) 888. οὐ τηϊὰ, ἐὸ δά 
φαξδογοά ἱοσοίλοτ, δὲ αδϑοπιδίθα, Θοηβδ ἴο- 
φείδον, Μαῖι. χχίϊ. 4], συνηγμένων δὲ 
τῶν Φαρισαίων, διὰ οἷ, Ξερί. ἀηὰ ΟἾ286. 
ὙΊ ναυίουβ δα] υποίβ οὗ ρ͵δοθ, ἔμπροσ- 
θέν τινος, ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ἐπί τινα, 
8) ἴτοῃῃ ἴθ ΗδθΌ., ῬΙῸΡ. ἐο ἐδαὰ οἵ ἑαΐξ 

Ζλὰ οὐἠοϑοῖγς ἰαϊο ομϑἶβ ἤοιιδθ, ἕο γθοδὲθα ἴὸ 
ΟΠ Θ᾽ 8 ΒοΒρΙ ΔΙ ΠΥ δηὰ ῥτοιϊθοϊοι, Μαδῖι. χχν. 
85, ξένος ἥμην, καὶ συνηγάγετέ με, 
ὙΠΟΥΘ 866 ΤΑΥ͂ ὨοΐθΘ. ΥΟΣ, 88, 48, δηὰ ϑορί. 

Συναγωγὴ, ἢς, ἡ, (συνάγω.) α οὐἷ- 
ἰοοέέπ οΥ φσαΐλογῖησ, ἩΒΘΙΒΟΣ οὗἁ οἵ 
οὗ ΡΟΥΒΟΉΒ ΤΟἸΠΠΆΓΥ ΟΥ̓ ΟἾνῚ] ; 8180 (89 ὦ; 
ϑοηιδίῳ οὗὨ ῬΟΙΒΟῚΒ 80 οοἸ]εοίθα. Τὴ ϑορί. 
υδοὰ οὗ [π6 σοπσγεραζέίοῃ οὗ Ἰβταεὶ, Εἰχ. χῇ, 
8,19. Τὸν. ἱν. 18. Ἐδοϊυβ. χχίν. 25. 
1 Μαος. χὶν. 28: ἰῃ Ν. Τὶ, απ αβϑεημδίῃ, 
ὁοπσγοσαξίοη, βροΐζοῃ, 1)ὴ οὗ 4 Ολγιρίαν 
ΔΒΒΘΤΉΊΌΪΥ, »ίαοο ΟἹ τυογϑλὲρ, δ νὰ. ἰϊ. 2, τὴν 
συναγωγὴν ὑμῶν, ΜΠΟΥΘ [16 ΤΟΙΤΏ ΤΩΔΥ 
ἀοποίθ 8 ρῥἴαοθ οὐὨ 8886} ΒΥ ποΐ ΟὨ]Υ [οΣ 
Ὀϊνίπθ ψουβηῖρ, Ὀυΐ 4180 ἔον ἡμαϊοίαξ ρα- 
Ῥοβθ8β. Μογβουθὺ, [6 βίηρ. 18. Βεσθ υβοά 
φοπογίοαϊίψ ἴου ἰὩ6 ρ]υγ. 4150 οὗἩ δενίβα 
ἰτρτϑῦν ὅδ ἢ0 ἃτ6 (Δ]]6ὰ συναγΎ 
ατανᾶ, " ϑϑαῖαη ΒΒ ΒΥΩΔρΡΌρΙΘ,Ἶ ΟΥ̓ ΡΘΟΡρΐδ, 

(συναγωγὴ θείην ἴογ λαὸς, 5 ἴδ)ο οὐδ 
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τοδβροπάϊΐηρ Ηδθῦ. ἴδοιτο ἱπ [Γον. χνὶΐ. 17, 
Ἀπά 8ο δορί. συναγωγὴ πονηρενομένων, 
Ῥβ. χχίϊ, 7, οοιηραγοὰ σἷ} ΕΟ]. χυὶ. 7. 
χχὶ. 10.) ον. ἰ1. 9, ἢϊ, 9, 2) οἵ α ϑδιυΐεῇ 
ΔΒΒΟΙΌΪΙ δοϊἃ πῃ [86 δΒυπαρμοσιθβ, [ῸΣ 
ῬΓΔΥΘΙ ἃπὰ σεδάϊηρ (86 ϑογρίιταβ, μανὶην 
4150 οογίδὶῃ ἠ 108] ρόσγοῦθ, [ωὰ. ΥἹἱϊ}. 4]. 
χὶϊ. 1]. χχὶ. 12, παραδιδόντες [ὑμᾶς] εἰς 
συναγωγὰς καὶ φυλακάς. Αοίδ ἰχ, 2, 

419 ΣΥΝ 

ἢ βου δ Τα] θλ δοΐιβ, αὐδηὶ ΒΟΥ ΗΒ 
τηϊηϊβίγαν!.᾽ Απά 80 Ρ]δαῖϊι ᾿δ8 " χοῖδο 

δοοερ δίᾳυθ ὀχρϑῃβὶ.᾽ 
ῥέων ΕἸ ὅδε: ου, ὁ, εἰΑϑε, αἶχ- 

ὠτος.) α -ῬΥΊΒΟΉΔΥ,, Βοτη. ΧΥῚ, 
. Οὐ. ἦν. 10. ΡΙἸθίν. 28,0 
Συνυνακολουθέω, ἔ,. ήσω,. (σὺν, ἀκο- 

Χονθέω.) ἰο φοὸ τοδἦ, ΔῺΥ οὐ, 70- 
ἔοιυ, ἀαοοοπέραπῳ, ΜΙ. ν. 87. 1.. χχίῖ!. 49, 

ἐπιστολὰς πρὸς τὰς συναγωγάς. ΧἰΪ!. } πα ΟἹακα 
43. χχὶ!. 19. χχνὶ. 1]. 8) πιοίοῃ. οὗ 8 
ον βἢ Ρ]δοθ οὗὨἨ τ υΒῃρ, α δυπασοσκθ, οὉ 
Ὑ ΕΟ 860 Οα] ποῖ. 

᾿ Σνυναγωνίζομαι, ἔ. ίσομαι, ἄθροῃ. 
τηϊά, (ἀγωνίζομαι.) ρτορ. ἕο. ἰδ, 
ἐ, 6. ἰῃ σοΟΙΆΡΔΩΥ ὙΠ, ΡΓΟΡ. οὗ σγτμηδϑίὶο 
φοπίοβίβ, θὰϊ ϑοιηθίϊηθβ ἴἤο86 οὗὨ ρυ}]]ς 
ΒΡΟΔΪΚΘΙΒ ; ΟΥ ΘὨΓΟΙ ἰπίο ἃ δοηϊοβί ἰῃ οοῃ- 
ἡπῃοιίοι ὙΠΝ, 88 οἷ, ᾿πὰ Τπογά. [ἢ Ν. Τ' 
ὅο ἐχεγέ οπεβοὶ ιυἱδά Διο οίμοσ, ἕο δἐγίθθ ϑαγ- 
παϑίϊν αἴοπρ υοἱϊῆ, Ξ:Ξ: ἰο λοῖ;, αἰά, πῃ ἀαὶ, 
οἵ ρῬοσβ. ἔοῃν χυ. 80, συναγωνίσασθαί 
οι ἐν ταῖς προσενχαῖς, δῃιὰ ΟἾ688. 

Συναθλέω, ἢ ήσω, (σὺν, ἀθλέω,) 
ΡΓορ. ἕο οοπίοπα, ΘΑΥΥΨ ὁπ. α οομέοϑέ 
ἐσίξῃ, ΔΌΥ ὁπ6, ἷ, Θ. οὁἢ. ἰδ δἷάθ: ἱῃ Ν, 
ΟἿΪΥ βχ. ἐο ευογέ ομοϑοὶγ εὐἱϊῇ, δέγῖυα εὐ οἵ 

. ἷ. 6... " σο-ορογδαίθ Ὑ 1} 1 ἢ ἀαί. 
ῬὮ1. ἱν. 8, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλη- 
σάν μοι: 4180 αἷοπο ψὶϊῃ οη6, τῇ πίστει, 
4“ ον [80 11},᾽ ΡῈ]. :. 27. 
Συναθροίζω, ἴ. οίσω, (σὺν, ἀθροίζω, 

ἀθρόος,) φοῆοτ. ἐο φαξδον 
ἘὨΪΏρΒ ΟΥ ῬΘΙΒΟῺΒ : ἰῃ Ν, 

, ὙΠῸ δοο. Αοἴβ χίχ. 25, τεχνί- 
ταις---οὖς συναθροίσας. Ῥδλβδ. ἴλι. Χχὶν. 
33. Αοἰϑ χὶϊ. 12. ϑορὶ. δηὰ 6]δβ8, 

Συναίρω, ἔ. αρῶ, (σὺν, αἴρω,) Ῥτορ. 
δ ἑαΐο ω οὐ ἰὐὲ ἐοροίδον' ; αἷδο ἐο δεῖ, 
αἷἱά: ἴῃ Ν, 1, δοῦ. ΟὨΪῪ ἰπ {ἢ 6 ΡΉΓΑΒΟ σὺυν- 
αίρειν λόγον μετά τινος, Μαῖϊ. χυ]ϊ!. 28, 
24, χχνυ. 19, υμῖο ἢ 8 υδ08}}Ὺ οχρ δηθὰ, 
“ἴο ἴΔκθ ὉΡ δὴ δοοοπῃὶ ὙΠῸ ΔΩΥ͂ ΟὨΘ,᾽ 
ὩΔΙΏΔΘΙΥ, [ῸΓ δἀὐυδιτηθηῖ, ἱ. 6. ἴο τϑοκοη 
{οροῖμου. Βαϊ ναὶ [πο ἰάθ8 οὗἉ ἐὐγέπσ σδῃ 
ΠΟΓΘ Βαγο (0 ἀο, [ 500 ποῖ, [{ βθϑιῃδ Ὀθδὶ 
1ο οοποίάον ἴΠ6 ρῆταβα (υοἢ 18. πῸ ὙὮΘΓΘ 
6Ϊ80 ἔου 4} 88 ὁπα οὗἉ [8 Βονθ 8] Ζαὐίπἶθηιδ 
οσουστίης ἴῃ (89 Ν, Τ'., ἑοστηθὰ ου 186 [,Δ1. 
ῬὮΓΑΒΘ “ ΘΟ ΟΓΓΘ ΤΑΙ ΟΠΘΙΩ,᾽ ΟΥ̓ “Ὑ ταὶ 0 η68,᾽ 
ὙΡΒΙΟἢ ΟἿσοτο 868 ἰῃ {Π6 8686 ο δεοίξίθ 
“οσοιηέδ ΜΙΝ ΔΏΥ ὁη6, 11. “ἴο ὈΧΙΠΡ ΟΥ ἀΥΑΥΝ 

Ρ {86 τϑοκομπῖηρθ, ΟΥἨ δοοουηίβ, οὗ 
το ἔττο Ῥαγίΐθβ, ὑπαῇ [ΠΟῪ ΤῊ Υ Ὁ6 τηυς08}}Υ 
αὐ) , δαϊαπορά, δῃηὰ 8ε δά. ὅ.0 ἴῃ Οἷο. 
Ἐρρίδβι. Εδια. ν. 20, γὸ βανθ “σδιϊομθδ σο- 
τοτίρ οἱ σοπβο] αἰ. Απὰ 80 ΡΪδαΐ. Αὐ]. 
Ὦϊ, ὅ, δὅϑ8, “ῬΡυΐϊδί Ταῦ οὰγτὴ Δρυτηθῃ- 
τατῖο.᾽ [Ιπ [δ βαιὴο ᾿ἰρῃῖ, ἴοο, δι. Φϑγοιλθ᾽ 
ῬΓΟΌΔΡΙΥ νἱονθὰ {86 οχργθββίοῃ, Ὑ0 τϑη- 
ἀογε ὉΥ γαζίοπδην ῬΟΉΘΤΕ; ἃ ΑΝ 8180 
τδοὰ οἵ ἀτανίης Ὁ 8η δοοοιηῖ, 88 8 
ἔτοτα ἃ ρᾶδβδαρο οἱ Ὁ] ρίδη Ὠω. ἱ. Ἵ δ, 

Σνυναλίζω, ἢ. ίσω, (σὺν, ἁλίζω, ἔτοτι 
ἁλὴς ΞΞ ἀθρόος.) ἐο φαΐδεον ἱοσοίδεν' ἴῃ ἃ 
Βθδρ, ΠΟΙῸΣ (Ὠΐηρβ, 509. ΑἸΐ, νἱϊ. 4.1. 
τὰ σκεύη πάντα συναλίσας, ΟΥ̓ ΡΘΙΒΟΏΒ, 
85 ΟἷἿ, ἴῃ Ο]α88. 1η Ν. Τὶ. οὗὨ ῬϑΥβΒΟΏΒ, ἕο 
αϑϑοηιδίθ, Ρ888. Αςίβ 1, 4, συναλιζόμενος 
παρήγγειλεν αὐτοῖς, οοπδίγ, ἁλιζόμενος 
σὺν αὐτοῖς παρήγγειλεν αὐτοῖς. 208. ἃς 
ΟἸ6ββ. 
Συναναβαίνω, δΔ0Υ. 2, συνέβην͵ (σὺν, 

ἀναβ.) ἰο σο ὠριυαγὰ τυΐδ, ΔᾺΥ ομ6, ἱ. 6. 
ἔργου ἃ ἸΟΥΟΥ ἴ0 8 ΕἸΡΏΘΓ ρατὶ οὗ ἃ ΘΟΙΠΊΓΥ, 
[011]. Ὁ ἀεὶ. Μ|ΙΚ. χν. 4], Αοἰδβ χὶϊ!, 8]. 
βορῖ. δηὰ 6888. ; 

Συνανάκειμαι, ἔ, εἴσομαι, (σὺν, 
ἀνάκειμαι.) ἰο γεοϊΐηα ευἱξά ΔῸΥ οΏ6, ἱ. 6. 
δἰ ἴΔ0]6., ΞΞ ἔο θαξ ευυἱΐὰ, αἴπθ ΟΥ 5ῳ} ευἱὴ, 
Μαῖι. ἰχ. 10, συνανέκειντο τῷ ᾿Ιησοῦ. 
ΜΚ. 11. 1δ, 4]. Ῥαγί. αδὖϑοὶ. οἱ συνανακεί- 
μενοι, " χαοδῖθ, Μαίι. χίν. 9, α]. 

Σνναναμίγνῦμι, ἴ. μίξω, (σὺν, μί 
νυμι,}) ῬΙῸΡ. ἴο πν -» ἱοροίλον; τὴς τ 
τηϊά, συναναμίγνυμαι, ἐο ηιέπρίοα ἱοσοίλογ 
ευδῆ, λαῦθ ἐπίθγοοιγ86 ΟΥ ἤδθ}0 οοπιραην 
ευἱἱὴ ; [01]. ὉΥ ἀαὶ. 1 ΟὐοΥ. ν. 9, μὴ συνανα- 
μίγνυσθαι πόρνοις. γοτ. 1]. 2 ΤῊ. ἢϊ. 14, 
Οορ. Χοη. Μοὶ. 1. 2, 20, συμμίξαι 
πονηροῖς ἀνθρώποις, [86 ΟΧρΓΘδδίοι ὈΘΙΠΡ 
οαυΐν. ἰο συγχρᾶσθαι αἱ Φοδπη ἷἱν, 9. 
ϑερί. Ηοϑ. νυἱϊ. ἀ, 
Σνυναναπαύω, ἔ, αὐσω, (σὺν, ἀναπ.) 

Οδ6. ΟΠ]ῪΥ ἱπ πιά, ἕο γὲ ομΘϑ6 7 οΥ ὃ 
γε γοολθα εὐἰδδ ΔΌΥ οπ6, ἴῃ ἰδ ΘΟΙΏΡΒΏΥ, 
ὙΠ ἀδὶ, Βοτα. χν. 82. 

Συναντάω, ἔ,. ήσω, (σὺν, ἀντάω, ἔν. 
ἀντὶ.) ἐο πιοοξ εσἱδδ Δ ΟΠ6, ἐο δοπιθ ἴο- 
φεοίλον «εοἱδά, ἐο ὁποοιπίοῦ : 1) Ῥτορ. οἵ 
}γϑοΉ8, νη ἢ ἀδῖ, 1.ὰ. ἰχ. 87, συνήντησεν 
αὐτῷ ὄχλος πολύς. ΧχΊ.. 1, Αείο χ. 25. 
Ηϑθῦ. νἱϊ. 1. 10. ϑορῖ, δπὰ Ο]488. 2) ἤν. 
οὗ ἐδέησδ, ἃ8 δυθηίδβ, 0 λα»}ΘΠ ἴο ΒΏΥ 086, 
ἐο δογαίδ, πιϊὰ ἀαϊ. Αςίβ χχ. 22, τὰ συναν- 
τήσοντά μοι. ϑορῖ. 900 χχχ, 20. Ῥχον. 
χυΐϊ. 20. Ἐπο], 11, 14, ἰχ. 1], 
Συνάντησις, εως, ἥ, (συναντάω.) ἃ 

φιοοίίης εοἱϊῆ, ϑποουπίον: πὰ Ν, ΤᾺ ΟἿ] ἴῃ 
(86 Ρῇγαβο εἰς συνάντησιν, ἀϑοὰ ἴον 16 
ἱηῆη. συναντᾷν, ἴο πιροί εὐἱϊῇ ; [0]]. Ἢ 
ἄδι. Μαῖί. υἱῖϊ:. 84, ϑορί, θη. χίν, 17. 
Εἰ. χυϊϊ!. 7. 

Συναντιλαμβάνω, ἔα, λήψομαι, 
Ἰ (σὺμ, ἀντιλ.) ΘΒ) τρις συναντιλαμβ 

“«Φ- 
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α 
ΒΥ βαπάὰ πὶ δὴν ἐρ ὩΣ 
2} χη (0]1. Ὁγ ἀδί. [ωὰ. 

. ϑορῖ, δηά (488. 

οἵ φμοῖϑ. βϑερι. δηὰ Οἶδοε. 1 
ΟἸΪΥ Ρα56. ἢἤφ. ἐ9 δα ἰδεῖ. οὐ οαγγίοά ἀεσα 
αὐ ΔΕΥ τπϊηρ, τροδίγ ἴῃ 6 θαὰ δϑῖϑο, -Ξ 
ο΄ ἀθ ἰορὰ αδίγαν, ἔοϊ!. ὉΥ ἀδι. 62]. 1. 
ὥστε. καὶ Βαρ 

ὑποκρίσει. 2 Ῥοι. ,}. 17, νίοτο (88 ἴῃ 
ἴον οχρσοθείοῃ ἀπαγόμενοι, 1 ον. 

χἀϊ. 2.) 1.6 πιοίδρῶον ἰδ οὔθ κϑη ἴσοι 
τῳοισὰ ὉΥῚ ἩΪϊήοδ ΔΩ ΟὯ6 ἷ8 δογηδ αἰοπο. 

ἴῃ ἃ βοοᾶ δθῆβο, οι). χὶϊ. 16, μὴ τὰ 
ὑψρηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ταπει- 
μοῖς συμαπαγόμενοι, " ποῖ τηϊηάϊης εἰσ 
τοόη σε, δὺς οοποδοθηάϊηρ ἴὸ ΟΝ] ταδίίογε, 
(20. ἀσποίϊπρ Βυχα  Ὑ ἰὴ 41} ἰϊ8 νδγίουβ 
οβίοοα, 1. 6. ᾿ξυρυμεαενάμριη ΙΝ ΤΊ 
ἐπάξει αχργοθδοθὰ συμπεριφέρεσθαι. 
80 Ἰίορ. ἴαδει, Ζιπεεν, συμ. φίλοις, 
ὁ ῃΟΥ  ΟΓΑΣΙ, ΠΟῚ ἸΠΟΤΟΒΌ ΠΣ 8686 ΘΧΏἑ ὈΕΓΘ.᾽ 
Ὧ δος. ἰχ. 27, πέπεισμαι γὰρ αὐτὸν 
ἐπιεικῶς καὶ φ ρώσπως συμπερι- 
ενεχθήσεσθαι ὑμῖν. 

Συναποθνήσκω, δογτ. 2. συναπέθα- 
νον, (σὺν, ἀποθ.) τω . ἕο αἱο ευἱδἔῦ, ΔΌΥ 
οη6, ΟἾ4ε8. 1η Ν. Τὶ. ΜΚ, χῖν. 8], ἐάν : 
δέῃ συναποθανεῖν σοι. 2 Οογ. νἱὶ. ὃ ; β' 
ὁῇ ανΐπρ στὰ ΟἿ τὶσῖ, ἱ. ὁ. βρ'᾽ γί ἔυ81}1γ, “1ὰ 
ἴδιο {ΠΠΚόποδβ οὗ ἰδ ἀδαῖι," 2 Τίῃ. ἰϊ.. 1]. 

Συναπόλλῦμι, ἔ, ολέσω, (σὺν, 
ἀπόλ.) ἰο ἀδϑίνον εὐὐδῆ, οὐ ἐοφαίλοτ, [01]. Ὁ 
μξῇς δηὰ ἀκαί. ῥ᾽ προ δάσο Ὶ γε δ ; 
τη], ΟΥ̓ Ῥᾶ88. ἐο δἧ ΔΗΥ ΟἿΘ, 
ἕο ποτ κάλ: 011. ὉΥ ἀδι. Ηοῦ. Σ 8], 
Ῥαὰβ---οὗὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειθή- 
σασι. ϑορί. ἀμὰ (]Δ88. 

Συναποστέλλω, ἴ, ελῶ, (σὺν, ἀπο- 
στέλλω.) ἐο τομαὶ ὁ ἷ ἽΓ ον α δΔῃ 
086. [0]]. ὉΥ δος. δῃὰ ἀδὶ. ας 2 ον. αὶ 
18. ϑορί. 

᾿ Συναρμολογ ἑω, ἴ. ήσω, (σὺν, ἀρ- 
μολογέω, ἔτ. ἁρμὸς, Ἰοϊπί, δηὰ λόγος,) ἰο 
οΐπέ ἱοσοίθον, πέ οὐ Ἴγαηιθ ἑορείλαγ, λοΐῃ 
ἐοσεοίλεν Ῥατίβ ἥιίθἃ ἴὸ οδοῖ σέμον, Ρ888. 
ἔρῃ. ἢ. 21, πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολο- 
γουμένη. ἵν. 16, 860. οἡ ἴη6 ψογὰ συμ- 
βιβάζω. Ἐν {{|8 ἴῃ 6 ΟἿα58. ἐθξῆλ ἰβ συν- 
ἀρμόζω, «5 ΤἜυς. ἱν. 100. Χοι, Μομ. 1. 
4. 8, ᾿Αρμολογέω. Πονγενου, 8 υϑϑᾶὰ οὗ 
δι δίησ, 80 ἴθ Απεμοὶ, ατ, 204, τὸ ἤβνο 
ὡὩρμολογουμένη οἰκοδομή. 

Συναρπάζω, ἔ, ἄσω, (σὺν, ἰπέφῃϑ, 
ἁρπάζω.) Ἰιαὶ, δον ἴρογο, ἴο αἰ 
αγοΐπαι ἵ. ὃ. ἴο Β6᾽ 18 υυῖ τὴ νἱ οἴ θῆο : ρτὸ 
οἵ ῬΕΥΞΟΤΙδ, 88. ἃ τπυ]εἰτὰς, βοϊχζίπρ 1η4]- 
υἱάσι αἰβ, νὴ τη πόσυβ. Αοἰβ νί. 12. χὶχ. 29, 
νὰ 50. ἐπ ΟἸαβθ. θὰϊ τῆονὰ ἔγοᾳ. ἀναϑπ. 
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ΟΣν ἄγω, ἴ. σὺν, ἀπ. 
ρα  ἀὐὼν ἘΣ ἐδ ξ 

ῃ Ν. 7. 

Ταἰοιυ-οἰαυε, ζοἰϊοιο-ϑοτυαπέν 
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αἴ δῷ ον]ὲ] πρὲτί! βοϊζίησ υἱὸ ΘΔᾺΘ Ὁρ5- 1 
8β6886 4, ἴω. ΜΝ, 20, "ἢ βαρ οἴμοι εἰ τρίς 

ἡπαξίοη ἴῃ (086 μδρβδδβες αᾳφ. 
τ Αὐσίὸς »π ρὸν κοῖς ΓΝ τὴ παοζες 

Οἰά οἱ δῇ ὙΓΏ ΔΎΑΔΥ ΟΥ̓ ΒΙΣΟΏΡ' “ 
ἴο 186 τιἱπὰ. 8. Βυπρ. ἴρῃ. Α. δ82, 
νναρπάφσας στρατόν. ῬὮΪ]ο, ν. 62], 
τ τοῦ χανοις ἐὐληρη ασιενοι: 
ἐλέησε, 88 ἃ δ] οαὐσὴξ ὉΥ ἃ ἰδοτηρεϑί, ρμῷ 
Δοῖβ χχνῇ. 15. 50 ἀναρπάζεσθαι ε᾿ 
ἀνέμου, Τδυς. νἱ. 104, ψβοτο 1 δανο μάντει, 
ΒΘΟΥΘΙΆΪ ΟΧΔΙΆρΪθ8. ; 

Συναυξάνω, ἴ. ήσω, (σὺν, αὐξ.) 5 Ὁ ῖ 
ἐς ἡριάα οαδι88 σγόοιο, δος. 11. 4, 
Ῥοϊ. χ. 85, ὅ. [πη Ν. Τ΄ πιὰ. συνάνε τν. 
αι, ἰῃίταμα. ἕο ἐορείλεν, φιι, χιϊϊ. 

80. στα, ἐνῇ. 97, Ηάϊίδη. ἐν 12, 8. Χοῖ, 
Μοαι. ἰν. 8, 6. Εν. ΕἸ, δ44. 

Σύνδεσμος, ου, ὁ, (συνδέω,) ὑτορ. 
ἐνδεῖ δἰπαν τορϑίμογ,᾽ α δαπά, δοπά : ᾿ 
ΒΡ. οὶ. 11. 19, διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συν- 
ἔσμων: ἄρ. Ἐρδ. ἱν. 8, τὴν ἑνότητα 

τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμω τῆς 
εἰρήνης, ὶ. 6. “ ὉΥ ἴπ6 οὐ] ἰναϊίοι οὗ [μδὲ 

88] βρὶ τὶς ὙΒΙΟΒ Ὀἱπὰδ 811 ἐοροῖβοτ.᾽ 
80 Βίαιρ οἶυδ, ἰὰ Ἐρίει. Εποῖ. ς. 87, 

6818 ἔοπάδηϊρ 186 σύνδεσμος πασῶν 
τῶν ἀρετῶν: δῃὰ ἴῃ ΡΙυΥίῖ, ΝΌΩ. 6, τὸ 
ἰανὸ σύνδ. εὐνοίας καὶ φιλίας.) οὶ. ἰὲ. 
14, ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς τελειότη- 
τος, ὨΔΙΠΟΙΥ, 86 υπίτησ ΟΠ Ἰδυϊδ 8 
ΠΟΥ, δηα τηδκίη ἰπ θὰ ρετίοοϊ, Ὀοΐηρ [86 
ἔ]Β]τηθπὶ δηὰ οοπβιιητηδίίοη οὗ ἰδ6 οσι- 
τηδηἀπηθηΐθ. ΑΪ80 βαϊὰ οὗ ὁη6 ἱπηππθγβοὰ ἱβ 
ψ]ὶεἰκοάηοβθ, Αοίβ νἱἱἱ. 28, εἰς--- σύνδεσμον 
ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα, ἷ. ὅ. "ἴδοι Ὀουπὰ ἴῃ 
180 ομαῖπο οὗ εἰπ διά ϑαΐδι. Οὐουρ. 
18. ἸΥῖΝ. 6, λύε πάντα σύνδεσμον ἀδι- 
κίας. ᾿ 

Συνδέω, ἴ. δήσω, (σὺν, δέω.) ἐο (μά 
ἐορείλεν. Ιῃ ΟἾδ88. διὰ ϑερὶ. βαϊὰ βοιῇ οἵ 
ΠΩ ρΒ ἀπ ροτβοηβ, ἴῃ Ν. Τ᾽, οἵ ροζϑ, 68], 
ἐο δίπα ἱοσείδον υυἱδῆ, Ῥα88. ἕο δε δοιπα οἵ 
ἴῃ δοηαβ υυἱδᾷ Δὴγ οης, Ηοῦ. χΙϊ. 8, ὧν 
συνδεδεμένοι. ἷ. 6. 89 1ζ [6]1] ΟΡ Ρ ΒΟΉ ΟΖ, 
ὅο5. Αηϊ. 1. δ, 8, ἀηὰ Ο]Δ88. ᾿ 

Συνδοξάζω, ἴ. ἄσω, (σὺν, δοξ.)} Ὁ 
φίογ υυὐϊδ, ΔῊ οπο, ἱ. 6. ἴο ἜΧ]1 ἰδ ἀϊ- 
ΠΥ ΤῊ δἰοῦυ υυἱδᾷ οΥ͂ αϑ δδοίδεογ, οι. 

Σύνδουλος, ον, ὃ, (σὺν, δοῦλος,) 4 
1) . οἱ 

ἑπυοίωπίαγψ βεγνίοο, Μαιῖ. χχὶν. ᾧτνα. 
τειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, διὰ ΟἾδδα, 
2) οὗ υοἰμηπίαγῳ ϑεγνίοε, υδοὰ οὗἩ ἔδο Ὦ" 
Ἰονγοῖβ δηά τηϊηϊδίθιϑ οἵ Ομ ελϑξ, δ Μ“ϑίζοιο- 
ϑογυαπίβ τοχοῖ! ον οὗ ΟἸγίδι, ἤδν. νἱ. 1]. 
χίχ. 10. χχὶϊ, 9; εβρβθα. οὔ ἰβδοδεσα, α οὐ 

» ΟἹ]. 1. 7. ἵν. 7, δῃά βο ϑορὲ. ἷ8 
ἔπε ἷν. 1, 9. ν. 8, τ ἫΝ ΩΝ εἴίδω- 
Δῃ8 δα τηϊηΐδίοτ οὗ ἃ κίησ, Μᾳὶξ. χεϊ, 

28,29, δῚ, ὅδ᾽, οὐπρ, τοτ. δ᾽ τς ΠΣ ΚΞΝ 



ΣΥΝ. 
ἐΞυνδρομὴή, ἣς, ἧ, (συνέδραμον, ἴτοτα 

α γαππίηρ ἰορείλογ,, ΘΟ ΘΟΊΤϑ6. 
ἀδίο αν, δ0, συνδρομὴ τοῦ λαοῦ, ἃ ὑοτα 
οἴδη υδοῦ οἵ γίοίοι : 
Ατἴθδπη. ν. Ρ. 212, αὐτόκλητος εἰς τὴν 
ἐκκλησίαν συνδρομή. 
Συνεγείρω, ἴ. ἐρῶ, (σὺν, ἐγ.) ῬΤῸΡ. 

δ ναὸ ἢ σἰιδὶ ΜΝ νη, ἜΣ 
ἵποδ οἵ εγϑοηϑ. ἴω Ν, Τὶ ἢχ. ἴο ταΐβθ 

ὮΡ ἔγοιῃ ἴδρ ἀδδίί οὗ δἷη ἴο ἴδ6 11 οὗ 
Ἐν ιρυπάνοι 86 ΟὨἸγβιϊβηβ ταϊϑϑὰ δβρὶ- 
τἰζυδ}]γ ἰπ ἴθ6 ᾿ΠΚοηοδα οὗ ΟἾ τ δι᾿ 5 γϑβυτ- 
τοοϊοι, ἢ ἀδὲι, ΕΡΆ. ἰϊ. 6, καὶ συν- 
ἅγειρε, ἑ, 6. ἡμᾶς σὺν τῷ Χρ. Οοἱ. ἱ. 12, 
τ. 1. 

Συνέδριον. ου, τὸ, (σύνεδρος,) ῬτῸρ. 
6 8 εἰζείπρ ἑομοῖπον, ἱ. 6. απ : Ἰὴ 
Ν. Τ΄ δροκϑῃ ΟἿΪγ οὗἁ ον δ οουποὶ δ, νἱΖ. 
Ι. ἐλδ ΒΑΝΉΒΌΕΙΜ, ἰδ6 δυρτγοιηο σουηςὶϊ οὗ 
10 εἰμ ον ΠΔΠΟΙΣ ΘΟ. οὗ 70 πιοιὰ- 
δοτδ, ὑοδὶἀεβ (6 ΗἰκχΝ Ὀτίϑδι, ἴῃ ἐπι διΐοα 
Οὔ Πο 70 ὁ] ἀογβ ἀρροϊπιοὰ ὉγῪ Μοβθβ. 8366 
Οαϊπιοί. 1) ρομογ. Μαῖϊ. νυ. 22, ἔνοχος 
ἔσται τῷ συνεδρίῳ. χχνὶ. ὅθ. Αεἴδ ν. 
21, οἷ. Ὧ) πιοίοῃ. δα ἱποϊυάϊης ἴῃ 6 Ρ]δο9 
οὗ ταθϑοίζρ, [Π6 δδημϑάγί τ 88 δι ἰἰηρ Ἰη 1[8 

ι.. χχὶϊ, 66, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς 
“τὸ συνέδριον, 8].---11. τὰ συνέδρια, οομη» 
οὐϊε, ἐγίδωπαΐδ, βροΐζοῃ οὐ [86 βιμδὶΐον ττὶ- 
Ῥυ}6]}8 ἰῃ (0 οἰἦθθ οὗἩ Ῥαϊοβίπο, βυῦδοταϊ- 
χιλῖθ ἴο {86 βαπῃθασγϊη), θαυΐν. ἴο κρέσις, 
ἍΜεῖι. χ, 17. ΜΚ. χίῃ, ὁ. 

Συνείδησιν, εως, ἡ, (σύνοιδα, ἔτοτα 
αὐνειδέναι,) Ῥτορ. “ὁ Κπονίπρ υἱτ οηθ- 

“ἢ 1. 0. συμ ϑοϊοιιϑηθ85 οὗ "Ὠας 0ὁη6 ἢδ88δ 
τιουρῖ ΟΥ ἀοπο, 106 ἃ Τη8ῃ [88 
οἵ ᾿ν8 οὖν του ρῃ 5 δηα δοίομα : ἤθΏΟΘ, 
φουπϑοίθνοο, ἰμαὶ λο ΓΥ οὗἨ [Π6 δου], βοιθ- 
τἰτηθα οδ θὰ τμ9 Μοζαὶ ἥΘΏΒ6, ψ ἢ ἢ ἀἷ8- 
Εἰηρυΐθηοθ Ὀοίνθοιῃ τἰροξ πὰ Ὑτοηρ ἴῃ 
ΟΌΥΒΟΪνΟΒ δηἀ οἰῇοσδ (866 2 Οὐσν. ν. ὦ. νυ, 
11), δεῖίπρ {8 ὈΟΓἢ 88 ιοὐέμ685, ἀοοίϑεν, 
δὰ υάσο. Τὸ {π’8 Ἰαβὺ- το οηθα ΡΟΎΘΣ 
οὗ σομβοϊθῃς6 ἴΠ6Γ6 18 τοΐογθηοο, Φοδη νἱ]]. 
9, ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι. 
(Οοτρ.  βά. χυϊ. 11.) Βομι. ἱϊ. 18, 
συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδή- 
σεως, ἀρὰ ἰχ. 1. 2 Οὐ. ἱ. 12. 1 Τίνα. ἱν. 
2, Τίι. ἰ. 1 δ. [Ιῃ ΗθὉ. ἰχ. 14, δπὰ χ. 2, 
22. ἰὴο ἰδ βἰψηὶέ. ποῖ δία ἐδδ δ0η» 
δοϊθ 06 88 8, ἰδοῦ γ οὗὨ [Π6 ϑοιέ, Ὀιι ταί ΟΣ 
Ζα πιϊπά, ἀρρμα κα [8 οοπβοίουβ ῬΟΨΟΡ οὗ 
Τοῖι, ἰῃ0 Κηον θᾶμα οὗὨ ομοἶΒ οσῃ ἸΒβουρ (δ 
Φηὰ δοζοηβ. Ἡδηοθ ἴξ ΤΥ οἴϊθη γ ὕδῖὶ 
Τοπάογεὰ ΌΥ σοηπβοίοιβη688, (. ὅτ. ἴῃ ῬΆΣ1ο, 
ἔτλα. ἡ τοῦ φαύλον σννείδησις, ἃ Ὠ]οά. 
ὥς. τ. ἢ]. 189. διὰ τὴν συνείδησιν τοῦ 
ύθους εἰς μανίαν περιέστη,) [Πότ δοὶπῷ 
͵΄Ὸ ἃ πχὶχοά ἰάδα οἵ σομβοίδηοθ δ ἃ 60η- 

δοοιϑηθ8δ, ἴ[Πὸ Ἰαττοῦ, ἃ5. 10:6 τοϑυ] οὗὨἩ 1ῃ9 
ἔοττη ον, οὐ 1Π6 ὁπ6 τηλεθ ἢν δου ηρ δηάᾶ 
ΤΟ- ΒΟΌΠΡ' ἡ πὸ οἴμοσ, ΤῸ ΧΡ Θβϑίοῃ 
συνείδησις πονηρὰ, “ σοπβοϊουβηθθβ οὗ 
ΤΟΙ. αἱ χ; 2, ἴβ 1πΠ8 ὀῤροβίίθ ἴὸ συγεί- 
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δησις ἀγαθη, “ σοπϑείουπηοδδ οὗ ιὰ 
Αοἰβ χχίν. 1. 1 Τίνα. ἱ. ὅ, 19, αἱ, Ηαΐαπη,. 
νἱ, 9, καλή συν. Ηοῦ. ΧΙ. 18, καθαρὰ 
συν. 1 Τίτ. 111. 9. ἐπρόσκοπος σνν. Αοἰα 
χχῖν. 16. ΟὐΟτηρβῦθ. 8 βί 1 }8ὺ οὴ6 ἴῃ 208. 
Αηΐϊ. χυὶ. 4, 2, συνείδησιν ἁτοποτέβαν. 
ἱ, 1. 4 ἐπὶ συν. πονηρῷ. ἸΏ ἴδ ὀχρεἕοδν 
δἷοῦβ οἰϑονὴ. συνείδησια ἀσθενὴς οὐ ἐδ» 
θενοῦσα (ἷἱ. ὁ. ψοοῖς δηὰ ΠΡΗΜΓΕ ἴῃ ἐ 
ἰῃρ δηὰ ἀροϊάϊπρ), 1 Οὐ, νἱῖ!. 7, 10, ἸᾺ 
συνείδησις τοὺ εἰδώλου, “ἃ οοπβοίθηθ 
τονανὰβ 186 ἰά0],᾽ (Ϊ. 6. 8 σοπβαοΐϑῶοθ ὉΡῸΣ 
Ὑϊο (Β6 ἰὰ01] ᾿δ8 ΒΊΥΒΥ 88. 1 μς πγαραι: 
Γ681.} [ὴ6 ἴδιτα ἢ᾿δ8 γοίθσθῃοοθ 580]6]γ 
δΤΏΡΙΥ ἴο ἰδθ 7) ασωίέψ οὗ οοῃδοίθηοθ, η.}9» 
αἀἐγοοίθα ὉΥ φῥτγοοθεῦϊῃρ οἢ ἃ χη διδῶ 
ποϊοπ. Ιῃ Βομι. χἰϊ!. ὅ. 1 ον, χσ. 25, 27... 
διὰ τὴν συνείδησιν, "ἴῸΥ σοπδοϊσποθ- δαῖτ. 
ΘΟὨΒΟΙΘΠη06 18 ὀοηδίἀογοά, ποῖ 88 α 
νυΐ {1 τοΐοσθηοθ ἴο 115 ατσανυΐ 88 ἱπῃροὶΣ 
Ἰπᾷ τοδῃ ἰο δοίΐοῃ, ἀϊοίαιίης ἴοὸ πὶ ἢ δὲ 
ἴο ἀο, δὰ νδιηΐηρ ἰταὶ τῆδί ποῖ τὸ ἀσ': 
866 Ῥοροβ [Πηΐνθσβαὶ Ῥγαγοσ,) 85 ἃ ργίν: 

: ΝΣ αοἴδοπ ; δῇ ἰάεβ βοὴ Τηδὺ δό 
τοοορηϊοοὰ ἰῃ νσζίουβ ρἤγαθοβ οὗ οὐ ΟἾἢ 
ἈἈΒΕΌΚΕΕ, Απὰ υπάον [8 μορά 1 ψου]ὰ 
Ρίαοθ [6 οχρσοβδίοῃ δὶ 1 Ῥοῖ. ἰΐ. 19, διὰ 
τὴν συνείδησιν Θεοῦ, ͵. 6. “ τιτουρσὰ ἃ 
ῬΠΠορ]6 οὗὨ σοῃϑοίθμοθ 88 τεψαγίβ (ἱφά," 
δηά οὖν ἀυγ ἰο Ηΐπ. ἘΕἾΠΔ]]γ. 186. ἴογχῃ 
ἷ8 4180 υδοὰ, ὈΥ ΤηΘἰΟὨΥΤΩΥ, [0 [δὼ 6βέὲτ 
ηιαΐε οὐ για σηιδηξ οὗ ἴῃ 6 σοπϑοίθηςθ, 2 Οὐ, 
ἷν. 2, συνιστῶντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν 
συν. ἀνθρώπων, “ἰο 106 ἰυάρτηρηὶ οὗ 
ΘΥΟΙῪ τδη δ οοηδοίοποο,᾽ ὅς Υ. 1]. 

Συνείδω, οθ80]. ἱπ 16. ΡΥ68., 868 ἴῃ 
Εἴδω. Ἷ. δοι. 2. συνεῖδον, Ῥατί. συνιδὼν, 
ΟἿ Υ ἔχ. ἐο ϑὲ6 οὐ ρεγοοῖυδ τοιίΐ, ὁποβοῖγς 1. 6, 
ὈΥ [ἢ 9 ΒΘΏΒ6Ε, ἴ0 κων. αὖ30]. Αοἰβ χὶϊ, 
1ὰ χίν. 6, συνιδόντες κατέφυγον, τηδδῃ- 
πᾷ, "ᾶνθ ἴδοι οοπβίἀδγαϊοι [γοβρθοηρ 
τὴ τοαίῦον, δ τυ αὶ τγὰ8 θ6βέὲ ἴο Ὀ6 ἀοη6.᾽ 
ῶ Μδεος. ἰν. 41]. .005. Β. 7. ἱν. ὃ. 4. Ῥοϊ. ἰ, 
28, 8. οι. 185], 6. ΡΙ]υῖ. ϑοϊοι, 25. 
συνεῖδον, Ῥγττὶ. 2.----11, ρογῖ, 2, σύνοιδα, 
Ρασί. συνειδὼς, ἐο ἄποιὺ τυτέϊ, ἀντι ν οὴο, ἐο δα 
οοπϑοΐίομβ ΟὗοΥ γον ἰο δὴν τπΐηρ, 8080]. 
Ασίϑ ν. 2, συνειδυίας καὶ τῆς γυναικὸφ 
αὐτοῦ. ἘῸ]]. ὈΥ ἀαί, ἐμαυτῷ, ἰο. ζποιὸ 
τοὐδά, οποϑοῖς ἰο δὰ οοπϑβοίοιι οὐ, 1 Οοτ, ἱν, 4. 
οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, “ Ἶ ἃ ἢοῦ 
σοηῃβοῖουβ ἴο τηγβο]ῇ οἵ δὴν [6ν1}}}, 50 
Τὐυδηΐυβ δε. ἐμαυτῷ σύνοιδα οὐδὲν, 80}}, 
κακόν. Ὕ Ιιϊ ἑαυτῷ, ὅερι. 7οὺ χχυὶϊ. θ᾽ 
Φοβ8. Απί. 1. 9, ὃ. Ηἀϊΐδη. νἱϊ. 1. 8. Χο, 
Μϑαι. ἱϊ. 9, 6. Ἡοταῖ, “ πὶ! οοηβοῖγο εἰ ὶ.᾽ 

Σύνειμι, ἴ. ἔσομαι, ἐο δε ευἱΐξ, ἰο δά 
»γεϑεπέ υυἱξδ, 01]. Ὁγ ἀαῖ, μὰ, ἰχ. 18, Αεἰφ 
ΧΧΙΪ. 1]. πὰ ΟἸΆ885. οἱ, 

Σύνειμι, Ῥαγῖι. συνιὼν, (σὺν, “41μι.) 
ἴο 0 ΟΥ οογιδ , 8050}. 1. νἱϊ!. 4, 
δηᾶ ΟἸα688, οἷϊ. ᾿ “ 

Συνεισέρχομαι, δον, 2.. ἥλθον, (σύν, 
εἰσέρχ.) (ἴο. σο οὐ οοπιδ ἐπ τοῖξὴ, ΔῸΥ ομα, 
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ἔο επίον υοἱϊδ, [01]. ὉΥ ἀαξ, Ζολη χυἹ!. 15, 
συνεισῆλθε τῴ ᾿Ιησοῦ : οὗ ἃ γό886], ἰο 
ὀνιδαγὰς ευἱϊᾶ, οἴἶιοτΒ οὰ Ὀοατὰ οὗ, Ζοδη νἱ, 
22. βερῖ. δπὰ ΟἾδδβ. 

᾿ Συνέκδημος, ου, ὃ, ἧ, Ῥτορ. δἀ]. (σὺν, 
ἔκδημος,) αὐϑοπὲ ὙΠ ΟἼ6᾽ 8 
ΟΓ δοτιδ; Ὀσὺ Κ6ΠΘΙ, 848 βιιῦδί. α είοιυ- 
ἐγαυείίογ, Αοἴθ χῖχ, 29, (Ἰπουρὰ οἴ τ 
Ἐθ6 19 ΟΧρ δίῃ ἐοισηδηιθη, ἴμοθθ ψ8ο δά 
Ιοΐς τιοῖν σουπίτυ τοροίμου σί Ραι],) 
2 Οοσ. υἱῖῖ. 19. 508. δηὰ 1δΐ. Ο]488. 

δα]. (ἐκλεκτὸς,) Συνεκλεκτὸς, ἡ, ὁν 
Ϊ ,. ἴο [86 οχαϊ] θά υἱ 16 θ.θεῖν, ὑέιϑα , ἸΕΈΕΕῚΟ 

»ε 5 οὗ [86 ΟἴΟ8Ρ06]:; βεϊὰ οἵ [ἢ6 
τ οῖτῖ, οὐ ΒαΌΥ]οΩ ἰπ τοδρεοί οὗὨ οὐδεν 
ΘΒ ΌγΟΒ 68, ἐἐκο-δεϊουοά, 1 Ῥοῖ. ν. 18. 

Συνελαύνω, ἔ. άσω, (ἐλαύνω,) ῬτῸΡ. 
ἐο αἀγῖυο , ΟΥ̓ “ἴο σΟΙΏΡ6] ΔΏΥ 016 ἴο 

ΔΏΥ ὙΏΘΓΟ, ὈΥ ποάχίηρ πΐτα ἴῃ, δῃὰ 
δπαττον Ὠΐη) πὸ ΟἾδΟΓ οοῦ8θ. 8.0 208. 
Β9]]. ἰν. 9, 11. συνελαύνουσι τοὺς λοι- 
«ποὺς εἰς τὴν αὐλὴν, δπὰ χί. 19, 3. ἴῃ 
186 Ἰαΐοῦ τυ του (86 ἴογ ἷἰϑ υϑοὰ οὗ οοηι- 
»υϊοίοη σοπονγαῖΐϊν, (45 ῬΊαί, Οτβ. συν- 
ἐλαυνόμενος ἀκὼν εἰς τὴν μαχὴν,) δπὰ 
Βοιηθῦϊτηθβ ΟὐὁὨἨἁ ὼ[Π6 ΤΌ] σομῃρυ]δῖοι οὗ 
ἐαγηοϑὲ ρογϑιαϑίοη, 88 Αοίβ νἱ!. 20, σὺυν- 
ἦλασεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην. ΖΕ]. γ.Η 
ἦν. 15 ͵ 

. Συνεπιμαρτυρέω, ἔ. ήσω, (σὺν, 
ἐπιμ.) ἰο ἵρμὰ 7ωνίλον υυἱόμο88 το ΔῸΥ 
ΟὯΘ, ἐο αἰέεϑὲ ευυἱέλ, 011. ὉΥ ἀαῖ. οὗ ΤλΔΏΠΟΥ, 
Ηοῦ. 1... 4, συγ α ἐπ αρ  ρόυντοΣ τοῦ 
τὴν ΘΟΙΏΡ. Υ. 8, δΔηἀ 80 ΟἸδιηθῃβ Βόσα. 

Οον, 8ὶ 28, ἃ 48. ϑοχί. Ἐταρίν. δάν. [ωοχ. 
ἷϊ, 834, συνεϊιμαρτυροῦσαν τῷ λόγῳ. 

. Συνεπιτίθημι, ἔ. θήσω, (σὺν, ἐπιτ.) 
ἐο μεὲ οΥ ἴαψν ὠροη ἐπόξ ΠῚ} ΔΠΟΙΘΥ, 
δορί. ΝΌΠι. χὶϊ. 11. Ῥ]ηῦ. ϑγιαροβ. υἱῖ!, 7, 
ἤη. Ιῃ Ν. Τ᾿ τηϊὰ. ἐο δοὲ Ὡροῦ οΥ ἀξϑαϊὶ 
εὐὐδῷόδθῃυ οὔθ, δἱ [86 βῶπηθ {{γη6, 8080]. 
Αςϑ χχὶν, 9, συνεπέθεντο ἴῃ Ἰαίον εἀϊ!. 
ΡΟΙΏΡ. ΥΟΓ. 2 [ὉΓ ἰοχῖ. τθο. συμέθεντο. 
δορί. Ὠουΐ. χχχῖ!. 27. Ῥο]. ἱ. 81, 2. Χοη. 
ΟΣ ἦν. 2, 8. Τῆυς. νἱ. 10, δ6. 111. δά. 
ὝΠΟΙΘ Β66 ΤΩΥ̓ ὨοΐθΘΒ. 

Συνέπομαι, τρενμς τοὶ, (ἔπω, ἕπο- 
μαι.) ἰο Αὶ ἐδ οὐ αοοοπιραην, ὙΠ 1Ὲ 
ἀδϊ, Αοἰϑ χχ. 4, δηά οὗϊ. ἰῃ (]488. 

Συνεργέω, ἴ, ήσω, (συνεργὸς,) 1) 
οὔ ροσβοηβ, ἔο τοονγᾷ ευἱξῆ, ΔΏΥ 016. 
ἔο οο- , 8080]. δό α γεἰϊοιυ-ϊαδοιγον, 
Ἵ Ὅοι. χνυΐ. 16. 2 Οον. νἱ.Ὄ 1. ἨἩρποθ 
Πρβ αν ίο ἡεῖρ, αἱά, στὰ ἀαὶ, ΕΧΡΥ. ΟΥ ἴτὰΡ]. 

κ, χυὶ, 20. 74. 11. 22, ἡ πίστις συν- 
ἠργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, " στουρὰῖ ΜΠ, 
ἱ. 6. ἯὯ8 ΒΕ Βοσυ θη ἰ9 ἰδ6 ρτοἀποίίοη οὗ 
ΤΠΘῊΙ : ἃ ΤΆΤ 1166 Οὗ [Π6 ἴθττῃ, Ὀυΐϊ οὗἩ ψῃΐο ἢ 
ΘΧΑΏΡ}65 ἢᾶγτθ Ὀθθη δἀἀποοὰ ἔτοτα ῬΆ}]ο, 
δἃ βΒοτα  Π168 ἴῃ Ο(]485.., Ὀὰὶ ΑἸ τοδὶ δ᾽ υΔῪ5 
ΛΙΛᾺ ἀδῖ, οὗ Ρ6ΓΒ.. δπὰ οὗ [πϊηρ ον ἤθη 
Ἰῃρ ἴθ δοῦου, ἃ5 Ὠ1οἀ. 5΄Ίο. 1. ἃ. 262, ἡ 
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τύχη συνεργήσασα ταῖς ἐπινοίαις αὖ- 
τῶν. Τοβῖ. ΧΙΙ. Ῥαΐγ. ν. 679, τὸ μῖσος 
συνεργεῖ τῷ φθόνω. 2) οὗ (μέρ, ἐὸ 
τοογὰ ἰοσείον' ὍΤ᾽ ΔΏΥ ΟἸΒΕὶ ἐο δο-οΟρογαΐδ, 
οοπίγίδιωζε, τὸ ΔᾺΥ τΤοΒ0}1, [01]. ὈῪ ἀδξ. οοπι- 
τηοάϊ, δηὰ εἰς ἢ δοο. Βοπι. νὴ}. 28, τοῖς 
ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς 
ἀγαθόν. Ῥοϊ. χί. 9,1. ἱοά. 8,1. ἦν. 76; 
ἢ) πρὸς, Ρ]υϊ. ΤὨΘΟΡὮΓ. δηὰ οἴμεσβ. ον 

Συνεργὸς, οὔ, ὃ, ἡ, ὍτοΡ. δά]. (σὺν, 
ἔργον.) ῬτῸΡ. τυογ[ὶ ὐϊὰ, ὁο0-ορεοταζέμῃ, 
αἰάϊηρ ; Ὀυϊ ζοπογ. βυδβὶ. α οο-τὐοΥ δῇ, 
ἰοιυ-ἰαδοιγόν, ἤοῖρον. πὰ Ν, Τὶ. δροΐίκδῃ 
ΟΠΪΥ οἵα οο-ιυογίετ, δεοῖρον ἴῃ 1ἴἤΒ0 ὑγοσκ οὗ 
ὠμά ιν 186 Οἴ8ρ6] : σπἢ " οὗ ρεῖ. 

οἴ. ΧΥ]. ὃ, 9.21. 1 Οοτ, 111. 9. ῬΗ]]. ἢ. 25. 
ἶν. ὃ : οὗὨ οὐ]οοεῖ, 2 Οον. 1. 24, συνεργοὶ τῆς 
Χαρᾶς ὑμῶν, " οο- οῦκοῦβ οὗἨ γοῦτ 0γ,᾽ 
ὁ Ἰαδουτίηρ ἰοροῦθ. [ῸΓ ὙΟῸΥ Βρὶ ΓΙ [8] 10γ.᾽ 
1 ἀαί. οοτατηοάϊ, 8 “ομη ὃ, συνεργοὶ 
τῇ ἀληθείᾳ; στ εἰς δηὰ δοσ. 70 οὗ 5 
δολαϊ ο΄ Ὦ Οον. νἱῖῇϊ]. 28, εἰς ὑμᾶς συν- 
εργός, Οὐ]. ἱν. 1]. : 

Συνέρχομαι, 8οΥ. 2. συνῆλθον, (σὺν, 
ἔρχ.) ἰο φὸ οἵ οοπιθ ευἱζδ, ΔΏΥ ΟἿ, 0 ΘΟΠΙδ Χ᾿ἡ ἴὸ 9 
ἱοροίδον : 1) “ΜΠ ἀαΐ, οὗὨ Ρδῦβ. ἐο 90 οὐ 
δοηῖθ εὐὐδ, ΞΞ ἰο ἀὐδοοηι αν ἴμι, χχῆῆν δ. 
Φοόδη χίὶ. 88, εἴ α]Ϊ. Αἶβο ἐο οοπιραπῷ, οἵ 

“6 οοπυογϑαηπὲ ιοϊδὴ, Ἀοὶδὶ. 21. Οησο ἢ 
σύν τινι, Αοἰϑ χχὶ. 16. ϑδρί. 50 χχίϊ. 4. 
ὙΥΪβὰ. υἱῖ. 2, 2) χεπθῦ. δῃὰ ὑβ08}}γ, ἐσ 
ΘΟΠΊΘ ὅογ., ἐο οοπυθηθ, ,. 8080]. 
Μκ. 1. 20, συνέρχεται πάλιν ὄχλος. 
1. ν. 1δ. Αοἴδ 1. 6. 11. 6, 4]. ; ἢ ἀδν 
οὗ ρϑυβ. εὐ οὐ ἐο σοηι, ΜΕ. χὶν. δὃ: 
κἂν δὰν. οὗ ρ͵ἷαοο, Φόομη χυὴ!. 20, ὅπου : 
εἰς, ὙἹ δου. οὗἔὨ ρ]δοθ, Αοἰβ ν. 16: δὸ 
του Κρ τοβα]ῖ, 1 Οον. χὶ. 17, 84. ϑερῖ; 
δηὰ ΟἸΔ88.: 8:4], νον. 88; στῇ ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ, 1 Οον. χὶ. 20. χὶν. 25. (Ἰμιοϊδη 
ΑἸοχ. 8, ἐν τὸ αὐτό.) πρός τινα, ΜΚ. νὶ. 
88, δῃὰ (]488. 8) υβοὰ οὗἉ οοῃ ͵υρᾺ] ἰηἴοῦ- 
οουτβο, Μαείι. ἱ. 18, 1 Οον. νυἱϊ. ὅ. 

Συνεσθέω, δογ. ὁ. συνέφαγον, ἥ 
ἐο οαξ ευἱδῆ, ΔῊ ὁπ, " ἴαῖκα ΟΠ 6᾽Β τη 688 ἀπὰ 
ΔΏΥ οὁη6,᾽ αδῃ. ΧΙΣ. 82. Ἰμιοΐδῃ Ῥαγϑ. 22, 
ΑἾ8ο, ὉΥ ἰπιρ]. ἐο λαῦδ ἐμίδγοομγδϑα ιοἰδὰ, 
αϑϑοοίαΐε ιυὐδὴ, ; [011]. ὉγῚῪ ἀαῖ. μὰ. χγ. 2, 
σύνεστι αὐπδ τγνδον χε Δαχηϊδδίοι ἴω 
δ ἐπέϊηιαον ; ΟΥ. Υ. 1]. τοιούτῳ μηδὲ 

συνεσθίειν, " Πο] 4 Ὧο ἔδιμ! "αν ἰαιοτοσύσπο 
80 Ἀβ. οἱ. ὅ, δορί. ὑπερηφάνῳ ὀφθαλμῷ 
καὶ ἀπλήστῳ καρδίᾳ,τούτῳ οὗ συνήσθιον, 
8. αἷδο ἰπ Ασοῖδ χ. 4]. χὶ. δ, αηὰ σι μετὰ 
τινος, 614]. 11. 12, (Ὑἱ} οι οοταρ. Εἰ. 
ΧΥΝ]. 12.) ΤΠ βδῆχθ ἰάΐοτα, ἴοο, ἰΒ ἑουμᾷ 
ἴῃ ἴμ6 ΟἾαββ., δ 1ζϑοΐδη Ῥαγαβ. δ9, συμ- 
πίνοντα καὶ συνεσθίοντα. 

Σύνεσις, εως, ἡ, (συνίημι. Ῥγορ. α 
σοΐπρ οΥ »οηάϊησ ἐόραΐλον, (εαἰὰ " 186 πρ 
Ἰυπεοϊοη οὔνο ἩΠΈΈΤΣ; Ηουι. Οἀ. χ. δ1δ,) 
Ὀυΐ σΘΏΘΥ, δπὰ ἱπ Ν. Τ. α ρμέέέπρ ἐοσείλεγ 
τη τεῖνά, ὉΥ [86 Δρρ! οδοη οὗὨ ἐδ ᾿ιβοϊ]οσὲ 
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ἴο δοιὰθ οδ᾽οοι ; οαυΐν. ἰο οὐδοογπηιονέ, 
τρί ογείανάϊνρ, ἐπίοϊϊέρεποο, ἴωὰ. ἰ.. 47, ἐξ- 
ἕσταντο δὲ πάντες--ἐπὶ τῇ συνέσει αὐὖ- 
τοῦ. 1 Ὅον. ἱ. 19. Ερῃ. ἢ. 4. Οο]. 1. 9. 
ἦ!. 2, 4]. οἱ Ο]δ8β8. βϑρϑ, ὙδογΘ 86 ἔθγπὶ 
δοιηθίέθθ τηϑϑηδ ὁ ΠΑΙΌΣΑΙ ΒΑσΒΟΪὟ ΟΥ̓ 
βῃγονάμοδα, οἰονογηθδ,, (ναι 6 68]} 
ἷ“ποίλον-τοῖξ,) α8Β ορροδοὰ ἴἰο δοεᾳυϊγοα τηδη 18] 
Ῥονοσ. ὃ ἸΤπυογά. ἱ. 84, 1]. 87, δηὰ 

. ἢ,. 97, εὐβουλίαν καὶ σύνεσιν περὶ 
σῶν παρόντων ἐς τὸν βίον. Απὰά 80 ἴῃ 
1} Ὅον. ἱ. 19, ΌΥ οἱ σοφοὶ, ατὸ ἀθῃοίοα ἐλό 
ἐδαγποά ; αῃὰ Ὁγ οἱ συνετοὶ, ἐδδ ϑβἠγοιυά, 
ΟΥ δαρδοίουβ, οἶονοσ, ϑορί. Μοίοῃ. 88 ἃ 
ἤλουγ οὗ [86 πιϊηά, ὡπαογεέαπαΐησ, ἑπέοὶ- 
ἔδοί, Ῥυΐ ἴον ἐδ6 πιϊμαά 186} Μ]ς. χὶ!, 88, 
τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν (Θεὸν) ἐξ ὅλης τῆς 
καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως. 28]. 
Υ͂, Ἡ. χιϊ!. 1. Ρίυι, γίι. ΤΙθ8. 6. 

Συνετὸς, ἡ, ὁν, εα)]. (συνίημι, νὮ. 
866.,} ὕῬΓῸΡ. “Ρυϊζείηρ ἰορε 6 Υ ἴῃ τη ά.7 1. 6. 
εἰδοσγπίησ, ἑπίεἰϊέροηΐ, ἰμ8; ἴῃ Ν Τ᾿ 
οος. ἴλι. χ. 21. Μαῖι. χι, 25, ἀπέκρυψας 
ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν. ΠΟΙ 
86 ἔπο ἰθυτηβ, σοφοὶ δηὰ συνετοὶ, Β6οΙῺ 
τοϑδπῦ ἴὸ Ὀ0 18 ἔλν ἀἰδυησυϊδησὰ, [μδὶ 
186 ΤΌΥΤΩΘΙ ἢ88 ΤΟΌΣΘΠΟΟ ἴο ἀορμέγοα ἰτηον- 
Ἰοάμο ; 186 Ἰαίίον, ἴἰο παξωγαέ ἰΔ]6ῃ 18; τ ἢδὶ 
ὙὍ6 ΒΏΟΙ]ἃ ΕΧΡΙΘΒ5 ὉΥ τοΐϑθ, οὐ Ἰθαγηϑὰ, δηὰ 
ἑαϊοπίοα. Τι6 βδίῃθ ἀϊβποϊοη ἰβ ἴο Ὁθ 
τοδὰο δἱ 1 Οὐοσ. ἱ. 1950. Αἱ Αςίβ χἱἱ, 7, 
ἀνδρὶ συνετῷ, [6 60:80 8 διαὶ {π6 Ψυ]- 
ὅδιθ Ὑ6}} Τοργοβοοῖβ ὉΥ “ Υἦτὸ ρυιιάθης,7 ἃ 
Τηδη οὗ ἀϊδβογοίΐοῃ δῃἃ σϊβάοσω, τη θδηΐῃ 
ταῦ ρῥγδοιϊοδὶ νυ ϊβάοιῃ πθοθββαῦυ ἰὼ ἢΐπλ 
ὙΟ ΦΌΨΟΓΙΒ οΟἴποσΒ. Τῆυβ 'η Τ ιυο.]. 79, 
ἦς 8 βαϊὰ οὗἩ κίηρ Ατσοβίἀδηγυβ, ἀνὴρ συν- 
«τὸς καὶ σώφρων. Απὰ 8ο ὕϑη. ΧΙ], 88, 
"τὸ δᾶνο σκέψαι (“ ἴο Ἰοοῖκ οὐ ἔοτ᾽) ἄν- 
θρωπον φρόνιμον καὶ συνετὸν, δηὰ 6]86- 
ὙΠ ΟΤΟ ἴῃ Ξρρί, Δη ἃ ΟΟΟἈΒΙΟΏΔΙΥ ἴῃ ΟἾ888. : 
Φπσυρσὴ ΘΘΏΘΙΑΙΥ ἴῃ 106 βθῆϑθ οὐδυθγ, 
ἑαϊδηΐεα. ϑορί. 

πἰτν ἰΑ Εν σι! ἐσὺ ΡΥ ΕΡΘΟΚΉΟ. 
ὉΡ. ἐο ἀρργοῦδ οὐ απὺ ἰδὲ ἦα ; 
ἀμτο, τὴ ΟΡΡΤΟΟΣ φ' μά χῷ γολ έγελβαν εὐ; 
ΠΟΥ. [806 Ὑ{ΠῈ ἀδῖ. οΥ̓Ύ »678. 86. Εοιῃ. ἱ. 
συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι : 8180, 

ὙΠ1} ἀαῖ, οὗ ἐλέη, 1.ὰ. χὶ. 48, συνευδο- 
κεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμ. ΑοίΒ 
νυ. 1, ἃ χχίϊ. 20. Διο. ΧΙ, 24, μὴ 
συνευδοκοῦντας τῇ μεταθέσει, ἃ 1 Μδοο. 
ἐνοη τ ἦν νόμῳ. ὑοῦ ἰηῆῃ. ἐὸ - 
τούέτησ, (110, οοπϑοηξϊο, ἐο ὃ6 ἀϊθροθοά ἴο ἀο 
ΔΩ εἴας, ] Ὅον. νἱϊ. 12, 18, καὶ αὐτὸς 
συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς, ἸοΓΟ σὺν 
ἀοοβ ηοέ (88 {Π6 [ΘΟ ΧΙ ΟρτΆρ 6.8 847} τηθϑῃ 
δέχο, Ὀυΐ ἷβ γαῖ ΠΥ τωογροὰ ἱπ [6 γογῦ, ἰο 
Ρτοάθοθ [86 βθπεθ ασγέδ, 88 ἰῃ 6 6886 οὗἁ 
16 [μιϊ. οοπϑοηέϊο, ὙὨΐΟΝ ἰβ Βοιη θη 68 
Το ]ονσοὰ ὉΥ͂ δὴ ἱπῆη. ἴῃ Ὠ]οα, ϑ'ο, ἰ. 111. 
74, ἀπά Ποτηδά. 180, 82, [0 ἰπμᾶη. ἰδ ἱτα- 
Ρ θα, 
., Συνενωχέω, ἴ. ἥσω, (σὺν, εὐωχ. "ἴὸ 
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σδδο ἴο ὃὉ6 γ6}} δὰ, ἰο ἔδδδι,᾽ ἔν. εὖ, ἔχω, 

; πὰ, οΥ 
. ἕο 7δαϑέ ευὐδά ΔᾺΥ ομο, ἐο τουεὶ ιυἱδᾷ, 

Ῥεῖ, 1ἰ. 18, συνευωχούμενοι ὑμῖν : ἱπιρὶ]. 
Ζυάο 12. 4208. Απὶ. ἰν. 8, 7. μὰς. Ῥμΐϊο- 
Ρβί. 4. 

Συνεφίστημι, (σὺν, ἐφίστημι,) ἴα 
Ν. Τ΄ οἷν δου, 2. συνεπέστην, ἰμίτδηϑ. 
ο 86έ ἱοροίλον, ἐο αϑϑαϊί ἰοροίλον; νὴ 
κατὰ, Αεἰβ χνὶ. 22, συνεπέστη ὁ ὄχλον 
κατ᾽ αὐτῶν, “ταρῖδ δὴ δδβδι]ῖ ἱοροίθαΣ 
δραϊηδῦ ΤΏ ση.᾽ 

Συνέχω, ἢ. ἕω, (ἔχω.) ἰο λοϊά ἱοφείλον, 
ἕο Ἀγ688 ΧΟ 88 Αὐἱδίορῃ. Νυὺ. 9δ8,) 
ΞΞ ἐο λοϊὰ ὕαδί, ἐδμξ τρ, ἰτὰηβ. 1) ΡΆΟΡ. 
88 τὰ ὦτα, "ἴο δον ΟὨΘ᾽Β ΘΆΓΒ,᾽ (ΠΔΙΔΘΪΥ, 
ΌΥ ἀτανίηρ ἐποῖα ἰοχοίμον,) ἴον ψΒΊΟἢ [Ώ9 
(ὗμμν. ΤΙ οΥΒ 0806 ἐπιλαβεῖν, καταλα- 
βεῖν, ο᾽ ἐπέχεσθαι τὰ ὥὦτα,) Αοἰθ νἱ. 
δ7. δῇ δοίϊΐοῃ οχργαβϑῖνο οὗ ἀοιθβιδοη 
δηὰ δΔΌΒΟΥΤΘΩΟΘ. Ρ]αι. τ. ᾿). ν. 1095, 
τὰ ὦτα καταλήψῃ ταῖς χερσὶ, δυσχε- 
ραίνων καὶ βδελυττόμενος. ϑερῖ. τὸ 
στόμα, 18. ᾿ϊϊ. 16. ΟἵἁἨ ἃ οἱἵγ Ὀοδεχοά, 1. 
χῖὶχ. 48, συνέξουσί σε πάντοθεν. 
ϑορί. 1 βατι. χχὶ. 8. 2 Μαοο. ἰχ. 2, Οὗ 
ἃ οἸονγα, ο γέββ ὩὩΡΟΉ ΔΎ ομ6, ἴμυ. νῇϊ. 
45: οὗ ΡΟΙΒΟΠΒ ΠΑΝΙῺΡ ἃ ὈΓΒΟΠΟΣ ἴῃ ου8- 
τον, ἐο λοίά 7αϑὶ, οοπῆπε, 1,ᾳ. χχῆ, θ8, 
Ἡάϊδη. ἰϊ. 18. 8. [ο. Τοχ. 89. Ρἰπά. 
γᾷ. ἱ. 87. 2) ΡΙΘ. ἐο οοπϑίγαΐη, ϑίγοπσὶψ 
ὠνρᾶ; ΜΠ δοο. 2 Οογ. ν. 14, ἡ γὰρ 
ἀγάπη τοῦ Χρ. συνέχει ἡμᾶς, ἱ. 6. “5 ἴο 
δεῖ, σοτο (ΕἸ οατηθη. γ76]} ἜΧΡ] αἷτ8 ὉΥ σὺν» 
ὠθεῖ. Ῥαδβδ. Αοίδ χυἹ!. ὃ, συνείχετο τῷ 
πνεύματι ὁ Παῦλος, ἱπ τεχῖ. Τοο. ῬΆ88. 
συνέχομαι, ῬῖοΡ. ἐο ὅδε δοπιπιο ἕπ ΟΥ 
δίγαϊίοποα 7ῸΥ τοοηϊ, 88 ἀϑεὰ οἶον ἰπ 8 
παξωγαΐ, οΥ, ὮδΕ ἰδ ΤΩΟΤῈ υϑυ8], ἃ ἥσωγαζίυα 
ΒΘΏΒΘ, ΟἾΓΠΟΣ ὙΠ ἃ ῬΓῈΡ. ΟΥ ἃ ἀεί, οὗ 
ἰπϑίγσυτηοθηξ, οὐ αδϑοϊμεῖψ, ῬῺ}]. ἱ. 28 
συνέχομαι ἐκ τῶν δύο, 1. 6. “1 81) μεϊά 
ἴῃ ΒΌΒΡΘΟΒ6 Ὀοίτοθη ἰῃ686 ὕνο (σου ᾽ς 
ΤΟΙ 08 :)᾽ ἐκ ἔον ἀπὸ, ἴ.α. χὶ!. δ0, πῶς 
συνέχομαι ἕως οὗ τελεσθῇ : " δον δηχίουϑ 
δὴ 1 111} ἰδ Ὅ6 Δοοοιαρ] βηοα " μον δὼ ἴ 
ἀἰδίτοβθοὰ {1]1, ὅς, τῷ πολέμῳ, ῬαΑ]ΘΡὮ. 
χχχῖχ. ὅδ, ΑἾβο -Ξ- ἐο ὅθ 8εϊχοὰ, αὔεοίοά, 
αγήιιοίοα, ἱ. 6. τὶν ἔδαν, ἀΐβθαβα, (θβρθοΐδ]]} 
αἰΐδοκβ οὗ ἔδνονυ,) ὅσο ὑἱ ἢ ἀαῖ, 1... γ1}}. 
87, φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. 8. ΡΒ]. 
χ, 788, σ. φόβῳ. δοὺ 11. 24. Μαίε. ἵν. 24, 
νόσοις---συνεχομένους. ἴ,υ. ἷν, 88. Αοἴϑ 
ΧΧΥΪΙ. 8. ϑορί, 2οῦ χχχὶ. δ84, 80 ]ϊοὰ, 
δὲς. 11. 88, νόσοις. Ατητηΐδη. Νίατο, ἱ. 26, 
“ ρομϑέγιοἱὲ τὰρ᾿ 18 (τοδᾶ, τα] 418) γοόγέδεδ.᾽ 

Συνήδομαι, ἄξροῃ. ρ688. (σὺν, ἤδ.) 
ἴπ ΟἸ858. ἴο Ψψ οὐ γεοῖοθ εὐἱξδ, τ᾽ ῬΘΓΆ. 
Ιη Ν. Τ᾿ ΟὨἹΥ 1} ἀδῖ, οὗ τς, το Δα σαὶ 
ἕηι ΔῺΥ ἐμίηρ, 11τ, "τὸ Ὅ6 ἀεἸχιοά τἱϊμ.᾽ 
Βουι. Υἱὶ. 22, συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ, ἷ.9. 
“1 ἀρ! χει ἴῃ 1Π6 Ἰατν.ἡ ΑῺ ΟΧΡΓθββίοη δἰ τα ὶϊαῦ 
ἴο, Ὀὰΐ τηυοἷ ΒΟ ῸΥ (ἤδη [Πδὲ αἵ γον. 16, 
σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός 50. ἐστι, 

.-α 
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{56 σῆσ δενΐης τεερεεὶῖ ἰο ἔδο οἶδεο οἵ ἐῖδέ 

" σ, ΤῸ ἈΡΡΆΟΡΕ: ἴδε οἱδοτῖ, 
ἴο {πεῖ οἵ “ἦε ἀρατί, τὸ ὈΚΙΙΟΗ͂ΤΊΝ, Ἐπγ. 
Μοά. 1529. ΞῚ. Υ. Ἡ. ἰχ.21. 
Συνήθεια, ας, ἡ, (σννηθὴε. ἄπ ρα προ. 

Οὐ ποευδλίοτοϊα, ἰοροίμοτν, ἔγ. σὺν, 
ουδίοῃλ.) 95 ἀὐσομδέοπεέπα ,. Ξ1.Ὴ 
Αῃ. τοὶ 85. ἴῃ Ν. Τ. α πραρε, ομείοτε, 
ΨΦοδη χυῇϊ. 39, ἐστὶ σὸν ὑμῖν. 1 Ὅον. χὶ, 
16, συν. ἔχειν. 306. Αΐ. χ. 4, 5, ἡ πά- 
τρίς Αδα ἐγρ Ῥοιιοοῖν, 8342, δηά οἢ. 

Συν ΔΥΚΕΜΈΠΕ ου, ὁ, (σὺν, ἡλ. ἔτ, 
ἡλικία.) ονδ φαῖιε ασε, απ ἐημαὶ ἐπ 

ὶ, ἤ ΞΕ. Υ. ἢ '. 34. ΠὨ]οά. 
εἰν τη Ἡἀΐδη. ἱ. δ, 11, δπὰ οἷδον ἰδί. 
πτίζοσε : [06 Ρυχεῦ Οτοοῖς ἰοιτὼ ἰδ σὺυν- 
ἣλιξ. 
Σννθάπτω, ἴ. ψω, (σὺν, ϑάπτω,) 

ῬΌΡ. ἕο τοίξβ δ οὔθ, δε Ηἀοί, ν. δ, ἡ 
ἐἀ ἀρλά ρος οἰ ἀν τῷ ἀνδρὶ, ἀὐὰ οἵκ. ἴῃ 

2 ἴῃ Ν. Τ΄ ὅσ. νίτ ΟἸτῖδι, ἐπ 86 | ῬόΓθο 
Ἰκοηοθς οὗ εἶθ Ὀυτίαὶ, Ὑὑὑὰῖι ἀδι, δὲ ἴῃ 
Σνυγκάθημαι. Ῥαια, οιι. νἱ. 4. Οο]. 11. 
12, συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσ- 
μάτι, " Ὀαοὰ Ὑἱιἢ ἰὉ).᾽ πδιιοὶγ, πῃ [890 
Ὑαΐοτα οὔ δαριΐδηι ; 8]] υἀΐηχ ἴο ὑὈαρτίδπι ὈΥ 
ἰπγυηδιδίοπ, 360 ΤΩΥ ποίο. 
ταν ἡ μδε ας ἔ, άσω, (σὺν, ὑλέα, ῖο 

οτρδῖ,} ὕγορ, ἐο ογμϑὴ ἰορείδον, 4180 ἰο 
ὃν ογιρλίησ ἃ μένει δὰ τῃδῃ 

ἀαεὴ Ῥαδο. Μαῖϊ. 
Χχὶ. 44: δηὰ ἴ,υ. χχ, 18, πᾶς ὁ πεσὼν 
ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται. 
βορᾷ, δμὰ Ἰαοίφυ ΟἾ486. : [886 ΘΑΣΙΟΣ.. ΟὨΘ8 
μανίηρ σννθραύω. 
 υνθλτίβω, ἴ. ψω, (σὺν, θλίβω,) ἰο 

Ῥγοβᾳ ἱοροίλον, ἐο ργϑϑο οἱοϑεῖψ, οὐ 41} εἷάοε, [ 2 ὁ 
88 ἃ οτονγὰ 8 Ῥεσθοῃ, ὙΠ] δοο. Μανῖὶς 
ν. Ὁ, 8]. οι. ΒΕ] ἢ! 8. 8, συνθλιβο. 
πον τοῦ πλήθους περὶ τοῦ στρατηγοῦ. 

Ἰυῖ, Βγτοροι, νἱ. 6, ἤη. 

Συνθρύπτω, ἴ, ψω, (σὺν, θρύπτω, 
ὃο Ὀγοαὶς.} Ῥτορ. ὁ ὄγραξ ὃν ογιδλῖηρ ἰοσέ- 
δον, ἰο ον ἴο νἱδοσδ: ἰη Ν. Τὶ ἢρ. τὴν 
καρδίαν τινὸς, ᾿ξ, ἐο ογεδὴ ἰδ ἀδατί, ἴο 
ἀἰεπιοασγύθη οὐ αιΐξο διιθάτιθ οὔ βΒ σουγαρθ, 
Αὐδῖ χχὶ. 18. 8 οἱ ἀπότεθ ἕνοι τὰς 
ψυχὰο, Ρ]αϊ, Ηρ. νἱ. Ρ. 498, 
Σὺνεέω, 5εὸ ἴῃ Συνίημι. 
Συνίημι, ἔ. συνήσω, δΔ0γ. 1. συνῆκα, 

δοῦ, 2. συνῆν, (5 ρἴυτ, ρτθ8. συνιοῦσι, 8ῃ 
ο«συνιῶν ἔτ, συνιέω,) ῥΡΥῸΡ. ἐο ϑδεμα ΟΥ 
"Ὁ ἰρρείγεν, 88 ἴοθβ ἴῃ δαίεἾο, Ηοιη. Π. 

ἷ, 8, υἱΐ. 210: ἢᾳ, ἐο ὀγίηρ οὐ ρεΐ ἰλίπρε 
ἐοραῖδον ἴὰ τοϊοά; θῆοθ ἕο ἀἰέδβοονα, ρεγ- 
οεἶσο, δα αἰσατὰ οἷ; ἴῃ Ν. Τ΄ ροπον. ἐὸ μ5- 
ἀεγείαπα, οοτεργελεπα, ἷ. 6. ὉΥ αἰϊομι νον 
εοοηρί ἀοτὴς δηὰ ἈΣΙΡΕ ΒῸΥ {πη ἴο Ὠρατῖ, 
δϑλοῖ. Μαίε, χἱ!. 18, ἀκούοντες οὐκ ἀκού- 
ουσιν, οὐδὲ φυνιοῦσι, ἷ. 6, ὉΥ τηφίοὨγΓΩΥ 

Ἄμ80 (ογ οβεςί, " ἀο ποὶ Ἶδν ΐ ἰο Βϑατι " 
16 τηδοτείδηά ἰδ; ἀο ῃοΐ 580 σοτηρτο- 

βεπὰ ἴἰξ δε ἰο εαίεσ ἰηΐο ἴε5 πρέγῖε δῃβὰ δβογ. 
1:6 τεφυ δἰτίομδ ; Ἢ ἰἰνε τὸ αἵ τἰς- 
ἔοττη 51: α1118ὺ ἰο ἰδὲ οἵ ἀκούω ἰπ ἴδ Ξτετδδ, 
ἐο οὔεγ, νετ. 14. Μῆς. ἵν. 13. υἱ. δ2, αἷς 

Αείο νἱ. 25, οἱ δὲ οὐ συνῆκαν. 
Βοι, χυ. 3], 2 (ον. χ. 12, οὐ συνιοῦσι, 

“Τ'κτὸ ποὲ νῖβο:᾽ ἘῸ]1. ΒῪ δος. Μαῖε. χῆὶ. 

«ἔἰαπά, ὧο «ὐἶδε,͵ υἱἷξ. ἴ τευρεοσὶ οὗ ἀπὶ 
τονασὰς αοά, ἱ. 6. ἴο ὍΘ “850 νεῖϑε δὲ ἴο (ῸΔΥ 
Θσοὰά,᾽ Κοπι. 11. 11, οὐκ ἔστιν ὁ συνεῶν.. 
Συνίστημι, Συνιστάω δὲ Συνιστάνω, 

ἔ. συστήσω, (ἴστημι.) οὐς. πὰ Ὀοῖἢ 80 
ἔγδηδ. δηὰ ἰηίϊγδῃβ. εἰρτιὶΐ. ἐὸ πεαζδ εἰακά 
τοί, ατμὰ ἐὸ εἰακαὶ τοὐὰ ; 506 Ἴστημι. ἴ. 
ΤΆΑΝΒ. ἴῃ (π0 Ργθβ. ἱπιρουί. δπὰ δοχ. ]. 
Αοῖ. ἐὸ παξο δέανὰ ευἱϊὰ, ἐορείλον', ἰο - 
μέλ: 8δ6 οὗ, ἱἰπ ΟἸωοεβ. ἴη Ν. Τὶ ὦ 

εοὐὰ οὐ δείονθ δΔΏΥ οὔκ : 1) 2 ροΡ. οὗ 
ἢ8, ἔο ἐπέγοάσαποδ, ἰο γέϑενέ ἴὸ πα 

δοαυδίηίδῃοο ; ὅπ Ποηοο :- ἐο οονεπεαμα, 
ἴο Γοργοδοιῖ δὲ ὙΟΣΈΌΥ, ἐο χεοοπετβενά, πἰτὶὶ 
8.6. δῃὰ ἀδἰ. Βοη;. χνὶ. 1. συνίστημι δὲ 
ὑμῖν Φοίβην. 2 Οον. ν. 12. τὶ τἢ δος. διά 
πρός τινα, 2 Οογ. ἰν. 2, διὰ ΟἸωδ8. 85 
τὰν ων ο. 84. Χεη. 708. δηὰ Ο] δε. νἱτὶ 
δ'ταρὶ]. δοο. 2 ὅσσ. 1}. }. ἑαντοὺς συνιστά- 
νειν. ΤΗΣ τωωρ δυο νε χὶϊ. 1]. 2) ἔν. 
ἴο ϑεΐ 4 ,. ἀἰρίαν, ουΐποε, ΟΝ 
ὙΠῸ} δἰπηρ]. δος. Εοιλ. ἢ]. ὅ, εἰ δὲ ἡ ἀδικία 
ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησι, ἷ. 6. 
ἀμ ΟΥ̓ ΤΑΙ͂Ν ᾿ ὑἦ; 8 πέψαδ μῦς Εν πονῶ 

Υ ουἱ οὗ [Π6 ΡΓΟΡΟΓ ΟὯΘ6 Ο ἐορό- 
ἕλεν; ἴῃεγο νϑίς ἴῃ Ἰϊρὰ [8 υχίδ-Ροεὶ 
οι οὗ ἵτο ᾿πϊηρθ ἴοσ [6 ρυγροϑο οὗ δίινον- 
ἱῃς {ῃοὶγ σοιαραγαιῖνο 826 Οὐ να]μθ, νυ. 8, 

τ. νἱ. 4, συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς 
Θεοῦ διάκονοι: νἡτι ἀοιυδ. δος. Οἱ. ἰὶ. 
18, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι : 80 
110, 517, σ. αὑτὸν προφήτην. Τδοά. 

810. ΧΙ. 9] : Ὑἱ τ δος. δηά ἱπῆη. 2 ὅσσ, 
νἱ!. 11, Ἀ1οἄ. Κ΄΄ο. χίνυ, 48. 2408. Απηὶ. νἱ. 
4. 1, συνίστων ἑαυτοὺς ὡς εὔνουε.---Ἰ 1. 
᾿λθῥατρᾳ ἷπ 186 μοτῇ, τὰς ΝΣ 2, ὅτε ἴο 

, ὅζΟ. »γῸΡ. 
ἢ ἀαῖ. 1. ἰχ. 82, δύο ἄνδρας ᾿αδα 

[δϑδτι. Οετποδά. ἱν. θέ, ἡ συστήσασα 
Φύσα καὶ διαλύσει. Ῥϊκῖο Τίοιδραι, Ἀ. 

, Ε΄. τένε τῶν ζώων αὐτὸν (τὸν κόσ- 
μονὴ εἰς ὑμοιότητα ὁ ἔξυνι ξννέσ: 
τησε" Ὁ. 41, Ὁ. (ὁ Θεθεὴ)ὴ ξυστήσας δὲ τὸ 
πᾶν. Ἠσποῦ ἷα Ν. Τ. ἱπίταηδβ. ἐὸ ὅδ οϑϑ- 
δἰ θά, ογεαξεά, οοπσίδέ, εμϑεὶεί, Οοἱ. ἃ. 12, 
πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε, ποτα, λον" 
δυο, σοπϑοσυβοῃ δηὰ ργοδβογυφίδος δοοῖβ. 
Ἰπκονίδο ἐπιρ!εὰ. 80 Αἰδίοι, ὅᾳ Μίμημρβο, 
5.6, ἐκ Θεοῦ τὰ πάντα, καὶ διὰ Θεοῦ - 
συνέστῳκε. 4 Ῥοῖ. ἴδ. ὃ, γᾷ τΑμηβόιααα 

λόγῳ, τμεῖο συνεστῶσα τῷ τοῦ Θεὺν 
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ἐκ γῆς 

Ἀἴαχ. Τγτν. 
νεύματι γῆ συνέστη κιτιλ. 

᾿Συνοδεύω, ἢ. εύσω, (σὺν, ὁδεύω,) ἐο 
ΟΣ 

ἔ. Αοἰβ ἰχ. 7, δηὰ 
δδ οη ἰδ ιὐαῦν 
ἔν ιοίξδ, [0]1.. Ὁγ 

ΔΩΥ ΟΠ6, ἔο ἔγα 

Συνοδία, ας, ἡ, (σὺν, ὁδὸς.) ῥτὸρ. α 
 ἑορείλον, ῬΊαι, νἱ. 176. ἰχ, 18]: 

Δἶδοὸ {πὸ σοτωραηΐοῃθ οὗὨ αὶ ᾿ΟἸΓΠΘΥ͂, ΑΥΤ. 
Ὁ. νοῦν τς ἴῃ Ν, Τ'. τιοίδη. α αν 

έ α οαγαύῦαῃ, ἴμὰ. ἰὶ. 44. 305. 
ἴ, νἱ, 12, 1, Αὐν. Ἐρίοι, ἱν. 1, 9]. 

ϑέσαθο, ἱν. Ρ. 814. 
Συνοικέω, ἔ. ήσω, (σὺν, οἰκέω,) ἰο 

δᾷ ΔῊΥ ΟὨΘ, ἕο 
αν νὰ, ρα πωρα Βυδυδηβ υἱ τ ᾿ ἥλ,. δὲ ἢ08 ΨΥ ῖνϑα, ἰὸ 
οολαδέ, βὐ να ἢ 1 Ῥοι. 1, 7, αῃὰ οἵ. ἰῃ Ο] 688. 
πα ντ ἡ δ Γὶ ἐπὶ ἔ. ήσω, (σὺν, πιο 

ω2) ὈΙῸΡ. ἕο δωξάά ἐπ δοπεραην ιυὲ 
8 οὨθ, ἘΝ γ. 68; ἴῃ Ν. Τ΄ μαε8. ἤρ. ἰο 
ὧδ δμὲὶ εοὐῇ οἴ ογ ΟἸ γἰβιίϊδηβ, ᾿μῖο 
ἃ αρὶγίζυδ] ἰθτρ]θ, [π6 ΟΠ τον οὗὨἨ Οοά, 
Ἐρδ, 11. 22 500 [0]}Υ ἴῃ Οἰκοδομέω, 111. 
Συνομιλέω, ἴ. ἥσω, (σὺν, ὁμιλέω,) 

ῬΓΟΡ. ἐο δὲ ἕπ αν τοὐδῇ : ἴἰὰ Ν. Τ΄ ἐο 
περ τάξις εοίζῆ, ἴο ἐαΐᾷ εὐδ, πἰθ ἀδι, Αοίδ 
Χ. φί. 

Σννομορέω, ἴ. ἥήσω, να ὁμορέω, 
ὅμορος, ἔτοπι ὅμος, ὅρος,) ἐο δογάον᾽ ἰο- 
φείλεν, ἐο ὅδ ᾿ «οὐἰδά, [01]. ὉΥ ἀδί. 
Αοἰθ χυν τ, 7. οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα 
τῇ συναγωγῇ, ἱ. 6. ουπίογηιϊηοιδ, Θοη- 
ἐσιιομδ; ἴογῦ νι ;ϊοῖ (86 ΟἸδβοῖοαὶ ἔθ ἐβ 
συνορέω, υϑοὰ ὈὉγ ῬοΪγῦ. 

Ἐ’ΟΧΊ. ῆς, ἡ, (συνέχω,) ἊΝ ἤρα 
ἰδ ἵη, α ϑἠξέίησ μρ,, 45 οἵ ἃ οἷΕγ Ὀθεὶ : 
χὰ οὗ ἃ ὩΔΙΓΟΥ͂ Ρΐδοθ, 88 σοι. 1], χχίϊὶ. 
880, ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ, ἱταρΊ] γί ἐπ σὲ 
Ἀσηηηιδά ἐπ οὐ δβἰγαϊίοηορα ἴον τοοτη. [ἡ Ν, Τ΄, 
ποοά ἢρ. ἴο μη} αἀἐθέγεθο, απαὶδέψ; 1ῃ9 
ἴοστῃ [88 ἀοποίίηρ, |ἴΚο ἀπσεδένα ἴῃ [ἰίη, 
Β.ΟὮ ΔηΧΊΘΙΥ 88: ΠΟ 48 186 τηἰπὰ 88. ᾽ξ σὰ 
Θποδαϊποά, 1μ1. χχί. 26, συνοχὴ ἐθνῶν. 
2 ον. ἱϊ. 4, σ. καρδίας, ἱ. ὁ. ἀοαγέ. Χἱὲ ἀἴ- 
ἔγοϑο. ϑιορί. ΦοὉ χχχ, 8, δηὰ ΟἸδ88. 

Ἰμνρεν ελνβῃς ΟΥ ττω, ἔ. ἕξω, (σὺν, 
τάσσω, . ἕο ΟΥ̓ 8εὲ ἐπ ΟΥ̓Δ 
ἐοσοέλεν ; ΑΝ. ᾿Ἀδλαρλεδοῦτα ΟΥ 86ὲ ἐπ 
ΟΥ̓Δ τού(ῥ ΔῊ οπα, ἱ, 6. ἐο ογάάδυ, αροΐηέ, 
αἶτοσί, τ ἀλὶ. Μαιί. χχνὶ. 19, ἐποίησαν 
οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ 
ἸἼγσοῦο : μπρὶ. χχνὶ!. }0. ς, ααι. 
χυΐδὶ, 19. χχνυι. 11, Ροὶ. [1]. δ0, 8, ΖΕ] ἰκε. 
Υ. Η.1χ. 18. Χο. Ογε. νυ. 8, 46. 

᾿ Συντέλεια, ας, ἡ, (συντελέω,) Ῥτορ. 
α ὀνίποίπρ ἰοσείλετ, αὐιὰ ἔμ. αἱ δομαιιηέια- 
ΦΟΝ, ΟὟ φοτηρϊ οἰση, 88 οἵι, Ἷ ΟἿαθθ. ϑρι. 
1η. Ν, 1΄. ὑϑοά οὨΪΥ ἐπ 186 Ῥῆνγαθο σύν- 
“ἔλεια τοῦ αἰῶνὸς͵ ΜἈϊοΝ τασαὴδ “ἼΠ6 
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866 ΤΩΥ͂ ποΐθ. ῬΆΪΟ ἀ6 Ρ]αηί, Νοδ, μ, 215, 

ἁπάσης, καὶ παντὸς ὕδατος καὶ 
ἀέρος καὶ πυρὸς͵ --συνέστη ὅδε ὁ κόσμος. 

[ηῖδ8. χχν. Ὁ. 258, τῷ Διὸς 

ΟΘΟΉ867ῦοΟ, ἕο 
ψείλεν, ργθϑοτῦθ 

ΣῈΝ 
(ΐπσα; Μαιξ. χὶ!, 839. 40, 49, χχὶν, 3, 
ΧΧΥΪΙ, 20. φομιρ. 4 Ἐξατ, νἱϊ. 43 - ἐ6 ἔδυτα 
αἰὼν ἀειοίίηρ ἡ 1Π6 ἀυταιίοη ἀρροϊητοᾶ ὃγ 
Δ νίπο Ῥγονϊἄθηοο ἐο ἐῆθ. ργθβϑηὶ ϑίαίδ οὗ 
γτοῦδδίίοη, πὰ οὐἩἨ ἐπ᾽ υἱβί 8]. ΟἿ ατοι ἢ 
Υ συντέλ. τῶν αἰώνων, Ἠδ. ἴχ. 26. 15 

ἸΘΔ ἢ ἢ ὁ {{1|6 Ο]086 Οὔ Π6 Μοβαὶς ἀϊβροηβαίίοῃ," 
Συντελέω, ἢ ἔσω, μτορ. ἐρ ὁπά οΥ 

ἑεγηιίπαίδ ἐοροίλον ; ἴῃ Ν, Τὶ ἐο ἢηΐξολ 
τολοίΐν, οοπιρίείε: 1) Ῥτορ, κηὰ ΘΘΠΘΙ, 
ΜΠ δου. Μαίι, υἱῖ, 28. συνετέλεσεν ὁ 
Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους. ἵμι. ἵν, 18: 
οὗ ἄμμο, νοῦ. 2, Αοίβ χχί. 27. δορί, δηᾶ 
ΟἾδββ. [Ι͂ἢ {Π6 βθπβθ οἵ ἐδ ΜΙ, ἀδοόπι.- 

ϑἦ, 88. ἃ Ῥγοτηἶβο, ΡιΙΌρἤθον, ὅζο. ΠΝ 
δος, οῃ!, ἰχ. 28, λόγον συντελῶν. Ξορέ, 
2) Ὁγ Ηδφθν. ἐὺ βηΐθ, οοηιρίδέο, Ξξ. ἰὸ ἐφ. ΕἾ 
ΜΠ δος. Ηθῦ. νἱῖϊ, 8, συντελέσω ἐπὶ 
τὸν οἶκον ᾿Ισραὴλ---διαθήκην καινήν. 
Συντέμνω, ἢ, εμῶ, Ρογῖ, συντέτμηκα, 

ΡΓΟΡ. ἐο ἐοπέγασέ οὐ βλογίεπ τη 6 Ἰδησίῃ ο 
ΔΗΥ͂ ἰίηρ, ὈΥ ουξεϊηρ ἴξ 5ποχίοσ, αὐ ΤΉο. 
Υἱἱ, 86, τὰς πρώρας τῶν νεῶν συντέμ- 
νοντες. Απά 580 σ. εἰς ὀλίγον, 5'.Πο]. δὴ 
ΤΗαογᾷ. υἱϊ, 45: τότ [γθᾷ. Πονγόν ΟΣ, ἕο 
σμξ μρβσε ἔο σμγίαϊί , 4180 ἢρ, ἐὸ αὐγίαρο, 
δ} Ὁ νὴ αΐ ΟΠ6 ἢ88 ἴ0 ΒΔ} Ἰῃ ἃ ΕἸ ΤΑΥ͂ 
ΨΑΥ; ΠΠΚΟνν 86, ἐο ργοηοιιθθ δε η τα Ὁ), ἃ 8 
ἃ Ἰυάρο ἀδ]ϊνοῖβ ἢἷβ βοηΐθηοῦ. Ἠδηδδ ἴῃ 
Ν, Τ΄ ἐο ἀφοίάο, ἀοίογηιΐηο, ἀδοροο, Ἔοτη, 
ἶχ. 28, υἱ56, λόγον γὰρ συντελῶν. καὶ 
συντέμνων ἐν δικαιοσύνῃ" ὅτι λόγὸν 
συντετμημένον ποιήσει Κύριος ἐπὶ τῆς 
ἢς, "ἴογ ἢἷ8 ογὰ ἢ ἀοιῃ ἔᾺ]Η]. ἀπ ἢ 
ΘΟΓΘΘΙ ἴῃ τσ ἢ ἐθοῦβη 688: θθοδτβθ ἢἰ8 γρογὰ 

ἀθογοϑὰ ν0}}} {πῸ Τιογὰ ὀχϑοαΐθ ἀροὴ {Π8 
Ἰαπά. Ἂ ταῦ Ὁ 
Συντηρέω, ἢ, ἥσω, 1) Ῥτορ. 1ἴκε Τρδιΐῃ 

τοὐΐά, οπδ, οὐ ἴο ΟΝ 

ψυχὴν εἰς ζωήν. 2) ἕο 
ΟΣ ΒΒΙΟΙΥ ΟΥ ῥγοίθείίοη, Μζκ. 

6, ὅ, σ. : 

Συντίθημι, ἴ, ἥσω, (σὺν, τίθ.}) ἐο 868. 
οὐ μὲ ἐπίπρε ἱορείμον, 4120. ὮΥ Ἰπρ]. ἐο; 
ΟΥΤΩΉΘΘ απαὶ 8οέ{ἶ6 ἐπέπιϑθ, ΟΥ ΔῺΥ διιβέηθ89, 
8 Ποιηοβίῃ. Ρ. 275, 26 - 4750 ἴῃ τηϊᾷ, συν- 
τίθεσθαί τινι, οΥ πρός τινα, ἰο ᾿αγγὰρρἃ 
ΟΥ 8οέξϊο ἡ ομϑϑοὶ ἢ ΔῊ οπῈ, 85 ἴο τῆ 
ἀοἴπρ οἵἩ δὴν τΠΐηρ, οΥἩ ἐὸ τηαΐὰ α δουδηαηὲ 
ΟΣ ἀργεθηιθηύ ΤῊ ἢ π), ἐο αΟΥ̓Θ6 οὐ Ῥγοηιΐδα 
ἴὸ ἀο 8ὺ οὐ βο, Ησιυι. 1]. ἱ. 76. Ἐΐάοι, π. 
167, οἱ αἵ, ἀπά οὔ. ἰπ ΟἿλβ8, (011, Ὁγ 1Ἰηῆη. 
Δ 8ο ἴῃ Ν, Τὶ 1,.ὺ. χχί!, ὃ, καὶ συϑλέθεντο 
αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. ἘῸ]]1. Ὀγ ἱπῇ, 
ὙΠ τοὺ, Αοἰϑ χχῆ!, 20, Τοβὲ, χαι. Ῥαΐτ, 
107: Ὁγ ἵνα, Τοῆπ ἴχ. 22, συνετέθειντο 
ἵνα, χε, “ ἄφ φοτητηὶ ὀοΠΈΠ10 ἀφείς ἣ 

αὐά  οὙ' 186 Οποσ!ά,} ον᾽ Ῥγερεῶς δι αῦδ' Υ ἔνευαηὶ.) Οπὸρ ἵπ ἰοχῖ, τοῦ, (δὰϊ 868 ΠΑΝ 
δς ἡ «πον ἘΝ στον τες ςτὸν ἐδ δος ΩΣ ἢ ξ ΟΣ ὧδ 
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ποίδ.} ἐο ἀβϑεηέ, δ80]. Αοίβ ΧΧΊΥ. 9, 80 [{οἱδονῦ, 85 ἃ 70ϑέον-δγοίδον οΥ βολοοῖ-7οἰίουσ, 

Ῥμϊϊοεις. Ηοτοῖο. ς. ὅ, 85. ὀλίγοις τῶν ᾿ Αοἰδ χἰϊ!. 1. 7085. αηὰ ΟἸ688. 

βουλευμάτων ξυντί εσθαι. Συντυγχάνω, ϑ8ογ. 2. συνέτυχον, 

᾿ Συντόμως, δᾶν. (σύντομος, ἔν. συν- Ἰ (σὺν, τυγχάνω.) ἰο αἰ πιυμῇ, πιδεΐ εοὐδ, 

πέμνω.) οοποϊβοῖν, γεν, ἴῃ ΠΟῪ πογάβ, ἕο ΘΟ" 16 ἕο ΟΥ αὐ ΔΕ 0Π6, ΜΒ ἄτι. 1.α. νἹ . 

Ἀσίᾳ χχίν. 4, ἀκοῦσαί σε ἡμῶν σ. βοῇ [19. 708. Απὶ. ὶ. 12, 8, συντυχὼν δ᾽ αὐτῇ 

λεξόντων. 80 908. 6. ΑΡ. ἰ. 1, γράψαι ] ϑεῖος ἄγγελος, διὰ (1688. 

συντόμως. Χοι. (ς. χίϊ. 19, ὡς δὲ συν.) Συνυποκρίνομαι, (σὺν, ὑπ.) ἄδροῃ. 

φσόμως εἰπεῖν.. ταϊὰ, δου. 1. ρα85. συνυπεκρίθην ἴῃ τα, 

Συντρέχω, δογ. 2. συνέδραμον, (σὺν,  56π86, ἐο ἀἰδϑθηιδία υυἱξι, " Ῥταο 86 ἀϊδβίσν- 

τρέχω.) Ὁ Ἰο γει οὐ, οἴμαγβ, ἱπίγαπβ. 7 Ἰαϊίου, [0]}. ὉΥ ἀδῖ. 88 ἴὰ Συγ αίρω, Οἱ. 

ῬΓοΡ. ἰῃ Ν, Ἴ, οὨἹΥ Βα. εἷς τι, 1 Ῥοι. ἵν. 4. [1ϊ. 13. Ρο]. ἐΐ, 92, δ. 111, δῶ, ζ γα, σ. 

μὴ συντρεῖυυτον ὑμῶν ἘΞ τὴν ταύτην Μαν. ἰ4 

τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν. 1 61Ώ. ᾽ Συνυπουργ ἕω, ἴ. ἥσω, (σὺν, ὑπουρ- 

Οἵ ἷμ ΤΟΙ οὐ οε γ τθ ει Ε5: ΕΥ̓ ἰο- Ἰ γέω, ἔν. ὑπουργὸς, μοἶροι,) ἐο ϑογϑε, Ἀεῖ;, 

οὐδόν, ΜΠ. νἱ. 88. Αοίβ ἢ, 11. δαυάι νἱ. } αἱά εοὐὐδᾷ ΔῊ οπθ, 0}]. Ὁ ἀδῇ. οὗ ταβῆποσ, 

8. 708. Β. 5. νἱ. 2, 8. Χεη. Απ. ν᾿ 7, 4. 12. Ὅον. ἱ. 1], συνυπουργούντων ὑμῶν 

᾿ Συντρίβω, ἴ. ψω, (σὺν, τρ.} ῬτοΡ. ἐο τῇ δεήσει. μας. Β'6 δοῦυδ. 17, συναγω- 

γεδ ἰοσοίδογ,, 6. ᾳγ. οἰἰοκβ ἕο κι πά!πρ Άτο, ἡ νιζομένης τῆς ἡδονῆς, ἥπερ αὑτῇ τὰ 

πὰ πυρεῖα, ἴλις. ὅοτ. Ηΐδῖ, 1. 82: υδιι-- ἰ πολλὰ ξυννπουργεῖς 

ΑἸ]γ, δηὰ ἱῃ Ν. Τι, ἰὸ ὕγθαΐ οὐ ογιιϑῆ, ο- 
ἷ ΟΥ̓Ιδι. Συνωδῖνω. ἔ. ινῶ, (σὺν, ὠδίνω.) ῬτοΡ. 

ϑείδεν, νὴ σΟΠΟΙΒΒῖο1), ὅο ὄγεαξ 1. Ῥιθοόϑ,  ἐρ δὲ ἴῃ ἐγαυαϊϊ ἑοροίιδγ., ἰο ἵνωνν ταῖς 

ἔταπθ. [) ῬΒΟΡ. ΜΚ. υ. 4. χὶν. 8, συν- 
β Α'»- 

᾿ , ΔΚ ὲ συν- Ἰ ἰοραίλετ, κοἰὰ οἵ ΔηἾΠη8]8, Ῥοσρντ. 

τρίψασα τὸ ἀλάβ. Ἰ. 6. αἰ) γαοίο οτίοιο, ἀπ. ἢ. Ἰθ0. [πᾳ Ν. Ὑ. βᾳ. ὸ ὁ ὦ 
Δ δὈδβίγατα ρθγυλῦ: 500 ΤΑΥ͂ πούθ το γο : σΌΠ | ἐρροίδιον, 

8850]. βρόκβϑα οὗ ἡ κτίσις οοἸ]οεὶ, 

χίχ. 86. ΟΥ̓ δτοακίης 8 ὑδβθοὶ, Βου, 1]. 27. 1 Βΐοπι. υἱϊ!. 22. Ἐύτ, Ηοϊοι, 783, ξυν- 

ϑορῖ. ἃ ΟἾα88. 85 2Ε 1... χίϊ, 46. Χοη. Ἰ ὠδίνει κακοῖς. 

ἐπι δ μαδ ἀν τι νηΐ ἧς ΠΣ υμοσία ας ἡ ψσινόμονμο. μσὲ 
ὑγαϊδοά, δαΐ ποί ὕτοῖκρα, Μαίί. ἢ, 20, αχίϊ. 15. νυ μοσίὰν τὰ ἀφ ίο ξαξμι Ἴ 

κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει; κῃ ᾷ ΟἿ αθ5. ᾿ 

ὙοΓῸ ἐν Ἐτδ τσ : Ἵ ΑΥΣ σρὰ [μαῖ. Σύρτις, εως, ἡ, (σύρω,) α βαπά-δαιξ, 

ἠἰβρριβς Ἕ ὑγγέησο, Ρ ἰο ονιῖ, ΟἿ φιλοκϑαπά, ἴπι [86 868) διὰ 80 ο8]]οὰ ὕο- 

6 βίγθηρ! οὐ ῬΟΨΘΥ ΟΣ ΒΕ ὁη6, ἐθ Ογμϑιν, 1 Πα γ186 ΒΘ Ὼ Βμΐρ8 ταῦ ἀροη 10, ᾿ξ 88 10 ψΈΓῸ 

ὉΠΟῪ ἀΘΒΙΓΟΥ, 88 80 δατίμθη ΥΘβθθὶ ἴδ᾽ ταν τῃοὰ ἴῃ δηὰ βσδη]ονθ (βοτὰ αρ. 

ὉΥ οἷ Ὀγοκθη; 8 ταθίδρ θοῦ οἵ -ἔγθαπει 1 ἃ (6 χχνὶϊ. 17, μὴ εἰς τὴν Σ. ἐκπέσωσι. 

οὔς. ἰὰ Ο. Τ᾿. χἰτὰ δοο. μὰ. 1χ. 39, πνευμα--- ἐν ϑεσψ ον τα ᾿ ς 

συνερίβον αὐτὸν, . (μο ϑρίτὶι Βτοαϊύηρ Δπι}. Σϑρώ, α ὑρῶν 1 ἀΠαῖυ οὐ ΟΤ σον ἸΘΡΣ 
ἀονπ," " οταβηίπρ Ηἷδ Βιγθη τα" οοτρ. ΜΚ, εβ Ὁγ60, ἴΓΒΏΒ, Φ0 ἢ ΧΧῚ. ὕ, σύροντες τὸ 

ἰχ' 18, ξηραίνεται, Τα: οἱ ϑαίδα, το δέκτυον. ΑΟῸ ΤΥ οὐ ἐμ αν Μ:Ὲ ἐς τὰ 
γ7γθαὶς οὐ οὐδ πἷἰθ ρον, Βόοτη. ΧΥῚ. 20. πα τ ΤΑ Π ΠΩ, κι ( ᾿ 9 

ἌΝ Ἰοβῃ. χ. 10. Απά βο ἴῃ ϑτροβίῃ. ) ἈοῖΘ ἔΠ9 ΒΡΡΙΟΌΟΥ 1Π 8 ΟΥ ΒΕΥ ὍΠΘ᾽ ΒΠ0 ὉΤ' 

142, διὰ οὔθῃ οἰδονθγο, ἴμ6 ἴθῦτα 15 ἐτυϊης Βὲπι θοίοτθ ἃ μα Πα ΓΑ ΟΥ̓ ἴο ῬΤΊΒΟΙ, 

πἀδοὰ οἵ οὐυβείηᾳ, ἷ. 6. ΘΠΕΓΟΙΥ βαδάυϊηρ,  ΔοίΒ ὙΠ]. ὃ. ΧΙν. 19. Αγγ, Ερίοῖ, ἱ. 24, σ. 

εἰς τὸ δεσμωτήριον. Τὶ ἀο68 ποῖ δρρεξῖ, 

ἤγοτῃ ἴδ ὀχδιηρίοβ δἀἀυςσεαὰ, {Ππ81 ἔπ6 ἴεπα 

ἴῃ {πὶ8 86 σΟΏνΘΥΒ ΔΠΥ ἰάεα οὗ 

υἱοίοποθ; ἰδ 866 πὶ8 ΤΆΘΓΘΙΥ ἴο ἀϑῃοίθ οὐπν 

ρεδίοη. 8.66 τη ογὉ ἴῃ ΤΑΥ͂ ὨΟΐα6Β. 

Συσπαράσσω οἵ ττω, ἔ. ἄξω, (σὺν, 

σπ.) Ῥτορ. ἐο ἐδαῦ' τρ οὐ ἰαοεγαΐδ ἐοφεΐδετ; 

'π Ν. Τ΄ ἰπίθμβ. ἕο φυΐέο οοπυμῖθα, ἰἄτοῦ 

ῬοΪ,  ἑπίο σίγοηφ ϑραβηιδ, ΒρΌΚϑὴ οὗ {π6 οβέεεῖδ οἵ 

ἀθφιηοπίδοδ! ροββϑθβϑίοα, Μὴ (ἢ 86Ο. 1μ.1χ.42 

Σύσσημον, ου, τὸ, (ποαΐ. οἵ δή]. 

σύσσημον, " Βϑἰσπθά οὐ τηαγκοὰ (ορείδεῖ, 

οὐ ἃἰἴκθ, ἔγοπι σὺν, σῆμα.) α 

βέρη, ἰοΐροη, ΒΙΟΝΑΙ, δρτεθὰ ὑροῦ εἱὰ 

οἴδοιθ, ΜΙκ. χίν. 44, σύσσημον, (01}}. 

Μϑΐι. χχνὶ. 48, σημεῖον. ϑερῖ. ἵιάν χα δ 

Ὀϊοὰ, ϑίο. χἰἢ. 45,46. βιίταῦο, νἱ. ῥ. 428,0. 

Σύσσωμον, ου, ὁ, ἡ, 8). οὗ ἔλο ϑατῶὲ 

δοάν ιυἱδ ἀποῦποῦ, [μϑῖ, ΘΟΜΟΟΥ͂ΡΟΥ ; Ἐξ: 

ϑροίκθῃ ἰῃ τεβροοῦ οὗ ἴμο Ομτιβάδῃ [8.. 

Δ ΘηρΥ. Αἰἶδο ἱπ Ἀο]. ΧΧΥ͂Ϊ. 8, 0, 

σ. τοὺς ᾿Αχαιούς. Ῥά88. 10 Κ6 ἷν. 18, 

συντετριμμένους τὴν καρδίαν, “ ὈτΟΚΘΠ 

οὐ οοπίτὶϊο ἐᾷ δοαῦῖ, ἷ. 6. ἀϊερὶ τιιοα, 

αἰδἰοιοά. [π 18 ταϑίδρμουῖοδὶ 86η86, 88 

πϑο4 οὗὨ τωθῃΐδὶ ΒΟΥΤΟΥ͂Ψ, 6. ἰοῦ 8180 

. Σύντριμμα, ατος, τὸ, (συντρίβω.) 

ὉτῸΡ. α ὀγοαζίηρ ἱοροίλον, α ογιιϑίῖπρ, ΘΘΡί. 

ΕΥ̓͂. χχὶ. 18. ἴδ. Σχχ. 14. ἴῃ Ν. Τ. ξ- 

ἀοοίγιοίίοα, Βοτι. τ. 16. ἘοΪΒ, χὶ. 1]. 

1 Μαος. ἰϊ. 7. 
. Σύντροφος, ουὅ, ὃ, ἡ, 84). (συν- 

τρέφω.) Ῥτορ. ποιγϑηοά οὐ πωγϑϑαά ἰο- 

φοίλον, Χει. 11. ὃ. 1η Ν. Τ΄ Βυῦεῖ, ἀπά 

Ἄσ. οπδ' ὑτοιρὴξ ΜΡ οτ οαἀμοαίοα ιυἱξδ Δῃ- 
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αδ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, διὰ οὗ πο 
Οομ 168 δα ραγίαζογε τὰ ἴϊ, Ερὰ. 111. θ. 

“ Συστασιαστὴς, οὔ, ὁ, (συστασιά- 
ζω.) α ρατίπεν' ἵπ βοἀϊέοη οὐ ἐπδωγγθοίϊοη, 
ἃ 7εἰϊοισ-ἐπϑιγρεπί, ΜΠ. χν. 7. 208. Αηὶ. 
χὶν. 2.1, κατὰ ᾿Αριστοβούλου καὶ τῶν 
συστασιαστῶν αὑτοῦ. 

᾿ Συστατικὸς, ἡ, ὁν, δα]. (συνίστημι,) 
ὑῸν. δ ΘΆΡΔΌ]6 οὗἩἨ Ὀγϊησίηρ ἰοροίβον, οὐ ἰπ- 
τγοᾶῦ οἷηρ ν᾽ 80 ἐπιστολὴ συστατικὴ. “ἃ 
Ἰοζῖον οἵ Ἰηἰγτοἀιυοίίοη,᾽ 2 Οον. 1.1. ΤΏ Θ86 
Ἰοτίαρβ, δἰ τα Αγ] οδ]]οὰ ὉΥ Αἰτίαι Ερὶοῦ. 
νϊ. 2, 1, γράμματα συστατικά. ίος. 
Ταδτι. υ. 18. ἐπιστόλιον σ., δῃηὰ ρῥτο- 
Ὁ ΔΌΙΥ ἀεί νίπρ {πιο οτἱρίη ἔγου [86 “ [ε8- 
ΟΣΔ ΒοΒρ᾿ ἰ8}18{|8᾽ οὗὁὨ [ἢ6 ΘΑΡΙον αγθοῖκ, 
ἼΟΙΟ τοποἢ οἰηρ]ογοὰ διηοηρ ἢ 6 Οτθοῖκβ 
«αὐ Ποηδηθ, δηὰ 4150 (δ «9078 ἀπὰ ΘΑΓῪ 
ΟἸ τ ἰδιΐίδηβ. 
Συσταυρόω, ἔ. ὦσω. (σὺν, στ.) ἴο 

Τὰ ΜΩῚ ΔΩΥ οὔθ, ὙΠ} ἀδι. Μαῖίϊ, 
χχνὶ. 44, 4]. ΕἸς. Βου. νἱ. 6, ὁ παλαιὸς 
ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, 58ε]]. 
“Χριστῷ, " οὐὺν οἷά (ἐοττηθΓ) ταϑῃ τγ885 οστι- 
εἰδεά τὰ ΟἸσίδι,᾽ θΟΥΘ 800 ΤΥ ποίθ : 
(!. ἰἱ.. 20. 
Συστέλλω, ἔ, λῶ, (σὺν, στ.) 1) 

ῥτορ. ἐο ἄγαιῦ γ, ΟΥ̓ ΔΙΟΌΠΑ, 88 8 
νεοὶ, Ατἰβιορη. Εἶθ]. 99: μεποο ἕο γοἰὰ 

ΟΥ ὁπυοῖορε, 88 βαϊά οὗἉ οοίῃϑβ ; αἷβο, ἴὸ 
7. ἐπ οὐ σοπίγασί. ἴῃ Ν. Τ. υδοὰ οὗ ἃ 
ἀεδὰ δοὰγ γχοϊϊδα ωρ διὰ ϑιοωΐξλοα ἴοι 
Βυσία!, Αοίθ ν. 6, ΟΥ̓͂ 8 υϑὸ οὗ [[Ἰὸ ποτὰ 
ΒΏΒΥΟΙη ἰ0 ἱπᾶΐ οὗ περιστέλλω ἴῃ 
ἘΖοῖ. χχῖχ. ὅ. 08. Απί. χυ]]. ὃ, ὅ. ἨάΔοί. 
ἂϊ, 90, δηοὰ οὗ Ὑῃϊοῖ ΟἾΪΥ ὕνο ΘΧΆΤΗΡ]ΘΒ 
Βαυθ ὑὕὑθϑθῃ δἀάυσοὰ, Εὐυνὶρ, Τιοασᾶ, 576, 
οὗο ἐν πέπλοις συνεστάλησαν, ἀπ Υ, 
108, πολὺς ὄγκος συστελλομένων 
“προγόνων. ΑἾ8ο, ὈΥ ἃ τ86 ἔοαπα ἴῃ ϑορῦ, 
«ΡοοΓ. δῃά Ο]689.. 88 δρρ!!οὰ ἴο ἐλέησε, ἀ6- 
ποϊίξα Ὑμαὶ ἰβ ἀὐθέγοϑϑίμ, 1 Οὐογ. νἱῖ. 29, 
ὅτι ξ καιρὸς συνεσταλμένος, ΔηΒΥΟΥΙ ΩΡ 
10 ἡ ἐνεστῶσα ἀνάγκη δἷ νεῖ. 26, ἀπὰ 580 
φοττοβροπάϊης ἰο τ δὲ 8 βαϊὰ δἱ 2 ΤΊπι, ἢ. 
1, σἱτἶ 4) υδίοη το [86 ρεογβθοι οι ἘΡΕΥ 
ἴο σομθ οη, ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποὶ. 
Ὅἰἴδογα, Βονονον, ὀχρ απ, ὁΈΠ6 {ἰπη6 ἴδ 
δλογέ ;" δὰ ἱηιογργοίδιίοη βυρροτίθα, ἰη- 
ἀοοὰ, ὉῚ τἴῃ6 ἰϑὲ8 ἰοργωοηαϊ, Ὀὰΐ ποῖ 80 
ΦτΘΘ80]6 ἴο (Π6 σοηίοχί. 

Συστενάζω, ἴ. ξω, (σὺν, στενάζω,) 
ἕο φγοαπ οὐ εἰσὰ ἰοσοίλιογ,, Βροκθη οὗ ἡ κτί- 
σις, (0]]οςὶ. οι. νἱϊἱ. 22. 

Συστοιχέω, ἴ. ήσω, (σὺν, στ.) γτορ. 
4ο δἰαπά ἴπ (δ6 βαπιὸ γοῖῦ, οὐ αὐἀὐυαηοα 
ἐμ ογάδυ' ἐοφείλεγ, 88 βο] ἀἴεσϑ, ΡΟ]. χ. 2].7: 
ἴῃ Ν. Τ. ἢχ. ἰο {. ἱοσείλον' ιυἱξδ,, ΞΞ ἰο οοΥ- 
γερροπά ἰο, “ἰἰὰ ἀαι. Ο4]. ἵν. 25. 80 
σύστοιχος, " σοΥΓοΒροπάϊηρ,᾽ ΡΟ]. χ᾿Ι!. δ, 1. 
ΤΒΘΟΡΒΓ, δι. Ε]. νἱ. 4. 
Συστρατιώτης, ου, ὁ, (σὺν, στ.) 

γῖορ. α ,οἰϊοιο-ϑοίαΐον; ἔφ. οὗ ΟἸιγβιίδῃ ̓  
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τοδοΐοτβ, δ] 8 αἴοπϑ ἑπ ἴῃ ἸΔδοῦΣΒ 
δηᾶ ἀδηροσβ οὗ 16 ΟἿ τ διίδη ψαγίασο, ΡΒ1]. 
ἱϊ, 25. ῬΒΣΊο. 2. 
Συστρέφω, ἴ. ψω, (σὺν, στρέφω,) 

μον. οὗ (Βίηρβ, ἐο ἐωγη, ἐιοΐϑέ, «υἱπὰ ἰο- 
φείλογ,, οβρθο. Ἰῃῖο ο6 Ὀυη416, Ὀαπά, Πλ888, 
δηἀ βθῆσθ σθηθῦ. ΞΞ ἕο σαΐλεν » οοἷ- 
ἐδσί, τς ἢ ὅρος. Αοίβ χχν!, ὃ, συστρέψαν- 
τος τοῦ Παύλου φρυγάνων πλῆθος: ἃ 
{αρβὶο Θχργοβδίοῃ, Ὑἱτἢ νῃϊοΐ ΘΟΙΡΑΓΘ 

εϑγοἢ. οἱἑ ὙΡαΦΕΣ ἀκανθῶν σωρὸν συ- 
στρέψαντες. ὅο Ῥτον. ΧΧΧ. 4, τίς συν- 
ἐστρεψε ὕδωρ ἐν ἱματίῳ: Τῆδ υδυα] 
ἴογπι ἰΒ συλλέγω, 85 Χεη. Αη. ἰν. 8, Ἰ], 
φρύγανα συλλέγοντες ὡς ἐπὶ πῦρ. ΤῊΘθ 
πογὰ 18. οὗ ἔγεαυδας οὁοα. ἰῃ ΟἾδδ8β. οὗ 90]- 
Ἰϑουηρ ῬΕΓΒΟῺΒ 1η10 Τηᾶ8568. 
Συστρο φὴ, ῆἢς, ἡ, (συστρέφω,.) Ῥτορ. 

α ἐμγηΐησ οὐ τυἱπαΐηρ ἰοσοίδιογ'; αἴ8ο α 
ΔΗΜΓΩΣ ἐοροίδεν' οὗ ῬΘΟΡ]6, ὦ ΘΟΠΟΟΊΙΥΒΕ, 
ηρ ἰξιάδ, ταρθαηΐησ ἴῃ Αοἰβ χὶχ. 40. "ἃ 
[} Ἁ]ΤΠἸΟΒ 4586 Ὁ]αρσο,᾿" 88 οἷι. ἴῃ ϑερί. 
δηὰ ΟἸαδββ.: ἰῇ {6 8Β6η86 (ουηἀ 4]80 ἴῃ 
ϑερί, 7095. ἀπὰ ΟἸΔ88.) οὗ οοπιδῥπαξίοπ, οοπ- 
ϑρίγαον, χχὶὶὶ. 12, ποιήσαντες συστροφὴν, 
ΠΟΏΏΡ. γε :. 18. 
Συσχηματίζω, ἔ. ίσω, (σὺν, σχ.) 

ΡΓΟΡ. ἕο σίθο ἐδδ δαπιθ ζόγηι υυἱέδι, ἐο οοπ- 
7όγπι ἰο 8ᾺΥ (ἰΐηρ; ἰῃ Ν. Τ᾿. ΟὨΪῪ τά. ΟΥ 
Ρᾶ88. 0 ΟΟΉΌΥι ομοϑοὶγς ὅδ σοη οτηιθα ἰὸ 
ΔῺΥ γρὰ ὦ ψῖῃ ἀαϊ, Βοιι. χὶὶ. ὦ, μὴ συ- 
σχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τ. 1 Ῥεῖ. ἰ. 14, 

Σφαγὴ, ῆς, ἡ, (σφά ω4) δἰαιρλέοῦ, 
το τ βω ΒρΣ ἴοῦ ἰοοά ἵν Ἷῃ ἡβς Υ δι 
Αοῖϑ Υἱῖϊ, 82, ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν. 
Βοαι. υἱῖϊϊ!, δὃ6, ὡς πρόβατα σφαγῆς, ἿἾ. 6. 
ον δ]αυρμίον; ὅ4. νυ. δ, ἐθρέψατε τὰς 
καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς, ͵Ἱ. 9. 
ἜΕἶκο Ὀοδβίβ ἴῃ τὴ 6 ἀδΥ οὗ δδυρηϊον,, ψ118- 
Οὐκ ΘΕΓΘ ΟΥ ογϑί πουρῃϊ. 8.0. 26.. χὶϊ. ὃ, 
ἅγνισον αὐτοὺς εἰς ἡμέραν σφαγῆς αὖ- 
τῶν. 
Σφάγιον, ου, τὸ, (σφάζω,) α υἱοϊἑηι, 

απ απίηιαϊ 5] αιρ) οτεὰ ἴπ βδογιῆοθ, Αοἰβ 
υἱΐ. 42, μὴ σφάγια---προσηνέγκατέ μοι, 
δηὰ 580 οἷν. ἱπ (]488. ᾿ 

Σ φάζω, Αἰὶ. σφάττω, ἔ. ἕω, ἰο εἰαρῆ- 
ον, δι ΠΝ 1ΥΔΏΉ8. ῬῸΡ, ἐπσος ἴον ἔοοά 
ΟΥ βδουῆςο, ον. ν. 0, ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς 
ἐσφαγμένον. νετ. ϑ, 12. χὶϊ!. 8. ϑερί. δπὰ 
ΟἸα58. οἷϊ. ; αἷβδο οὗ ρδύβοῃβ, ἐο ζιϊί, εἴαν, 
ΜΓ δος. 1 Φοῖπ ἢ. 12 Ὀ18, Καὶ ἀν ἐσφαξι 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. ον. νἱ. 4, 9. ΧΥ] 
24, Οῃεθ Πυροῦθοὶ. οὗ ἃ ἀοδάϊυ ψοιηά, 
Βεν. σι. ὃ. (κεφαλὴ) ὡς ἐσφαγμένη εἰς 
“άνατον. ϑερί. δηά (]488. 

Σ φόδρα, δἄν. (ρτορ. ποαϊ. "]. οὗ 86]. 
σφοδρὸς, οαρεῖ, νοῃθιθηΐ,) τελήπιεπῆν, 
τογῷ πιιοῖ, Μαῖϊ. ἰἰ. 10, ἀπά οἷ. ϑορί. δῃὰ 
ΟἸΔ88. 

Σ φοδρῶς, εν. (σφοδρὸς, υελοπιοπέϊν, 
το πιμοῖ, Αοἴθ χχν]]. 18, δηὰ (]858. ! 
Σφραγίζω, ἔ, ίσω, (σφραγὶς,) ἐσ 
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ἴ0 “εαἱ τ, ἴο εἶοϑο | ἐπβοπεοϊ ἐγ. 80 908. ἀδ Νδος, 7, βίὸδς; ὃν 
ὁ 568] οἵ εἰμτιοί, 6. ὅτ. , πιστὴ ϑανάτου σφραγὶν ἐτελείαισε. 

ἴολλοῖο οἵ ναϊυϊπχε, δὸ (παῖ ἸΠΕΥ τπᾺγ ποῖ [ Ηδηο6 ἴδ Ἔβπιθ ἴο τρθδῃ, ἴῃ ἃ ΚΘΏΘΙΒΙ ΒΥ, 
α ἀδηιοηδέγαζίοπ οὗ ἴῃ6 ἴσα (ἢ οὗ δὴγ τορος 
οι. ἰἱν. 11, σημεῖον περιτομῆς, σῴφρα- 
γῖδα τῆς δικαιοσύνης κιτιἡ. 

Σ φυρὸν, οὔ, τὸ, (Κίπάτ. ὙΠ σφῦρα,) 
ἐλ6 πιμίδ-δοπο, ἀσια Ἡΐ. 7...ὄ 

Σχεδὸν, κὰν. (σχεῖν) ῬΓοΡ. οὗὨ γἷδοο, 
πθαῦ, ΟΡ. ἔχω . ἰὰ Ν. Τ᾿ 

, Βὸν, χ. 4, σφράγισον ἃ ἐλάλησαν 
οὐ ἑπτὰ βρονταί. χχὶϊ. 10 : οὗ ὙΠ ἾοἿ ϑὸπ80 
δὰλ ἜΧΒΙΙΡΙ 6 οοσυγα ἴῃ ϑιοῦ. ὅογπι. Ρ. 215, 
Σφράγισον τοὺς μὲν λόγους σιγῇ ; 8150 
ὅδθον, ἕο νείαϊ, εοἰ α ϑεαΐ, ὁ. χτ. ἴον [86 86ῖκο οὗ 

ῬΟΠῊ ἀροπὶ 5 βθρι]οἶγΘ, ρείβοη, ὅζο. νήτΒ  αἸηροϑί, Αοίδ χῆϊ, 44, σχεδὸν πᾶσα ἡ πό- 
“ὁν Δίθον, Μαῖϊ. χχνὶϊ. 66 : σἱτ ἐπάνω »" βϑνν, 
τινα, Βον. χα. 8: ἃ τῷ οὐδ οἔ ρτοπιούϊης δε ̓σενΈ χη: χὶχ. 26. Ηδῦ. ἰχ. 22, διὰ 

υ Ἶθ Ξ 2 : 

μύτην αὐ με ετρὶ ὑλφῳ εἰρὰ δρηκῖς, 86) Σχῆμα, ατος, τὸ, (σχεῖν, 2 8οτ. ἴηξ. 
ὅν υἱ, 17, αὐὰ 116 ραβδβαρεθ οὗ δποϊθηϊ οἵ ἔχω,) [μαἷ, λαδέδιδ, ἐγαΥ. Ὁ οἰ ὐααμονα, 

νρλνοτα κὐδιοοὰ Ὁγ Ἡδιδιοῖα. Ησποο ἰμ6 ἡ σα, πείφη, ἀεροτίπιεπί, 9. οἱ ὉοῦΣ, ΡΟΝ 
ἐρίπο ΟΠΌΦ ἴο μβανὸ ἰη6 ἢσυγαίΐνο βθη8ο {0 ] δ. 1ἢ Ν. Τ. οἵ εχίοστιδὶ οἰγοιπηδίϑῃ ςθδ, 
ϑέακγα ἐδ ΒΏΥ 016, ἴ0 φεγα, το το ἀο- .ἀϑλίοπ, οὐ οοπα οι, 1 Ὅον. Ὑην δὶ 
Ἰγγον. ουοσ δὐΐοὶν, τοϊὰ. Ὑἱ ἢ ποο. αηὰ ἀαι. ταράγει τό σχῆμα τοὺ Κῦσμον δ. ὉΣΘΝΣ 

Ῥοιι. χυ. 28, ΤΟΣ αὐτοῖς τὸν 88. ἴμιδὶ ἴμο. μου], Ἐπ τ Σ κΗδ ἡνοὺνχ 

καρπὸν τοῦτον. 2) φΘΠΟΤ. ΞΞ ἠο 86ὲ ὦ δοαῖ ἔοττηβ, ἴδ Ῥβββῖπβ' ΨΥ. ῬΆΠ. (1, 8, σχής- 

αΥ πιανᾷ ρος ΔᾺῪ ἰδῖπρ, ἱπ Ἰοκοη οὗ 118} μάτε εὔρε εἰς ὡς ἄνθρωπον. 
Βρίϑς σόῦυπο δηὰ ἐρρτονοῦ, 6. 1. ῬΟΙΒΟΉΒ, 
νάϊ δοο. Βον. υἱΐ. 8: μ8β8. νοσ. 4--ὃ, 
Θένομοσ οὗ ἀδοτοδβ, ἀοουτησηίβ, ἐο αὐέοδέ ὃν 
φ'δοαῖ; Ὠόηεο ἰῃ Ν. Τ΄ ὈΥ 8. τηθίδρἢ ΟΣ 
ταῖκοὶ ἥντα ΡΥ ἢ] ορθε ἀπά ογάθτ οοπῆττηθά, 
ϑαὶ πῦότὸ, τἱὰ (ἢ6 τνίϊηοβο οὗὨ δ 868], ζὸ 
αἰοόξ, οοπῆσηι, αἰὐδονέχε, οοπεηεθείον, ὙΠ 
δέοι «"ο.ι νἱ. 27, τοῦτον ὁ Πατὴρ ἐσφρό: 
ΧΡ ἷ. 9. 85. ἴῃ0 Μοββίδῃ, οορ. ν. 86: 

; Ὁ ὅτι, 1.1. 88, ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν 
μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ Θεὸς ἀλη- 
ϑής͵ ἐστιν, ἔον ἔδειξεν, " αἰέδϑέ8, οονιἤττηβ,᾽ 
Ῥιοίρεβοβ ΗΒ θ6] 19. Απὰ 85 ἰϑϑθ τη οῃἶθ8 
οὗ τοῃίτασὶΒ ψοσο οοπῆτιηθά ὉΥ {86 ἱτηρο- 
φιμοη οὗἩ ἃ 566], δηὰ ἰδ τοπάοτϑαὰ ὑπϑ08- 
Ῥολίοᾳ οὗ ἤευά, 50 οομπβτιηδίίοη οὗ 
ἴχῸ}} τὰ ἀοποῖθά ὈῪ ἴπ9 οχργοδδῖνο ἰάθδ 
ἐφ βεαϊ. ᾿ 81ε0 οὗ ἘΆΠΉΠΕΝΕ, ἐμηιήνς 

αἰξοείδ ἀτιὰ σοη ηι8 ὉΥ [86 Ἰ οἵ [ἢ 
ἩὸοΙΥ ϑιρίτιϊ δὲ {16 ἐπηνος, ρἰφίνοι 808] οὗ 

αἷη εἰθειίοι ἴο κβαϊναίΐοῃ, πιά. τὴ δοο. 
ὅοε. ἱ,.22, ὁ σφραγισάμενος ἡμᾶς, Ἰ. ὁ. 
ἐμ ο ΒΑ ἢ ρίνοι 8 8 Ρ] ἐϑ οὗ Ὠΐδ ἔα 0 
δορερθίδῃοο .᾿ μ888. ΕΡὮ. ἱ. 18. ἦν. 80, 

ΣΦ ας, ἴδος, ἡ, (φράσσω.) α 86αἱ, 
ἦ. 6. 1 ῬἈΓΌΡ. δὴ ἱπδίσυτηθηῦ [ῸΓ ΜΆΠΕΒῚ ἃ 
εἰρπεῖ, δἰσποί- τίπρ, ἔλον. υἱὶ. 2, δι ΟἾδβθ. 2) α 
8ϑαἷ, 85 Ἰτηρτοβδεοὰ προὴ Ἰϑίύογθ, θοΌΚβ, ὅζο. 
ον (89 δδῖο οἵ ργίναου δῃηὰ βδοουυὶ τυ, ΒΟΥ. 
ν, 1, σφραγῖσιν ἑσττά. νετ. 2, 8]. ; 8160 ἃ 
δροΐ, ἰξαρτϑεδοὰ 48 ἃ τηδγκ οὐ [Ὁ Κδη οὗἉ βθπη- 
ἸῃΘΏΘΔ8, ἰχ. 4: κηὰ βὸ οἵ ἃ τηοίϊο, ἱπβοτὶρ- 

ῃ, 2 Τίπι. 11, 19, ΕἿξ. δαυὶΐν. ἴο α ἐοζεη, 
ΚΟ ἀφο, Ῥγορ, 1 Ὅσον. ἰχ. 2, ἡ σφραγὶς τῆς 
ἈπῸν ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε, τηϑδηΐηζ, 

ς “1 Πποὴν Ὀοΐηρ ἴῃ ἔπ [,ογὰ ἐπ ἃ ἀοοϊἀ δά 
Ῥαροῦ οὗἩ μἷ9 ΑΡροβεϊϑεϊιρ ς; 88 τηΌ δ᾽ 80 ΒΒ 8 

ἐφ οὐ τὴὝ δυυδοπιοῖΥ οἵ ὁ υπδπρ." 
Τῆς ΤΩΘΙΆΡΗΟΣ ἷο ἀονέτοὰ ἔγοωχ ἔῃ βααὶ]ὲ οὐ 
εὐ ηῤείρη κριν τἰσεημαῖῳ ἀοἾ Ἐπ Ἰουτονὰ ογό- 

ῃ84) 4Γ ϑελμερφιοτα, (0 αἰζεοῦ ἐμδν θι}-᾿ 

χὶν. 4, ἐσχί 

. Σχίσμα, ατος, τὸ, (σχίζω,) α γεπέ, 
Μαῖι. ἰχ. 16, χεῖρον σχίσμα γίνεται. 
Εἰψ. α αἀἰοϊοίοη, αἰδϑοποίοη, αἰδοδηΐ ἰπ ρὲ 
πίοῃ, Φοῦη υἱΐ. 48, σχίσμα ἐν τῷ ὅ ἄς 
ἐγένετο. ἰχ. 16. 1 (ον. '. 10: ἴπ. ναοῖς 
ΤΘΘΡΟ. Β6Π86 ϑοίμαάογα ἰδ υδοὰ ἴῃ [,Δππ. 
ϑο0 γίγα. ΖΕ. 11, 89. 

Σχοινίον, ου, τὸ, (σχοῖνος, Ὀυ]γιὶι,) 
ΡΙῸΡ. 8 οογὰ τηδᾶθ οὗ Ὀυϊγαβνοθ: μεμοθ 
ἄεηεῦ. α οογὰ, τορὸ, ὅομη ἰϊ. 18. Αεὰ 
χχυΐ!. 82, τὰ σχοινία τῆς σκάφης. ϑορῖ. 
δῃᾷ Ο]κ89. : ᾿ 
Σχολάζω, ἔ. άσω, (σχολὴ.} Ῥϑόρ. δὲ 

δο πὶ ΕΗ Ὰ ός δηὰ Ὁγ ἰπιρὶ. ἕο ΠΑ ρκθμι 
,)ὸγν ᾽ὰ τς πο ράπεν τηαὶ τοδὺ οὔἶοσ θοῦ 
ἴῃ Ν. Τ. 1) νεῖ ἀδῖ, σουχιοῦϊ, ἐὸ ὅσ 
ἰοίθωγθ ΚὉΤ ΘΩῪ ἰπΐηρ, ἐο δεδίοισ οινδ᾽ ἢ ἐδ: 
ϑιγ, σεῦ οἩδϑοὶ  ἐο ΔᾺΥ νυτβυΐξ, ἔροσ ἔγοσε 
ΟἿΟΣ σφαγοβ δῃὰ δϊπάταποο. 1 Ὅοσ, υἱέ ὃ, 
ἵνα σχολάζητε τῇ νηστείᾳ. 22) εοϊὰ 
οἵ ρΐαςο, Νίαιὶ. χῇὶ. 44, τὸν οἷκον.---4ὖρ 
σκει σχολάζοντα, ἷ, 6. Ὁ ΜΠ. 

Ῥῆρε: 
μά] 

ΒΔΟίτοα, 88 ΤΩΔΏΥ ΟΧρ]αΐη, δἀάμοϊ 
6. Οτασεῖι, 13, καὶ τῷ δήμῳ σχολαζε 

. 

- 
μν ἡκεραν. ἀπέδειξὲ τὰν Ἕ : 
ΤΆΓΠΟΥ, 88 οἴποτ ᾿ὩΓΕΤΩΓΟΌ, "εν ἀρ 
τϑοθριοι. ὅ0 ἴα τάδ εεν αὶν ἐπ 
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λάζουσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἃα. 
Σ χολὴ, ἢς, ἡ, δὰ φοϑί, “τοϑάοηι ὕγοια 

ἱ . ρον. χυϊὶ. 1. Χοη. 
Με. ᾿ἱ. 9,39. Ηδποο ὉΥ τωϑίοῃ. ἐδέϑωτο, 
ξαδουτ, Ἰμιοΐαῃ, 

85 Δρρ ϊοἀ το ΞΕΥ οὈ᾽θοὶ οὐ Ῥυγϑυΐ, Χοη. 
Μο.. ἰϊ. θ, 4. ἴῃ ἰαῖοῦ υδξαρὸ δῃὰ Ν. 

σχολῇ Τυράννου τινὸς, διὰ ]αἱ. ΟἸδε8. 

Σ ὠζω, ἴ. σω, (σῶε) Ρογί. ρμδβδ8. σέσω- 
σμαι, δοτ. 1. ρα58. ἐσώθην, ἐο δαῦο, ἀοἰζΌοΥ, 

βαἴθ ἔγοτω ἀδρον, ἴοβα, ἀθδίσυς- 
Ὥοη, ἰγϑᾶηβ8. 1} ρυῦορ. οὗ ρϑζβοῃβ, Μαῖϊ. 
υἱἱ!. 25, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα. χχὶν. 
Ὁ χχνῖὶϊ. 42. ΜΙκ: 1"᾿. 4. Αςὶδ χχνΐ]. 20; δὸ 
στὴν ψυχὴν αὑτοῦ σῶσαι, Μαῖϊ. χνὶ. 25. 
ϑορί. ἀπά Ο1288. ἘῸ]]. ὈὉγ ἐκ οὗ τῃΐηρ, ἰὼ 
βαῦθ ὕτοπι, ἀοἰΐθοῦ οὐδ ΟΥΓ ΔᾺΥ γοσὶὶ, ἄτα. 
κα 27. Ηεδ. ν. 7, τ ὐχὸν αὐτὸν ἐκ 
ϑανάτου : οὔσθ ὈΥ ἐκ οΥ̓ ρῥἷδοθ, Ῥυϑοβῃ. 
ὅυάο δ, λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, 
ἑ. 6. " ανίηρ Ὀτουρῶηϊ οὐ βαίο γ᾽ 42) δβρϑο. 
οὗ εἱεῖς ρεζβοπβ, ἕο ϑωῦδ ἴτοτῃ ἀδαΐῃ, δηὰ 
ὉΥ ἰτρὶ. ἐο λϑαΐ, ἰο τοϑέοτε ἐο λεαϊίἧ, Ρ688. 
έο δε ΓΑ ΧΗΣ ἴο ὃο τεϑίογοά ἴἰο Βϑδ]ίῃ, ({Π6 
ττογὰ δοΐὶπα ποὶ υπέγθαυθης  ὑϑοὰ οὗἉ το- 
ΦΌΨΘΙΥ ΟῚ 8 ἀδηρότουθ ἀϊδοτάοι,) Μαίϊ. 
χ. 21, 22, ἡ πίστις σον σέσωκέ σε καὶ 
ἐσώθη ἡ γυνή. 1μι. νἱῖϊ. 86. Φοδη χὶ. 12. 
Ἀοῖδ ἶν. 9. σα. ν. 15, δηὰ Ο]488. 8) βρϑα. 
διιὰ ἢρ. οἵ ϑαϊυαξίοη ἔτοτα οἴθγηδὶ ἀδδίςι, 
ἕτοιμη ἴῃ ρυῃἰδῃτηθηῖ δὰ ΤΠ ΒΟΥ ΘΟΠ56- 
ηυσπὲὶ ὑροη δἷη, ἕο ϑαῦθ, δὰ Ὁγ ἱπηρὶ. ἐο 
ψύνδ ἐδ; βο οϑβρϑς. οὗὨἨ Ομγίβί, 85 
Ἐπὸ ϑανιοῦξ, [0]]1. Ὁγ ἀπὸ, Μαίϊ. 1. 2], 
σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρ- 
τιον αὐτῶν. Δοῖο 11. 40. πρην Υ. Ὕ 
«σῆς ὀργῆς: ορρΡ. ἴο κρίνειν, Φοδη ἰἰ!. 17. ΧΙ, 
47. ΟἿ δοὰ! σώζειν τινὰ εἰς τὴν βασι- 
λείαν αὐτοῦ, 2 ΤΊπι. ἱν. 18. δηεν. Μαῖ, 
χΥΐ. 11. Βομι. χὶ. 14. 1 Οος. ἱ. 21, σῶ- 
σαι τοὺς πιστεύοντας. Ηδεῦ. νἱὶ. 25: 
οὔσα ὙΠ ἐκ ϑανάτον, ὅα. ν. 20. Ῥα58. 
ἽἭΜαιι. χ. 22. χίχ. 25. ΜΙκ. χνὶ. 16. [.ὰ. 
ψἱϊ!. 12. χὶ!. 238. Βο. ν. 10: ἤϑῆσθ ρδγί. 
ϑὲ σωζόμενοι, ἐδ ϑαυεά, " [ἴο86 ψἢο Ὦδνθ 
οδιαϊηθὰ εβαἰναιϊοη"᾽ {πτουρ ΟἸ δῖ, Αοὶδ 
ἰϊ. 47. } Οον. ἱ. 18. Θορ. σἱἢ χν. 2. μον. 
χχὶ. 24, [η] Οὐον. νἱϊ. 16, εἰ τὴν γυναῖκα 
σώζεις, ἀπὰ 24. ν. 20, σώσει ψυχὴν ἐκ 
ϑανάτου, ἴΐ6 σψοτὰ εἰχηθοβ “ἴο Ὅθ (ἢ 
ΤΩΘΔΏδ οὗἉ βαυΐῃρ, ἴο Ὁ6 ᾿πδίγα θη 8] ἴο [ἢ 6 
δα ναϊΐοῃ οὗ δῃοῖμοσ, ἀπδιυνουίηρ ἴο κερδαί- 
νειν, ὙΠῸ ὙΠ|οΝ τ 8 ᾿η το απρθὰ δἷἵ 
1 ον. ἰχ. 22. ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω 
---Ἰνα τινὰς σώζω. 

Σῶμα, ατος͵ τὸ, α δοάψ, 15 δὴ ογαηϊζεὰ 
φο16, τηδὰθ ὉΡ οὗ ραγὶβ δῃὰ στωδιηθογβ. 
1. ΟΈΝΕΝ. οὗ ΔῺΥ τηδίοσίαὶ δοάψ.: οἵἉ Ρ]δηΐδ, 
1 ον. χυ. 87, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησό- 
μενον σπείρεις, νογ, 88 : αἷδο οἵ Ὀοάϊοδ 
σοἰοριΐαὶ ἀπὰ ἰογτοδίσίαὶ, [Ὦ6᾽ δι, τωοος, 

429 

Ὁ Βτοίδεβ. τὸ τοδὰ. δύο πνεύματα σχο- βίδγε, ὅς. νετ. 40, σώματα ἐπο , 

ΣΩΜ 

καὶ 
σώματα ἐπίγεια, δαηὰ ΟἸδε2.--«{1. ΒΡΕΟ; 
απ απίπιαὶ δοάψ, Ἰἰνὶηρ οΥὐ ἀεδὰ, 1, οὗ τῶό 
ἄωηιαν Ὀοᾶγ, δηὰ ἀἰογίης ἕγομι.. σάρζ, 
ἢ] Οἢ ΟΧΡΓΟδθΘΘδ ΣΟΥ ἐδ "παίξογίαΐ οὗ ἐδ 
Ὀοάγ: [) 88 ἐξυίηρ, Μαῖϊ. ν. 29, ἵνα μὴ 

Τ. ὅλον τὸ σῶμά σον βληθῇ εἰν γέερνανσι 
χαοίοῃ. 8 ῥΐαοο οὗ Ἰεαγρά Ἰοΐδβιιγο, ἃ δολοοί, 
ὙΠΟΙΟ 8 ἰδδοῦοῦ δηὰ ᾿ΐδ ἀϊβοῖρ] 68 οϑτηθ 
τοροῖμον. Αοἰδ χὶχ. 9, διαλεγόμενος ἐν τῇ 

."» 

Υἱ. 256. χχνὶ. 12. ΜΚ. νυ. 29, “οἰ ᾿,.. 21. 
Βοιὰ. ἰ. 24. 1 Οογ. χν. 44. 2 ὅσου, ἐν. 10, 
οὗν. ; ἷπ δηθῃ, ἢ ψυχὴ, Μαιῖ, χ. 28, ᾿ 
1. χὶὶ. 4: ΟΥ πνεῦμα, ἔστ. νἱῖ, 10; 
1 Οον. νυ. 8: οὐ σοσο πρεῦμα, Ψυχὴ, 
σῶμα τῆλῖκο ἃ ρουρῃγαδὶβ ἴὸγς ἴθ ψο ]θ 
πιαη, 1 ΤῊ. ν᾿ 28: 85 [6 5οδὲ οἵ κἰηζαὶ αθὔοο: 
ἰἴοπϑ δῃὰ δρροίλεβ, (οοστορ. σὰρξ 18. πτ.}ς 
τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, Ἐοηι. νἱ. 6, οσιν 
Τεδροπαϊΐηρ ἴο τὸ σώμα τοῦ ϑανάτσυ τού» 
του, υἱὶ. 24. πδτηοΪγ, β'η, οοποϊἀοτϑὰ ἂὐ ὦ 
δυάν, φοεϑϑβδδίπρ ρόονγοῦ ὙΠ} 16 τοῦδ, 8 
Βοὰν οοῃβίϑιϊηρ' οἵ ΤΏΔΏΥ ταϑεα 618, ἔῃ 06» 
εἰσυΐϊαν νίοαβ : (ῃ6 βϑῖηβθ, ἱπ δὴ νυ 
ναὶ 18 68]10ὰ Θἰβοσσθογο ὁ παλαιὸφ ἄν- 
θρωπος. ἔοπι. υἱὲ. 24, οορ. τοσ. 28, υἱῖ).: 
18. Οο]. ἰδ. 11, 2) οἵα ἀεδαὰ ὑρήγ, υτϑοε, 
Μαῖι. χὶν. 12, ἦραν τὸ σῶμα, καὶ ἔθαψαν 
αὐτό. χχνὶϊ. δ), δ8. Φοη χὶχ. 81. Άρεο. 
οἵ {80 ὕὈοὰγ οἵ ΟἸτβὲ, 85 ογιιοβεα ἴον {9 
δβεϊναιίοη οὗ τωδη, Μαῖι. χχνὶ, 26. Βοσω. 
Υἱΐ. 4. διὰ τοῦ σώμ. τοῦ Χρ. ] Ὅοντ. κχ- 
16. 11. Βροίϑῃ οὗ φῖθμῳ ἰϊοίισ, 95. ᾿). δ. 
ἀεαά, Τ,α. χνυὶϊ. 87: οὗἉ νἱειϊπ)8 δ]αίη, Ηϑν. 
χῆϊ, 11... 111. ΜΕΤῸΝ. ἴο ἐΐδ δοάνψ, δ᾽ {10 
ΟΧΊΟΥΠΑΙ τηδῃ, 8 βδβογϊδοὰ πὶ υἱοῦ 
ΒΕ} ΟἹ] ΒΘ]οησβ ἴο 4Π|6 ῬΟΥΒΟΉΣ ΟΥ̓ ΉΙΟΉ ; 80 
νΪ 1} ἃ σ6η. οἵἩ Ρογ8. ἔουτηΐηρ ἃ ῬΘΥΡὮΥ, [ῸΡ 
{Π6 ρογϑορ Ὠἰτηβο ἢ, Μαῖί, νἱ. 22, ὅλον τὸ 
σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται. γοῖ. 29. 1,1, 
χὶ. 84, 86. ἔξρῃ. ν. 28, ῬἈ}]. 1. 20. π΄ τὰ 
σώματα ὑμῶν, ἔσομι. χὶϊ. 1. (Ἑοτρ. νἱ. 18.} 
ἂν ΒΙΓΟΠΡΌΓ ΘΧΡΙΘδβίοη {μδπ ὑμᾶς. αὐτοὺς, 
88 ἀδποίϊηρ {π6 σοροσοαὶ αηὰ δχίοι πᾶ! 
δοίίοη8, Υ] Γἢ 411 {Π6 ῬΟνΘΥΒ οὗ 1ῃ6 τηϊπά, 
γΠ]Οἢ Πᾶνα (Πρὶν βοδῖ ἴῃ τ 6 οὐβάηϑ οὗ (Ὁ 
Ὀοάν. Οἴόπου, δηὰ 4080]. 1 ον. νἱ, 16. δ 
κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἕν σῶμά ἐστι. 
Χρη. Αη. ἱ. 9, 12, καὶ χρήματα καὶ πό- 
λεις καὶ τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὙΠ ἃς 
84). ᾿Αὐβομίη. ο. Οἴθβ, Ρ..470. Ὅρμι. 910, 
18, ἐλεύθερα σώματα. Χρη. Μοι, 1}. ὅ, 
2, σώματα ἀγαθὰ, ἱ. 6, φορὰ 80] 6 γ8, 
ΘΕΡΘο. βεϊὰ οἵ βἰανοβδ, 1} δα]. ἃ5Β σώματα 
δοῦλα. Ἠδπος ἰπ Ἰδαίου ϑαρὸ πὰ Ν, Τὶ 
4,050]. ἔοτ α βίατε, σ΄: σώματα, 8ἰαῦεβ, οὐδϑ 
Βδν. χνὶϊ!, 18, (γόμον) ἵππων καὶ ῥεδῶν 
καὶ σωμάτων. Τοῦ. χ. 1], σώματα καὶ 
κτήνη καὶ ἀργύριον.---1Υ, Εο. α δοάνγι, 
'.. 4. α τυὐοῖο, ασσγοσαίο, οοἸ]οοςν Τωβ Έ8, 
Βροΐζοη οὗ {πὸ ΟἸ τβυδη Ομ νος, τῆ ὙΠΟ Θ᾽ 
ὑοάψ οἵ τ ΟἸ νυ βείδῃβ Ἂοἱ]δοῦύνοϊυ οὐ 
νον ΟἸτῖβὲ ἰβ 0 μοιά, Οἱ. ἰ..18, καὲ 
αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τὸῦ σώμ. τῆΐϊ: 
ἐκκλησίας. νον, 24, στ, χὶϊ. δ. δὲ 4 
ΒΈ6Ρ6.---ΟῬὟ, ἢρ. δοάψ, βεδίαποο, γϑαϊί. ὁ Ἢ 
ἴο ἡ σκεὰ {δ βιιδάον, ἔγρ6. Ὁ]; ἱ, Ἰ7 
ἐστι σκιὰ. τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα" 
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Χριστοῦ. 8.ο 505. Β. 7. ἰἱ. 2, ὅ, σκιὰν 
αἰτησόμενος βασιλείας, ἧς ἥρπασεν ἑαυ- 
τῷ τὸ σῶμα. - 

Σωματικὸς, ἡ, ὁν, κ4]. (σῶμα,) 
δοαϊίψ, ροτιαἰ πίη ἰο τ Ὀοάγ, [μι. 111. 22, 
σωματικῷ εἴδει. 1 Τίτα. ἱν. 8, σ. γυμ- 
γασία, διὰ Δι, Ο]Δ488. 
Σωματικῶς, κἂν. (σῶμα,.) δοαϊ, Ἰ. 6. 

διδείαπίξαϊν, γοαϊίψ, ἐγμῖν, σοὶ. ἢ. 9. 
Σωρεύω, ἴ. εὐσω, (σωρὸς, ἃ Ὦε8ρ,) ἐο 

ἦεαρ, 38 μ, ἴγϑηβ. οι. χὶϊ, 20, ἄν- 
θρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφ. 
αὑτοῦ, ΜὮΘΓΘ 566 ΤΥ ποῖο, δῃὰ 80 ἴῃ (888. 
ΑἸβο ἐο ἧδωρ ὦὮρ ΨΙΤΗ ΔὴΥ ἰΐηρ, Ὑ 1 
ἀδι. ἢγ. 2 Τίπι. 11}. θ, σεσωρευμένα ἁμαρ- 
τίαις, " ἢοαροὰ μΡ, Ὀυτάθηθα νῖτ}ι δβ[η8 :᾽ 
Ῥῖορ. σἱὰ ἀαὶ, Ἠάΐαη. ἱν. 8, 20, λιβάνω 
τοὺς βωμοὺς ἐσώρευσεν. 
Σωτὴρ, ἢρος, ὁ, (σώζω.) α ϑβαυίοων, 

(οἰ ἰΌΘΥΟΥ, ῬΥΕΒΟΥΌΔΥ, ὮΟ Βα Υ65 ΤΏ Ὲ ἔγοτη 
ἀδῆρογ ΟΥ ἀεβίγυιοιοη, δηὰ Ὀσίπρθ (61) 
ἰπῖο΄ 8 βἰδίθ οὗ ργοθροσῖυ δῃὰ ΠΔρΡρΊηΘθ88 : 
80 ἴῃ τρεῖς υυϊοτθ οὗ ἴὴ6 ἀ6] ἔν Ὸυ πὰ 
θοποίδοίον οὗ ἃ βίδίο, ϑερί. Ζυάρ. 11. 9,18, 
δη Ο]688. οἷς. θοῦ οὗ τηϑὴ δηὰ ροάβ. [1ῃ 
Ν. Τ. υεξοὰ 1) οἵ ὅοὺ ἐδὲ Ζαίδδν, 1μι. ἱ,  ὅἤΡ αὶ 
41, ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 1 Τί. 
νι ἦν ἢ. 8. ἐν, 10. Τίς . ὅ. ἢ. 10, Ηΐ, 4. 
7υάς 2δ. βερί. οὔ. 2) οὗ αν ἔλα ϑοη, 
16 Μεββίδῃ, ἐλ6 ϑαυϊοιων ΟΣ" π)θη, ὮΙ βᾶν 68 
8 Ρθορ]θ ἔγομῃ θίδση] ἀθϑίμ, ἥγοτη ρυη βῃ- 
Τηθηΐ δπα ΤΩΒΟΥῪ 885 16 σΟὨΒΟα 6η66 οὗ 
εἶπ, δηὰ Εν (δηλ οἴοσηδὶ 1ἰἶο δῃα παρρὶ- 
Ὧ688 ἰῃ [εἷ8 Κίησάοτῃ. [χὰ ἰἱ. 1], ἐτέχ ἡ 
ὑμῖν σήμερον σωτήρ. Δοδιη ἱν. 42. Αςίβ 
ν. 8]. χῇϊ, 28. Ερῃ. ν. 23, ῬᾺ]. 1}, 20. 
2 Τί, ἱ. 10. Τρ, 1. 4. 11. 18. 11.6.1 ΖοΒη 
ἦν. 14. 2 Ῥεῖ. 1.1. 1]. ἢ. 20. 11]. 2, 18. 
Σωτηρία, ας, ἡ. (σωτὴρ.) ΡΓῸΡ. δηὰ 

ἷπ ΟἾδδδθ. δωΐδίν, οἰ δ Ἢ ὈΘΥαΝΟΒ, 
ἔτοτι ἀδηρον Οὗ ἀθδδίσιιοίίοη : ἰῃ Ν, Τὶ. 

. διὰ ἡμὰς Αοἰβ χχυΐϊ. 84, τοῦτο 
“πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει. 
τὴ. Ηοῦ. 1. αὑὐτἢ ἐκ, Γι᾿ ], 
σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, ἱ. 6. ἃ Τθδῃ8 
οὗ βαϊναίίοη, ἴον σωτῆρα, 88 οὔ. ΒΒ 6 Υ- 
ἰηρ ἴο κέρας σωτηρίας, βἰγοησ αοἰέθογεν, 
το Γ. 69: ἤϑῆσδ βθπου. τοοίγαγο, δοπεῇέ, ῬὨΪ]. 
ἰ, 19, τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτη- 
"ρίαν, πραγ, ὈοποΗϊς οι ἔδηι δηὰ 
αὐρδωμαοι 1ἴη6 ,2ογηιδῦ 8ἃ5 δἀνογιθά 10 ἴῃ 
ἴδ 6 ψοΓάβ ἱπιηθάϊαῖο)ν [Ο]] οσίης, διὰ τῆς 
ὑμῶν δεήσεως: ἴἢο ἐαξίον',, ἴπ {Ππ|086 ΤΌΣΕΣ 
οῃ, καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ Πνεύματος '1η- 
σοῦ Χρ. 2 ὅς νἱ. 2. 2 Ῥεῖ. ἰ)). 1δ. Ετοτα 
1Π6 Ηθ0. ὃγ ἱτρ]. υἱοέονν, Βον. νἱΐ. 10. χίϊ. 
10. χῖχ. ἣ. ἣ 8066. ἴῃ ἴῃ 6 Θνδηρθ] 108] ΒΘ, ΒΟ, 
δαϊυαξίοῃ, ἀ 6) Ἰσούάποθ ἔγοτα δἴθγπαὶ ἀθϑῖῃ 
δηα τ ΐΒΟ ΣῪ 88 [ἢ 6 σοηδοαυθηςθ οὗ β'π, δὰ 
δα μγ 5800. ἴο οἴθγηδὶ 116 δηὰ Παρρίηθβε ἴῃ 
6 Κίηχάουῃ οὗἩ ΟἾγῖβι (ῃ6 ϑανίουγ, [μα ἱ, | οἀ 
77. δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας. χὶχ. 9. οἷπι 
ἦν. 22, ἡ σωτηρία, ἱ. 6. εαἰναϊίοι Ὦγ 16 
Μωροίαι, ᾿ς ἐν, 13, δῃὰ οὗ, Μοῖἴοῃ. ἃ 
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ὈγΐΏΟΡ οὗ ξαϊνατίοῃ, ϑανίουτ, Αςίϑ χίϊ!. 47, 
τέθεικά σε---τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν 
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 

Σωπτήριος, ουὅ, ὃ, ἧ, εὐ]. (σωτὴρ,.) 
ΡΓΌΡ. ϑαυέπσ, ὀγίηισίπ ἀεἰξυογαποε απηὶ τροῖ- 
γα; πὰ Ν, Τ΄ ᾿οπἷγ ἰπ ἴῃ δυδηρο]οδ 
86η86, ϑανίπο, ὀγίμοιπο ϑαϊσαζξίοη, Τὶ, ἢ, 
11, ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτή- 
ριος πᾶσιν ἀνθρώποις, ταοδηΐηρ ἐμαί [Π6 
δῖδοο οἵ αοἄ, πϑηιο]γ, “ἴἢ6 στδοίουδ ἀϊΐδ.: 
Ρεπδδίίοη οὗ ἀοἀ᾽ τονθδὶ θὰ 'ἰπ [86 αοερεϊ; 
61]. ν. 4, ψιϊοῖ ὑγῖοια στ 1 δὴ οἶος οὗ 
Βαϊ ναίΐοῃ [0 811} τηθῃ, βιδίῃ δρρεαγϑθὰ, ἄζο. 
Ἠξῆοο ποαΐϊ. τὸ σωτήριον, δυῦδῖ. ϑαΐσα- 
ἐΐοη, ἘΡἘ. νἱ. 17 : 160 ἴμ6 ἀοοίγέπονοῦ 88]- 
ναϊΐοηυ Ὁγ ΟἸτδί, Αεἰβ Χχυΐ!. 28. ϑορί. 
ἴ9. χὶϊ. ὃ. 11. 6: Μοίοῃ. ἴον ἐδδ ϑασίουνγ, 
μ. 11. 80. 1}. 6. 
Σω φρονέω, ἔ. ήσω, (σώφρων. ἐο ἦδ 

ΟΓΓ βοιά πιὶπα, Ἰαίταῃδ. πρῶ ἴο δα 
86η6, οΥ βομπα πεϊπά, 88. ορροβεὰ ἴο μαί- 
νεσθαι, ΜΚ. ν. 1δ, ϑεωροῦυσι τὸν δαιμο- 
ἐγόμενον ες σφ φρονοῦντα: μὰ. νἱϊ!. 85. 
2 ον. ν. 18, εἴτε σωφρονοῦμεν, πΐΘτο 
1πΠ6 ἴοττα τουδί, ἔγοη ἐπα σοηῃίοχί, τηθϑπ 

σ ηιοοείϊν ΟΥ οποβεῖῦ, 
ἄφρων εἶναι, χὶ. 16, νὴ ἷς 
δδ α 70οἷ, πιαταοὶγ. ἴῃ δοαϑίϊησ. 
χὶ. 1, Ρ]αῖο, ΑἸἹεῖδ, ἱϊ, 2, τὸ μαίνεσθαε 
ὧρά γε ὑπεναντίον σοὶ δοκεῖ τῷ σω 
νεῖν, δῃὰ οἷ. ἰη Ο].88. 2) ΒΥ ΙΜΡΙ,. ἕο δδ 
ϑοδεγ-πἰπαάδαά, ἰο ἑλίπὰξ απαὰ αοἱ ϑοδονὶ 
Βοιι. χὶ!. ὃ, φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν. 
Τίς, 11. 6. } Ῥοῖ. ἵν. 7, σωφρονήσατε : ἴῃ 
[86 ἢγδι οὗἨ ᾿ιϊοῖ ραββαρθθ [ῃ6 ἴδούτῃ ἢδ8 
τοίθγθῃοο [ο ἐλέπλενς οαΐτ, ὨΒΙΏΘΙΥ, βοόῦεν- 
τ ἀθάῃθ88, 88 Ορῥ. ἴο ρῥεὶὰθ:; ἴῃ [6 ἔνο 
Ἰαίϊοτ, ἴο δοΐἢ {Ἀπ Κίπρ ἀπὰ αοΐέησ ; διὰ ἰῃ 
νῷ Ὧν ὑὸν ἀξηθόποῖ, ἴο {86 
οὗ [ὴ9 ἀρροίξῥεβ, 0η8, 8η4 δἰοοϊίοηε, [ἢ 
ονοδιοπδα ἴο βαλρκφο ὅτε. 88 ἴῃ Χο. οι. 
ἷ, 2,17. Ογν. νἱῖ!. 1,30. Ιῃ ΟἿ δβ8. ἐξ ροπον. 
εἴη, “ἴο ;θ90 βουπὰ ῥυπάρστηθηὶ το ὁ ἀϊν- 
ἐγοῦοη.᾽ 

Σ ὦ φρονίζω, ἔ. ίσω, (σώφρων 
ἐο πιαΐδ οΥΓ πω ἡπἰπά ; ἐμοί τ ΓΝ. 
ἐο πιαΐδ βοῤογ-ηϊηαδά, ἐο πιαΐα ἐλέμ ακᾶ 
αοί βοδογίψ, ἴο ἰόδοὴ τηοάοταῖου, Ηάΐδη. 
τ ..10, ὃ, τοὺς υἱεῖς παιδεύων καὶ σωφρο- 
νίζων. Ἡρποο ἰη Ν, Τ΄. ἐο πιοάεγαίε, ἴο 
οοΥ̓Τϑοί, 10 ἐδαοῖ, ΙΓ δος. δπὰ ἱηξ; Τίς. ἰὶ, 
4, ἵνα πο Φρυθίξασε τὰς νέας, φιλάνδρουες 
εἶναι κιτιλ. 

Σωφρονισμὸς, οὔ, ὁ, (σωφρονίζω, 
ἀμ δ α τιαλίπσ οΥ᾽ βουπὰ φρονα ἣ 

ΟὟ, το ποτὰ ἢδ8 ἃ ραβϑῖυθ Β6η86, ἴ0 ἂ6- 
ἠοίο ϑοδογ-ηιπαράηοθθ, αὶ ἰβ οἰβο ἢ ΓΟ 
ἘχιτομοΣ ΌΥ σωφροσύνη, 1 Τίπι. ἰἰ, 15, 
διὰ ἐγκράτεια, 2 Ῥεῖ, ἱ. 6. 2 Τίπι. ἱ. 7, 
πνεῦμα σωφρονισμοῦ. 8ο ΡΊϊ. ἀ6 Ρυοῦ, 

υς. 20, πειρατέον οὖν εἰς τὸν τῶν 
τέκνων σωφρονισμὸν πανθ᾽ ὅσα κιτ.λ, 
Σωφρόνων, δν. (σώφρων,) 

«ὐίζα εουναὶ τού, μανρηδῖν, τῆνος ἀν οκ 
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ἴ. Θ. ἴῃ Ν. Τ΄ τοὐᾷ ϑοῦον πιΐηά, 

γως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν. 
08. απὰ ΟἸ488. 

Σ ὦ φροσύνη, ης, ἡ, (σώφρων.) εουπά- 
πεε5 07" πιϊπά, 85 ὁρρ. ἴο ἑλιυϊγ, Ηοιῃ. Οἀ, 
ΧΧΙΝ,, 18, καί τε χαλιφρονέοντα σαοφρο- 
σύνης ἐπέβησαν, οὐ ἴο πιαάηο88, ἀρποιπρ 
[πο [1]] δῃὰ πη ἀϊϑέυγθεά ροββϑβϑίοπ οὔ (ἢ 
ΤΑΘηΪΑΙ ἐλου]ἶε8; ἱπ Ν. Τν 1) ΡΒΟΡ, 
δαπεψ, ἰῃ6 Ὀοϊηρ σοηῖροβ ηιθηΐβ; Αοἴθ 
Χχνὶ. 25, οὐ μαίνομαι,---σωφροσύνης ῥή- 

αταὰα ἀποφθέγγομαι. ὃο Χεη. Μοαι. ἱ. 
. 16, τί σωφροσύνη: τί μανία - 2) ΒΥ 

ΜΡΙ,. βοδεογ-τηϊηἀθάποδθ, βονγίοίῳ οὗ πιΐπα, 
πιοαεγαξίοη οὗ [Π6 ἀεδβίγβθ, ραββίοπβ, οοπάιιοΐ, 

0. ἃ 80η86 ΟΥ̓. οος. ἴῃ Χοη. ἂς Ρ]αΐο. 
1π 1 Τίμι. ἴ,. 3, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφρο- 
σύνης κοσμεῖν ἑαυτὰς, ἴμ6 ἰόγ, πῃ 8 
οοπἸοϊποα υἱῦἢ αἰδοῦς, ἀδποίοβ ἐμαὶ φηο- 
αἀεοίψ ἩΠΟΝ ἰ8 ἴῃ ΤΠαογά, ἰϊ. 45, ἰοττηρά 
“4:6 νἱτίαθ ΟΥΒΘ ἔδιηδ]ο 56χ.᾽ 1. 6. 18 στϑαϊϑδὶ 
Β΄'ογγ. ἴῃ 1 Τίπι. |.. 1, ἐὰν μείνωσιν--- 
ἐν ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης, ἴῇοτο ἰδ 
ἐπεναδίοα [Π6 οΪοβθ σομπθοϊοη οὐ ἔθ 
ΤΆΠΟΘ 8δἃπὰ βοδο- τη θῃθ88 ρσΌΠΕΡ, ὙΠ} 
ΒΟ π688, (οοστοθροπάϊηρσ ἱηἀοοὰ ἐο τῃ6 σω- 
ρονισμὸς «αἱ 2 ΤΊη,. ἱ. 7, ἀηᾶὰ ἐγκράτεια, 

2 Ῥοί. 1. 6.) 'π ψ Βοἢ νον 1 οι] σοι ραΓΘ 
[πὸ σογὰβ οὗ ἃ υτίϊοσ οἰϊϑὰ ἴῃ Αἰδθη. Ρ. 
438,.Α, ἥρμοσται (τιυ]έατα σοηΐοτι) Π 
τὴν εὐσεβίης γείτονα σωφροσύνην. 

Σώφρων, ονος, ὃ, ἡ, 5]. (σῶς, ἔν. 
οὗθο]. σάος, φρὴν,} ῥτορ. 0. ϑομπα πιϊπά, 
86, ΟΟἸΕΡΟΒ πιδηξἧβ, ἴπι ἴῃ 9 .}] μοββϑεδϑίοῃ 
οἵ οῃμθ᾽5 τα θῃ(8] ἔδοι. 1165, 48 ορρ. ἴο ἔδυ 
οΥ τηδάηθβθ, σι. 1]. χχίὶ. 48: Ἀθποθ οὗ 
ὁη6 ὙὙέ [Ὁ]]ονγϑ βου πὰ Γδαθοπ δὰ σοϑίσαϊῃ8 
ἰδ ρβββίοῃβ, Χϑη, Μϑῃ. [1]. 9, 4.: σοτωρ. 
γε. ἢϊ. 1,.1δ,16, .6ᾳ. ἴῃ Ν. Τὶ. 9οδο7- 
φιϊπαεα, ἐοπιρογαίο, ᾿. 6. " Βανὶηρ [ἢ ταϊπὰ, 
ἀοδῖγθϑ, ραββίοηβ, ἀν πηοἀογαιθα δῃὰ σεσι- 
Ἰαιοά,᾽ 1 Τίμ). 11]. 2, δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον 
εἶναι---σώφρονα. Τὶίϊ. ἱ, 8. 1. 2, δ. Απά 
80 «ρΟσΑϑ ΠΆ}}Υ ἷπ Ο]4885. 88 ΤΏθορῃ. 752, 
φηφθονα “υμὸν ἔχων ἐκτὸς ἀτασθα- 

ης. 

Τ. 

Τάγμα, ατος, τὸ, ρα, ΤΣ νὰν 
ξ ΔΏΥ͂ ἩΜΕῚ ϑοὺ ἴῃ ογάθυ,᾿ δβ ὦ δοάν οὗ 
Ὀοορϑ:; ἴῃ Ν, Τ΄ ογάδν,, ϑογῖθβ, οἵ ἰἶτηθ, οὐ 
ἜΑ δηὰ ἀϊσυλίγ, 1 ὅοσ. χυ. 28, ἕκαστος | 26 
ἐ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι, 8566 τὴ ποίθ. 
ἹΤακτὸς, ἡ, ὁν, μρν (τάσσω,) ρῥτορ. 

θεέ ἴῃ ΟΥ̓Δ, αγγαπροά ; Ἰδποθ ἢρ. ϑ86ί, 
7, ερά, αρροϊηΐεα, 6. ̓ - τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ, 
᾿ΡὭΡΟΣ ἃ βοὶ ἀδγ, Αείβ χίϊ. 2], ϑορί. 590 
Χὶϊ, δ, εἰς χρόνον τακτόν. Ὠΐοπ. ΗΔ]. ἢ. 
74. Ῥα!. χχὶχ. 11, 8, τακτῇ ἡμέρᾳ. 
Ταλαιπωρέω, ἴ. ήσω, (ταλαίπω- 

θ095,} ἐο 5 87 ἰοἱΐ από λαγαφἠΐρ, αθ ατὶδὶηρς 
ἔξοξ δόυθῖρ ὑοάδγ. οἴοτῖ, ἱπίταῃο, Χοη. 
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βοδογίψ, 1 οτα. ἴϊ. 1,25. ΤΉ υς. νἱΐ. 27, 28- 
Ὑῖ τ τηοἀογαοη, ΤΊ, 11,12. ἕνα σωφρό- ] ἰτηρὶ. ἐο 

ΤΑ ἊἍ“Ι͂ 
ἍἍ1ε0 Ὁ 

ὑε βογοίψ αἰδίγεβδοὰῦ οὐ λαγαδεοά 
ψἱ τ οἷ], ΤΉνο. ἢ]. 8. Χοη, θη. ,. 1, 
18: Βεποθ ἰῃ Ν, Ἐ. ἢρ. ἐο ὁπάπιν αῇ]οίέοπ 
ΟΥ αἰὐξίγοβε ; ἐο 6 αὐήιοίοα, αἰξέγοδεο, ηχὲν 
δεγαδίε ; Φαᾶτηββ ἷν. 9, ταλαιπωρήσατε, 
ὁ ΔΉ ΙοΣ γουγδοῖνοβ.᾽ βερί. δηὰ Ο]888. εβρβο. 
ΤὨιογά, 

Ταλαιπωρία, ας, ἡ, (ταλαιπωρέω,) 
ΤῸΡ. ἐοϊΐ, εῤβ οδ Βαύ το ὈΟΔἾ]Ὺ ἸΔ ΟΊ, 
Ἦδϑὶ, ἷν. 184. Ῥο]. ϊ. 17, 8. ἴπ Ν. Τ΄. 
αὐὨμμιοίέοη, αἰἰδίγοδε, πιΐβονψ, 38. ν. 1. Ἔότα. 
ἶμ. 16, σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν 
ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. ϑορῖ. δηὰ Ο]688. 

Ταλαίπωρος, ον, ὁ, ἡ, δα). (α ροοίϊὸ 
ἴοστω Ὁ. ῥγοβο ταλαπείριος, ἴ΄. ΟἾ 80]. 
τλάω, πεῖρα.) Ῥτορ. ὁπαάπγίησ οὶ ἀπά 
λαγαάβἠξρ, 88 ἴγοτῃ βϑνθσθ ὈΟΑ]Ὺ οβοσί : ἴῃ 
Ν. Τ, ἢγ. αγθοάϊοίεά, τογοίολθα,, πιϊϑογαῦίο, 
οι). Υἱ]. 24, ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος, 
Εν. 11]. 17, βδερὶ. δῃὰ ΟἿδβϑ. 
οὐ θη ὅπη αία, ἘΈ5]: τάλαν 

τον, ἰσλΐηρ α , ὦ ἑαϊοηξ ἴῃ τυοϊσλέ, 
Βον. ανὶ Ω], χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαν- 
τιαία, 866 ΠΑΥ͂ ὨοῖΘ. {08, Β. . ν. 6, ὃ, 
ταλαντιαῖοι ἤσαν οἱ βαλλόμενοι πέτροι. 
ΡΟ]. ἱχ. 41, 8. Ρ]αί, οιιοίγ. 2]. Οομρ. 
ιοά, 5͵΄1ο. χίχ. 4δ, οὗἉ μα]]-βίομεβ, μνααῖαι 
ἔπιπτον. 

Τάλαντον, ου, τὸ, (τλάω, οὔδ.} ὑτορ. 
ἐδ 8οαΐδ οὗ αὶ Ὀαϊαποθ, ῃ]. τὰ τάλαντα, 
δραΐο8; {πῃ “βοτῃθί ὲηρ ιϑεισλοα," α εὐεϊφῆέ; 
ὮθμοΘ α ἑαϊοπέ, 88. ἃ οοτίδίη βχοὰ τεῖρὰς 
ἴον ρο]4 δηὰ 8:1 νγοτ, {που ἢ νασγίηρ ἱπ αἰ - 
ἔογθηῦ βίδίεαβ. δῃηά οουηίσίθθ, δηὰ δοηβο- 
ΑΟΘΏΔΥ ναυγίηρ ἴῃ να]ὰ6. 8,60 Οα]τηοῖ, 
δῃηὰ Ἠοτγηθῖβ [ηἰτοὰ, 1η Ν. Τ', σοποῦ. ρυῖ 
ἴον α ἐαγρο βῆ οὗ του, Μαῖι. χυὶ!. 24, 
μυρίων ταλάντων, τιδτηοῖγ, οὗ 9ἐϊσθν; ἴον 
ἴῃ. 411 πυτώθογβ ὁσουΣτίηρ ἴῃ ἀποίθηῦ δα ϊῃοσθ, 
φοϊία δ πονὸῦ ἢ0 Ὅ6 Βυρροδοά, 1η]688 τῃθῃ- 
οποά. : 
Ταλιθὰ, βὅ'γε. ΞΞ κορασίον, α ἀαπιϑοῖ, 

παϊάοη, ΜΚ. ν. 41. ᾿ 
Ταμεῖον, ον, τὸ, (ταμιεύω,) Ὁν δγπα, 

ἴον ταμιεῖον," ῬτῸρ. “ [89 βίογθ- τοοσῃ οὗ [ῃ6 
ταμίας, ΟΥ ἀἰθροηϑαίου : 8180 ἃ 520γ6- γοοῆχ 
ΘΏΘΙΆΪΔΥ, Θβρεοΐα! γ ἔος σγαΐῃ, |Κ6 ὈῸΣ 
γπ, μὰ. χὶϊ, 24, οἷς οὐκ ἔστι ταμεῖον. 

Ηξεποθ, ρΘΠΘΙ. ΔΠῪ οἶδοθ οὗὨ ρτιΐνβογ, ὦ 
οδαπιδον, οἷοϑοί, Μαιν νἱ. 6, ὅταν προοσ- 
εὐχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου. χχὶν. 

γ) ἐν τοῖς ταμείοις, θογΘ ἴ86. Ρ] ναὶ 
ΒΟΥΝῸΒ ἰ0 ἀδῃοϊθ α φεμῶβ; [ἢ 6 τηθδηΐῃ 
Ὀοΐηρ, ᾿ Ηδ 18 ἱπ ἴῃ6 Κἰπὰ οὗἩἨ Ρ]δοθβ ς8]] 
ταμιεῖα, (ἰΪ. ὁ. βεογτοῦ Δραγί τα θη ΐ8,} ὨΔΏΩΘΪΥ, 
ἴῃ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΟἿΠΓ οὗ (μθπ. μι. χὶ!. 8, - 
Τανῦν, δες Νῦν, 1. 1. 
Τάξις, εως, ἡ, (τάσσω.) Ῥτορ. “ἃ 561» 

ἱπρ ἴῃ ογάθτ,᾿ τ βϑί πον οὗ [ΒΓ ρΒ ΟΥ̓ ῬΘΥΒΟΉΒ, 
Θη66,. ογεῦ, ἀγγαπρεηιοηέ, αἱθροοίδοη κ 

818ο, απ ογάδν, γαπΐ, ἴῃ ἃ βιαῖθ οὐ ἤὰ 
βοοίοίγ; ἱῃ Ν, Τ, ογάον, ζοποτ, 1) αὐγαμρό- 



ΤΑ 
δογύδε, ἴκι 

αν} τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ, τὰ γι μὲ: 
] νου]ὰ ἜΣ ῬΙωι, ἀο Ἑάυς. ἃ 18, 
Αἰ αρτα Ἔ. γεγενημένον ἐν 
γδῃιϑὲν 

εἰβον 
ΤΥ τὰ τ 40, κατὰ τάξιν͵ ἰ. ο. 

γον, Δροξς τρραϊαιοα. ἥδε, ὅοι, Ἐν ἐν βλέπων ἐλθό 
ὁ τὴν τάξιν, ἤοτ εὐταξίαν, ἀοποείης 
τ το Π λα ΓῪ ταρθίαρ μου) " βαδοτάϊπδιίοη 
ἐο᾽ εϑοῖν μαϑβιμῃ Ῥαβίογβ δηὰ τηδδίοτϑ " 
[ό . Ῥθγαδο 'ἴῈ παρὰ τάξιν. 2) τακᾷ, 

, οδαγαοσίεν ; ἴῃ ἴδ6 ἫΝ ἱερεὺς 
κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ, "8 Ῥοδί [0 
οὔ το βαΐηθ ογεΐδγ, ὥψ, 15 Μεὶ- 
ομίεοάοκ, Ηοῦ. ν. 6, 4]. 8]δὸ νἱΐ, 1], οὐ 
κατὰ τὴν τάξιν ᾿Ααρών. 5ο 2 Μδοο. ἷχ. 
18, ἐπιστολὴν ἱκετηρίας τάξιν ἔχουσαν, 
«πὰ κοιηοιίπιθο ἴῃ Ο]688. 
Ἢ εγώ τ τι ἣν “ἰ οὐ. ἜΡΩΡ οὗ αν 

οιυ, ποῖ δὶ Κκ. χνυὶ!. 24, 
ξύλον. “τααὺ. ὅιταθο νἹ. υξ 426, ταπεινὸν 

αἱ τὸ τῆς πόλεως ἔδαφος. Ρἰπα. 
Νέοιι. ϊ. 144. Τὰ Ν, Τ. ἤγ. 1) οἵ οοη- 
ἀϊεοι ον ]οῖ, ἰοιοῖψ, οὗ Ἰονν ἄορτθο, [μι. 1. 
ὅδ, ὕψωσε ταπεινοὺς, ορρ. ἴο δυνάστας. 

απο ὶ. ὃ, ταπ. ορρ. ἴο 
πλούσιος. 2) οἵ [πο τοϊπὰ, ἰοιοίψ, λωπιδίε, 
φιοάοοί, ἱπολυάϊηρ 186 ἰάσα οἵ ΑΒ οἰΐοι, 

οὗ τηϊπὰ, τυραν ΣΧ. 1, ταῖκ. ἐν] 96 
ἣν, ἷ. ὁ. τηοάοοί, Ἰονῖγ, ἴο ̓ ϑαῤ ν. 

παφμινῆαῃ Χοα. Ηΐει. ΜΠ ὅ, 11, ἴα 
Μιο ταῖσι Βανο αὐ δοὰ Ὠ]οά. βιο. ὦ νὴ ΤῊ 
διὰ ταπεινότητα τῆς ΩΣ νΐ ἴῃ οι ἢ 
Ῥδδεδβοδ {8 5680 ἷδ ΟὨΪΥ “Ὑ {τη ἰτγ, τηϑδη- 

ἰπιθάποοο. Νοιΐ, Βοπι. χ!. 10, 
ναπάγω. Χοι. Αρ. χὶ. 1]. 

ψἑτἢ {})6 ΔΟσΘΈΘ ΣΎ ἰάοδ΄οὗὨ λωπιδὲδ οὐδέν ἴο- 
ναρὰν αὐ, (86 οὔϊ. ἰῃ ϑορί.) ὅ4. ἵν. 6, } Ῥοι. 
τ, ὅδ, ταπεινοῖς δὲ (ὁ Θεὸς) δίδωσι. δ χάρη» 
0}. ἴο ὑπερηφάνοις. 2 Οον. νυἱὶ. 6 
ὀσρε. ἰὴ Μείι. χὶ. 29, ταπεινὸς τ καρδίᾳ, 
ἐλ ν βαον ἀφ αι τω τε : ὑφ ῥα 

ἰουνέέπδε 0 ᾿ οΤλ κἷτ 
Σα. }9, δουλεύων υρί ὰ βῆρβα 
Ἡπϑβ τρροῚ ἐν τξαναι ̓ , ΒῺ]], ἰδ, 8, 
Θοϊ. ΓΊ Τὸ Ῥοϊ. ν. ὅ. Ὁΐ Δ δβοοϊοά 
ον ]ϊποδα, {μπδὲ δρυτίουν Βαμα Ὑ ἀπάθν 
Ὡλδίοῦ Ἰωῖὶς ϑρί τυ] ῥτίαο, 6]. 11. 18, 28. 

Σιιὸς, φοῖνη! βερ ἐπορόν οὐ ῳ ν ἥ, δα]. (τα- 
4δει ρὴν ΟΥ̓ ρεοὶΐ- 
ἀυν ἽΝ ἰπ ἢ ρων τηνεὶ λωπιδίο- 

ἔφ Ἢ 8, ταπεινό- 
μφιπεῖωι ἰδ σι "Πὴ ἴον φιλόφρονεε! ἴῃ 

Ταπεινόω, ἴ, ὦσω, ἱσέπεηνε ἢ α" 
ἕο 

7, ταπεινοῦται 
“ἀ δρη.--ΤΈ. γιο. 50 1 ουπάϊιδοα ΦΡ 

008, 0 ἐο λωμιῦζο, 
Ἐν δὐπορονη δια. ἑαντὸν, ἰο λωποδίο 
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ἀϊου," 2 ὅος. χὶ. 7, ῬΕ Ὁ Ῥηῆ. 
ἷϊ, 8, ΜίΙά. οὗ ραβὲ. ΡΒ μον ἴο ὃΦ ἱὰ 
Ἰον]ν ὃ ἐρθ Α δι μσεαῷ Αμαν οὐ τες. ἔογι. 
δηὰ ΟἾδεθ. 2) ἰα τοϊηὰ, ἐο τραΐα " ὅ9 
ἀλωπιδίδ, '. 6. ΟΠ|6᾽8 ἸΟῪ τῃουρδίδ, ὈῪ ἀξ. 
Δρροϊπίτηθῃξ, ») Οον. χὶ!. 21, μὴ ἀῤεῖτα 
λθόντα με ταπεινώσῃ ὁ θεός 

ὑμᾶς. Ῥαδ6. Μαῖί. χχὶϊ. 12: ΠΩΣ δο 1άθι 
οὗ Ἄσοπίτ τοι δηα Ρϑηϊίθποθ ᾿ἰΙοναγὰα ἀοὰ, 
Ὅα. ἰν. 10, ταπεινώθητε ἐνώπιον «τοῦ 
Κυρίον. ] Ῥοι. ν. 6. 
Ταπείνωσις, εως, ἡ, (ταπεινόω,) 

ανπακίπρ 
ἵν Ν. . "τδο νοΐης δγουσμε, ον," α ἰοῶ 
καίτνς Ἰον}ν ἀρο περί αν χλῳ ἀρ οὐ ἌΣ 
82, ̓ πὰ Ὠὶοά. Κ''Ίο. 11. τοῖς δὲ 
ταπείνωσιν καὶ δουλείαν ἀδαρβ αθευπ 
1μι. ἰ. 48, ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπ. τὴς 
δούλης αὐτου. Αοἷς υἱῖϊ!, 88, 7, ἰ. 10. 
ῬὨ]}. 111, 2], τὸ σῶμα τῆς ταπ. ἡμῶν: 
τὸ σῶμα τὸ ταπεινόν. 

Ταράσσαω, ἴωυι. Τῶν ἴο δἰὲγ' ὡρ, ἐγοωδίε, 
,. Γ8η8. 1) Ἐπ , δδ ὙΦΔΙΟΡ ἴπ ἃ 

ΡΟΟ], Φομη ν. 4, 7. ϑορί. διὰ Ο]δδε, 3) 
.3σ. οἵ (δ υυπὰ, Ἰο εἰὲν ὧρ, ἐγουδίο, 
ὙΠ νϑτίουδ ραδδίοῃβ  ϑ ἢ ἔξδσ, ΞΞ ἐὸ ὅδ 
᾿φήδρ ἐγεριἀαίϊον, ΡΆΒ88. 0 ΒΒ ἐπ 

δίϊ, ᾿,. 8, ὁ βασιλεὺς ἐταρά θη. αν 
. μα, χχὶν. 38, 1 Ροὶ, δ, γῇ 

4 δὴ νν ἐμοὶ ἀνϑν ἐο αἀἰογμέεῖ, Ῥ 888. “ὦ ἐ Άμον Ἧ 
υχή μον τετάρακται. χιϊὶ, 

χῖν. 1: δὸ χὶ. 88, ἐτάραξεν ἑαντὸν 3: 
ἐτα άχθη τῷ πνεύματι, χὶϊ!. 2] : νὶϊὰ 
ἀουδι, Ρ6 Ἰοχί ἐγ, [0]1. Ὁ δοο. Αεϊδ Χν. 
24, ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις, δι Θχρεοδειοῦ 
εἰκηϊἐγίης “ἴο ρΡογίυγὉ δηὰ υπϑδοίεϊο ἐδὸ 
τη]ηἀ, δῃηὰ ρϑγυοῦρ [06 υπάοτβίδπάϊηρ, ὃν 
ἰμτονίηρ ἴῃ ἐρετρίοχίος ἀουδίδ, (ραϊ μὰ ("9 
Ρἰδἴπον ὀχργθββίοῃ ἴῃ Τιοΐδη, βογίμ, 8 8) 
ταράσσειν τὴν νώμην. Οἱ. :. 7. ν. 10, 
ὁ ταράσσων ὑμᾶς, “16 τῆαὶ τοὰ 

γου,᾽ τρδδηϊπβ ἴο βαυ, {μπδὶ δαὶ 
γγᾺ8 αἱ Ὧθ εου]ὰ ἀο, ποὶ ἴδοῖι. 80 
ἴπ ἃ ΡαΒδαρῸ οὗ Ο6]θπ, οἰϊοὰ ὉγῪ ΔΥοίδ., νὸ 
ἢανὸ ταράττοντες μόνον τοὺς 
νοντας, διδάσκοντες δὲ οὐδέν. 
Ταραχὴ, ἢς, ἡ, δι βε γέμα είν: α νὐκίρα. 

ΝΡ, ὮγοΡ. οἷ 
ἷπ ἃ Ροοϊ, δα. ὁΒῃ ν. 4. θο Ὑμεῖκα, ἯΝΙ. 
4 λαῖλαψ καὶ τ. ἷ. ο. οὗ ἴδ0 οἰοτηοθία. 
2) βσ. οὗ Ρορυ]αγ οχεϊϊογραηξ, α δέῤν, οδαν. 
«κοέϊον, ἐμπκωδ, ΜΚ. χίϊ!. 8, ἔσονται λιμοὶ 
καὶ ταραχαὶ, πισν 80 πῃ ὅοε. δοὰ Οἴω.. 
Τάραχος, ου, ὁ, (ταράσσω, 

ΞΠῸ νύ καρ, τυ πτρρυδν ως ες τωρ ἡ δι νοἢ 
9: ἰῃ Ν. Τ. ἢς. ἔγοιι ἔεασ, οᾳυΐν. το 688» 
ϑέεγπαΐδίον, ἰαΐίοπ, Αεἰα χῆ. 18, 
1 3εη). ν᾿ 9. οἢ. Αἡ. λῳ τες 8].ο οἵ α»» 
εἰτοιηεηῖ, ἐρεῖ, οοπέδπένοα, Ἀεὶ χὶπ. 38. 
Ταρταρόω, ἔ ὥσω, (ἢ, Τ 
με ἴα Οτοὸν πγάμνν μἷν λον 
ρδιῖ, ὁγ Ἄθγο οὗ ἀγιδς δνοιρ τι 
οὗ 16 πὰ μῶν 

: ὰ πον 



ΤᾺΣ 
[έέννα,) ἰἕο ἐδειϑὲ ἀοιοπ ἰο Ταγέανειδ, τες ἴο 
ἐλνων ἐπίο Οτήεππα, Ὑἰεΐ ἀοο. ἱταρ]ϊοά, 
2 Ῥοῖ. 1ἰ. 4, σειραῖς ζόφου ταρταρώσας. 
ΒΡ; εἰς Τάρταρον ῥίπτειν, Ἡοτῃ. 1]. 
τἱὴἷἔῦἕ. 218. ἐν Ταρτάρῳ δεδεμένοι, 4008.-.6. 
Ἀρ. ἢ. 38. 866 Τηοτθ ἴῃ ΤΩΥ ποῖθ. 
Τάσσω οὐ ττω, ἴ. ἕω, ἰο ογά6Υ, ἴο 86 

ἐπ οὐγάδυ, αγγαηρθ, Θβρεο. ἴὸ ἀγα ὉΡ 50]- 
ἀἴογβ 1π ΓΑΉ ΚΒ, ΔΙΤΆΥ; ἰπ Ν, Ὑ, Βᾳ. ἐο εΐ 
ἣν 8 δοσίδίῃ ογάοσ, 20 σοηϑδίϊωξο, αρροϊηξ, 
ἜΓΔΠ8. 1} φθῆθῦ. σὶρ εἰς δηὰ ἀδΐῖ. σοτ- 
τηοάϊ, ἃ ΟὐΥ. χνί. 1ὅ, εἰς διακονίαν τοῖς 
ἀγίοις ἔταξαν ἑαντοὺς, “᾿δνὸ δὶ ΟΥ 
ἀονσίεα «Ἐπ ϑτβοῖνοβ ἰο,᾽ ἄς. 80 Χοη. Μϑη. 
ὃ, 1. 1], οὐδὲ εἰς τὴν δουλείαν αὖ ἐμαυ- 
τὸν τάττω. ῬαθΆ. ὙΠ] εἰς, Αοίβ ΧΙ; 48, 
ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον, 
ἩΠΟΓΘ 866 ἸΤΩΥ ποῖθΘ. ἘῸ]]. ὈΥ͂ ὑπὸ σ|ἢ 
δες. [,ὰ. νυ]. 8, ἐγὼ ἄνθρωπός εἶμι ὑπὸ ἐξ- 
ουσίαμ τασσόμενος, 860 ΤΩΥ ὩοΐΘ6. ΑὐβοΪ. 
Εσπι. χὶϊὶ. 1, βϑορί. “08. δπὰ Ἰδὲ, Ο]888. 
2) ἐο αγγακφε, αρροῖπέ, σΔ0ἢ δος, δπὰ ἀκα. 
Αοἴϑ χχυΐ!, 23, ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέ- 
ραν, " Βανὶηρ Δρροϊηϊδα ἴο Ὠΐπι,᾽ οἵ " ἀρτοϑὰ 
10} Πὐτὰ ον :᾽ [01]. ὉΥ ἀδὶ, ψῖἢ ἱπῇ, Αοἰδ 
χχῖϊ, 10, ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι : ὉΥ͂ 
ἴηῖ, τιϊῇ δοο. Αοίβ χυ. 2, ἔταξαν ἀνα- 
βαίνειν Παῦλον. ϑορί. δηὰ Ο]685. 

Ταῦρος, ου, ὁ, α δωϊ!, διμίοοῖ, Μαῖϊ. 
ΧΧΊΙ. 4, οἱ ἃ], βορί. δηὰ Ο]688. 
Ταὐτὰ, ὈΥ ογαδὶβ ἴοςΣ τὰ αὐτὰ, ἐλδ 

βαηιὸ ἐδόιοθ, κατὰ ταὐτὰ, αὐἶόν' δα βαπιὸ 
“ΠΟ ΗΠ, ἰδμδ, ἴλι. νἱ. 28, 206. χνυὶϊ. 80. 
Ἰ Τθββ, ἰϊ. 14. 
Ταῦτα, 866 'η Οὗτος. 
Ταφὴ, ἢς, ἡ, (ϑάπτω,) δωγίμϊ; «ἀιῃ 

Δεῖ. σοττοοάϊ, Μαιὶ. χχυῇ. 7, εἰς ταφὴν 
τοῖς ἐπι "ἸῸΣ ὈΌΤΥΪ Πρ ΒΓΔ Κ ΓΒ.᾽ ϑορί, 
δῃα ΟἾδ888. 

Τάφος, ου, ὁ, (ϑάπτω.) Ῥγορ. δωγίαϊ ; 
ἴῃ Ν. Ὁ, ἀπά ἔθΏΕΓ, α δυο ίοια, δορεἷ- 
εἶτα, Μαῖϊ. χχίὶϊ!. 27, 29. χχνυὶ! 6], 64, 
θ6, 4]. ϑορέ. πὰ (]α88. ΕἿψ. Βοιω. 111. 18, 
τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν. 

Τάχα, αἂν, (ταχὺς.) Ῥγὸρ. φιωίολζῳν, 
ΓΞ δοΟΏ, ΒΒ οΥ]γ, Ρο]. χυῖδ!, 20, 9. 

οι. Ἡ. 6. νἱϊ. 4, 84. Τῃ Ν, Τ΄ γεαασϊϊῳ, 
δρδί, αοὰ μοποθ ρογαάυοπέωγα, ρογάαρϑ, 
Ἑρια ν. 7. ῬΏΠ] ΘΙ. 1ὅ. θα. Αἡων. 2, Ἷ 
δρα ΟἰδΟΉΒοτΟ ἴῃ Ο]888, ᾿ 

. Ταχέως, δάν. (ταχὺς,) ἡ νγὰς, ψ, τα 
ἐΐν, 'φεορ. Χεη. Ογν. χ 4, 0: 'ἴπ Ν. Τ. 
ΘΟΦΉΝ 8. Οὐον. ἰἱν. 19, ἐλεύσομαι. δὲ 
ταχέωε ππρὸρ ὑμῶς. 6]. ἱ. 6, αἱ, δορί. ἃ 
ἴωᾳ, Οἷαιθ. [1 1[η6 βοηβα οὗ λαϑέϊῳ,. [,ὰ, 
χὶν. 2], ἔξελθε ταχέως. χτὶ, 6. ΦόΒῃ χί, 
81.. 16 2 ΤΉορο. ἢ. 2. 6]. ἱ. 6, δά 

γ Ϊν68. (ἢ δἀαποὶ ποίϊαᾳη οὗ ῥρίξαμον 
μη ΤΘΗΜΝ Σ ῷ Ὑ͵,δα, ἐν, οἱ ΡΟΝ 
Χν. 8. | ! 

᾿ς Ταχευ βὰς, ἢν ὁ δή}. .(ταχὺν,) φιρὴ 
ἡρυβέρυ Βενῶ. φεύδεα, Βορὶν αν }ὶχ, Υ̓ διῶ 
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χί!. 2; ἴῃ Ν. Ὑ΄ ἢ. σοὶ Σ ΔΟΣ κέ 
ἴο “ΠΕᾺΓ δἱ Ἀνθ νος ἐλ, 2 Βεῖ, 1) 141 
Ἰϊ.1., ἐπ ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀσρώ- 
λειαν. 
ταχινὰ ἔναντι Κυρίου. 
91], εἰς ταχινὴν ληθεδόνα. 

ΤΕ' 

οἷυ8. ΧΥΐ]. 206, πάντα. ἐστ 
Ἀπ. σι. ἕ, θὲ 

Τάχιον, δἂν. Ρτορ. πουΐ. οἵ ταχίων, 
Ἰλίου οοϊρᾶγ, ἴο ταχὺς, [ὉΓ {Π6 δα Ποὺ 
ϑάσσων, τπογὰ φιϊολίῃ, βιυϊ Ἔν, οὐ βρεθαϊτΐῃ, 
[0]1. ὉΥ ψεη. Φοι!π χχ. 4, προέδραμε 
τάχιον τοῦ Πέτρου. Ἰ)ϊοά, ὅ,΄Ί΄ο. χχ. 92, 
ΕἸβον ἢ. ϑοοηετ, [6 οὐ͵οοὺ οὗ οοτηρατίβοι 
Ὀεΐηρ ΘΥΘΡῪ ὙΠΕΙΘ ἰτηρ]]ο ἃ, 6, ον, ἡ ΒΟΟΏ267᾽ 
[πδὴ οηθ6 Θχρθοίθα οὐ ἰπιθηάθα :᾿ οὐ ὅδ6 
ἨΟΥῸ 8βροθαϊτέψ, ἐΐ6 βοοηοῦ, 1 Τὶπι. 111, 14, 
ἐλθεῖν πρός σε τάχιον. ἘΠ6Ὁ. χἰὶ!, 19, 28, 
Ιπ Φοόβη χῖ!. 27. ὃ ποιεῖς. ποίησον ταἀχιὸν, 
ἴπθ Β6ὴ80 ἷδ, σεγν οιϊοκίῃ. ἊΝ 1δά. χιῖ, 9, 
1 Μδοο. ἰϊ. 40. Τϊοά. 5:ο. ἢ. ὃ. 

Τάχιστα, δἄν. (ρσορ. πϑυΐ. Ῥ]- οἔ 
τάχιστος, ΒΌΡ6Ι]. ἴο ταχὺς.) πιοϑέ φιΐολῖν, 
ηιοϑέ Ὶ ἐ ϑροραϊἧν ; 6. ᾧ. ὡς τα χίστα, 4.0 

4 Βοοῃθδῖ Ροββί οἷο, Αοἰβ χυϊὶ. 16, δπᾷ ΟἾδδ8, 

Τάχος, εος ους, τὸ, (ταχὺς,} Ῥγορ. 
ἷ ΑΝ ΕΑΝ μα ϑιυύγεηε88 ΟΥ̓ δρεδα ἴῃ ταοιίοῃ, 

ἴῃ δοίίοῃ ; ἰῃ Ν. Τ΄ ον ἰπ᾿ ἴπ6 Ρῆγαθο ἐν 
τάχει, δὰν. φροοάϊίν, 1. 6. ΒΟΟΏ, ΒΠῸΡΕ 

3 ταχέως, ἴλι. χΥ!. ὃ, ποιήσεε τὴν ἐκδίω 
κησιν αὐτῶν ἐν τάχει, οἱ ἃ. ΑἸεὸ νον 
[80 ἰάο8 οἵ λαϑίο, Αςίδ χὶὶ, 7. χχὶξ, 18. 
ϑορῖ. δηὰ ΟἾ888. Ψ 
Ταχὺς, εἴα, ὑ, 84). (ἔτ. ϑιάω, δΟΡΉ. 

σὰ ϑέω, ἴο ταπη.} ῥσορ. διε} οὗ 7)0οῖ. 80 
ταχὺς πόδας, Ἠοιῃ. 1]. χιὶϊ!. 249. αἴ50 

. ἦν 6. φγχοηιρί, ἴὰᾺ ἀοίΐοπ : ἰῃ Ν. Τ. 
ἢ τηᾶβ6. ταχὺς, Ηρ. φεϊοῖ, δα αὐγαὶ θην τσ 
“τοδᾶυ, ῥγοτηρῖ, Ψαη68 ἱ. 19, ταχὺς εἰς 
τὸ ἀκοῦσαι. 80 ϑερῖ, Ῥτον. χχῖχ. “20, 
ἄνδρα ταχὺν ἐν λόγοις. ἘοοΙυ8. ν. 11, 
ίνον ταχὺς ἐν ἀκροάσει σου. ἃπ 50 ἴπ 
δ δεν, 2) ποαΐῖ, ταχὺ 8 ἀν, εηπὶν, τὸ 
ταχέως, φιιοζχίῳ, 9ϑρεοαϊίυ, Μαῖι, χαυϊης 7, 
ταχὺ πορευθεῖσαι. γεν. ὃ. ΜΙκ. χνί. ὅ. 
Βορῇ. δηά Ο]488. Αἶδὸο φβείολέψ, ὀχεῖν. ἐσ 
βοοῃ, δἠογίίν, Μαῖϊ. ν. ἐδ: δεηὰ υἱῇ {9 
ἰάεα οὗ βυάδάθηποβε, βου. ἰδ. δ, ἴῃ δου 
εὐά. νον. 16. [1]. 1]. 8]. Μερῖ: δπὰ Ο]δοδ 
ΒΥ ἐπρ]. τεαάϊζῳ, ἐἐί, ΜΙ. ἰχ. 8Δ9 
ταχὶ κακολογῆσαί με. Ἐξοο]υβ. Χίχ, 4, 
ταχὺ ἐμπιστεύων. Χοη. Ογτ. ν. ], 4. - 

Τὰ, ὅπ Θῃο] "ο ΕΉΠΒΟΤΕ ε16, νεῖ; 
ΠΟΥΥΘΒΡΟΠΣΠ6 10 καὶ, 88 [Δἴ, «ἡα' ἴο εἶν 
Καὶ 15΄ το ἴο σοΌρ]9 ἰάθαβ ἩΒΊΟ δ᾽ ΗΟ 
ἀἰνθοῖ 884 ὩΘΟΘΘΔΘΙΪΥ το τ μοὶ “Ὅσα 
οεά6β: 8116 τὲ 18. διηρὶ ογϑὰ ἤση. ΒΟΒ7Φ.-» 
ἰαΐας 15. δι υ)οϊποά - πο ἀο65 πο {08 

Σ Τίμα. ν, 22. στ 1Π6 1άθα οὗ ῥαϑέφ ἰξ ἰη- 
ἀἰγθοῦΥ δῃηὰ ποοθθϑαυῖν (Ο]1ΟΥ ; δὼ ἰδθδρ 
ΒιΟὉ]} ϑροιλκίῃρ, καὶ σοππιοοίδ δηὰ σὲ απ-. 
ὭΩΧΕΘ. . ἦι ἐδ υϑοὰ, 1) δὡαρίψ, 1. 6. νὐκὶνν 
ομῦ ἴδον ρατὶὶοἶοΒ, θγ9 ἴξ βοσμοῦ 0 
δῆμος, Μαῖι. χανὶ, 12. ΖόΒα ἱγ, δ, νὸν 
18,. Αοἷδ 11, ὃ, 88, 87. 11}. 10..ἦν,. 88. χλὴς 
ἜΡΙΝ ἰδῖα γαφοις, κὰν ἧφ το. ὄχλορ 
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ὀνομάτων. ΑἾδο τορεοαϊθά δ5 δηποχὶῃ 
ΒΟΥΘΓΆΪ φαγίίουϊατβ, τὲ---τὲ, απά---αηά, 
ΤΑ. -φιιδ -- τφζμα, Αςῖβ ἰΐ. 46. χνὶ. 1]. 
Ἡδεθ. νἱ. 2, ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, ἀνα- 
στάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰω- 
νίου : οῃσα δαυϊναϊθηὶ ἴο δοί΄---απά,͵ Αὐεἰδ 
χχυὶ. 16. 2) τροτο ἔγδα. 88 βί γθηριΠ :ηρ 
καὶ, οἰἴποΣ ἄγοι Υ Ὀοίοτο ἱΐ, οὐ 1} ὁΠ6 
Οὗ ΠΊΟΓΟ ψΟΓάδ ᾿ ογνεπίηρ, ἱπιρ] γἱηρ 6108 
οοπποχίοη, πο οηἶψ---ὐωξ αἶδο, δοίἦ.---απὰ ; 
80, 88 ὑπ οἰαι8οι, Μαῖϊ. χχνί!. 48, 
πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ. 
Ϊλι. ΧΙ, : Αεἰθ ἰχ. Ξ Χ. κα 88 
φδουρ]ἰης ἰοροῖθον ἐπβηξέυοβ ἀσροπάϊηρ οἢ 
[πο ἰρρλο ψοτὺ, ἐπορτὴ 45, ἐὰν ἀβξιται 
«--ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι. 
ἈΑοίδί. 1. ΑΒ οοπηροϊίηρ πορηβ, ὅζςο. ἴα. 
χχὶ. 1}, φόβητρά τε καὶ σημεῖα. Αοἴδ 
ἱ:. 9, 10. χχνὶ. δ . αὐνεγῶϑ, χχὶν. ὃ, πάντη 
τε καὶ πανταχοῦ : 80 ὙΠΕΓΘ 06 ΟΥ̓ ΠΊΟΙΘ 
ψογὰβ σοῦ Ὀοίνγοθη τὲ δηὰ καὶ, [μ. ἰΐ. 
16, τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿Ιωσήφ. 
Φοδη 11. 16. Αοἴϑ ἰ. 8. χχνυὶ. 80. Ῥ}}]. 1. 
7. χὰ. χχὶ. 1], σεισμοί τε μεγάλοι---καὶ 
λιμοί. Βοιι. ;ἴ, 16, ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον 
καὶ Ἑλληνι. 8) δοιῃηοίίπη68 τὲ ΘΟΥΤΈΒρο ὧδ 
ἴο δὲ ἴπ ἃ ζ0]ονίης οἴαυδο, υθογο {Π6 σοἢ- 
ποχίοη ἰδ τθθη δάνογβαίἧΐνο οὐ δηυιποίϊο, 
δὰ τῃυ8 ομιρμαῖϊς, Αοἰδ χίχ. ὃ, εἶπέ τε 
“πρὸς αὐτοὺς---οἱ δὲ εἶπον. ΧχΙϊ. ὃ ; οοτΡ. 
γεν. 10. χχὶϊ, 28, 4) εοὐϊὰ ψεάδι ορλοὰ 
οἶδδ.: 6. ᾧ. τε γὰρ, ἩὮΘΙΟ τὲ δἰ ΡΥ δῃ- 
ὭΘΧΟΒ, δηά γὰρ δδδὶβη8 8 ΤΘΆΒΟῊ : ΟΟΙΏΡ. 
δῦονο ἰῃ 1). οι. ἱ. 26. νἱῖ. 7. Ηθ6Ὁ. 11..1}. 
αἶδθο ἐάν τε, ῬῸΡ. απὰ ὕ"; τοροαἰοὰ, ἐάν τε 
μων ε τε, οαυΐϊν, ἴο υἀρυκίάρν α ον 
χίν. 8: ἐάν τε γὰρ καὶ, ῬγοΡ. 7207 
αἰϑο, 2 ΟοΥ. χ. δ΄ ἂν 

Τεῖχος, εος ουὅς, τὸ, α τυαϊΐ, οδρθο. οὗ 
8 Οἷ(γ, Αοἰϑ ἰχ. 25. ΗΘ. χὶ. ὃ0, ἃ 

Τεκμήριον, ου, τὸ, (τέκμαρ,) α βιαεά 
ας ἀὐῤλρο » Ο᾽6ἃ Σ δηὰ ονϊάθης ὥφγοῦῦ, 

οἱϑ ]. ὃ. 

Τεκνίον, ου, τὸ, ἀδρωμῦ α ἔπ 
οἰϊα ; α͵8ὸ υδοὰ 88 δὴ βδρροϊϊαϊϊοη, ὈΥ͂ 
σἰοῖ, ἴῃ δηοίθης ἰ1πλ68, ΤηλϑῦοΥΒ ἼΟΓΟ 80- 
ουϑιοιηδά ἰο δὐάγοββ {Πα ἷν βοσυδηΐῖδβ, δῃά, ἴῃ 
ζορεταὶ, ΒΌΡΟΥ ΟΣ (Ποἷν ἱη ΓΙ ΟΥΒ ; δηὰ 
ΟἰΔ}]Ὺ (ΘΟ 8 {Πδὲγ ΡῸΡ118 :;---᾽ἰΊῃ6 αἰπιϊπυ- 
ἔϊνο ἴοστῃ Ὀοῖπο ΟΧΡγϑδβδῖνο οὔ Δ ο 0ῃ, 88 1ἢ 
186 1,δὔη ̓ Αἰϊοίο, ὁδη χὶϊὶ, 88. 68]. ἱν. 19. 
1 9οόδ ἰΐ. 1. 

.«Τεκνογονέω, ἴ. ἥσω, (τεκνογόνος, 
ἔτ, τέκνον, γίνομαι.) ἐο ὅταν οἰϊίάγοη, ἴο 
ὧδ ἐδ πιοίλεγν' οὗ α “απιΐζῳ, ἰας] υἀΐηρ 411} 1110 
ῶ οὗ 186 τηδίδτηδὶ σοϊδίοη, 1 Τίμλ. ν. 

Τεκνογονία,. ας, ἡ, (τεκνογονέω.) 
4δ6 δαατίπρ οὗ οὐ ϊάνοη, δῃὰ 80 ὉΥ ἱἰῃ}}]. 
ἱποϊμάϊηρ 41} ἰδ ἀμι165 οὗ [ἢ τηδίθγηδ) 
τοϊδίίου 1 Τῖ. ᾿᾿. 1δ, σωθήσεται διὰ 

- χῆς τεκ. ἰ. 6. " ἰὈτουρ ἴῃ6 ἔα  (Ὠ ] ροΓ- 
" ἤοσαβῆος οἵ δῸΡ αἰ} 68 88 ἃ τροίθοσ, ἴῃ 
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Ὀτίπρὶπρ ὑρ Ποῖ Πουβοῃο]ά (ο [Π6 ΒοΣΥ 9 οὗ 
αοά ;: σον. γΥ. 10. 8.69 τὴγ ποῖβϑ. 

Τέκνον, ον, τὸ, (τίκτω,) α ολιϊά: 
Ι, ργορ. δῃὰ ρϑπθῖ. 1) εἴπρ. ὦ εἶμἰα, 
1ὺκο 1. 7, καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον. 
Αοῖϑ νἱΐῖ. δ. ον. χὶϊ, 4. ΡΊυν. οὐέαγει, 
Μαῖι. χ. 21, αἱ. 2) βρεὺ. οὗ α 802, βίη. 
Μαῖϊ. χ. 2]. χχὶ. 28. Εονυ. χιὶ. ὅ. Ρ]αν. 
ἴον ϑοη8, Μαῖϊ. χχὶ. 28, δ]. ----ἰἴ. γ]αν. 
τέκνα, οδίϊάγοπ, ἴῃ ἃ ἸΔΟΥ͂ 56 Ώδ6, "Υ̓ οὐ. 
ὀαυΐν. ἰο ἀεβοεπαάαπίδ, Ῥοβίογέίῳ, Νίαῖιι. ἢ. 
ϑ, ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβρααμ. Τ,κα. ἱ. 11. 
Αςῖδ ᾿ϊ. 89, 64]. ἱν. 28. Ετηρἢδῖ. ταδδη- 
ἴῃ ΤΆΕ οὐήάγεπ, σοαϊηθ ἀοβοθη ἀδηΐδ, 
Φοδη υἱῖ. 89. 1 Ῥεῖ, 11. 6.---111. Βγ. οἵ 
οη0 0 ἰδ ἴΠ9 οδ͵θοί οὗὁἨ ραγθπίδὶ Ἴονν 
δηὰ σατο, ΟΣ Ὑ0 Υἱο]ἀβ Η]1ἃ] Ἰονα δηά 
ΤΟΥΘΙΌΠΟΘ ἴ0 Δποίποῦ : 1) 8ἃἂ8. ἃ ἴοτῃ οἵ 
ϑηδοδιίης αὐἀάγοθβ ἴῃ [86 γνοσδῖ. : ἔτοτῃι ἃ 
ἔγτίοπὰ οὐ ἰθδοῆοσ, Μαίῖ. ἱχ. 2, ϑάρσει, 
τέκνον. ΜΚ. ἰϊ. δ. 1 Τίμα. ἱ. 18. ΡΙαν. 
ΜΚ. χ. 24. 2) ἔτοιῃ [9 ΗΦΌΓΣ. σοηθυ. [ου 
α »ωρὶϊ οτ αἰϑοίρίδ, (6 δρ᾽ 4] Οἢ]]ὰ ο. 
ΔΏΥ ὁπ6, 2 ΤΊαι. ἱ, 2, Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ 
τέκνῳ. ῬΆΣοι. 10. ὃ ΦοΒη ἥν ἐν 
Κυρίῳ, 1 Ὅον. ἰν. 17. ἐν πίστει, 1 Τίπι. 
ἷ, ὦ. κατὰ πίστιν, Τίϊ. ἱ. 4. 8) τὰ τέκνα 
τοῦ Θεοῦ, (ἦε οὐϊάτοη οὗ Οοα(, 80 ςἈ]]6ὰ 88 

ἴῃ ΕΥ δ΄᾽1Ά5Ὲ5Σ νογὰ δπὰ ϑρί τι, 
δ γϑβοι ὈΪΐηρ 86 ΒΘανΘΙΪΥ ἘΔΈΒΟΣ ἴῃ 
(δοῖγ ἀϊδβροδί του δηὰ δοίζοηβ, 9. δὴ 1. 12, 
χὶ. δῶ, οἱ 4].: οὗ 180 Φεἐν8, Φοδη χί. δῶ: 
ἄθηον. οὗ ἴδ Ρρίουβ ψοσβῖρροτ οὗ αοἀ, ἐφ 
ἰσλζδοι, ϑαϊπέδ, ΟἸ τ δίδη8, ἱ. 12, ἔδωκεν 

αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, 
τηθδηΐηρ ᾿ οὈοαϊοηῦ ἀπὰ ἔστὰθ ὙΟΓΒΕΪΡ 
οὗ αοά,᾽ ἀπά, ἔτοτι ἴῃ 9 Δ υποῦ, Ὑ Νὰ 
γ}ὸ δῖὸ αοἰποιοίοασοα ὉΥ (ὐνρὰ 858 δυςὶ," 
Βοουι. νἱῖϊ. 16, 17, 2], 4) τὰ ᾿ τέκνα 
τοῦ διαβόλου, ἐῪε οὐὐϊάγεη οΥ ἰλα ἀευΐ, ἐε 
δοίην ὑπάον 8 ἰηδυθηςο, δῃ ἃ τοβϑι Β]1ησ 
Εἷπι 1 δρίτὶῖ, ορρ. ἴοὸ τὰ τ. τοῦ Θεοῦ, 
οἠς9 1 ΨΦοδη ἢ). 10.---ἶἼΥ͂. ἰὴ ἃ ἢρ. βεῆβο, οἵ 
[86 “ἑπλαδιίαπέβ οὗ ἃ ΟΕἸΓΥ.᾽ ΌῪ ἃ 186 ἰουπά 
οὶ ἰπ {πὸ βετῖρι. ἀπὰ ἴΠ0 (]689. τυτιΐογα, 
δἰ ὐὐθν ̓  Ὁ. ΣῈ ΕΥΣΝ ἦν. 25. δ) 

οὖσ. ὙΠῊ σθη. ἐ ἰὰ 97" απὺ ἐλὲ 
εὐεὰην οη9 οοπηδοίδα νὐτῃ, ἩΚΙΗΣ τ 

68Ρ6- | ἐχροβοά ἴο ἐπδῖ {πἱηρ, δὰ 18 οἴθῃ ρμαΐ ἴῃ» 
βίοδὰ οὗ δὴ δὰ]. [,υ. νυἱΐ. 85, ἐδικαιώθη ἡ 
σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς. ἘρΆ. ν.8. 
Ἰ Ῥεῖ. ἱ. 14. ἘφΆ. ἰ,. 8, τέκνα ὀργῆς, ἰ.6. 
“ῬΘΙΒΟΏΒ ΜΟΓΊΆΥ οὗ ψτϑίδι δηὰ ρυῃ:δητηςηι," 
2 Ῥοῖ, ἰϊ, 14, κατάρας τέκνα. 8.0 ἴον ἴδε 
φοΙτοδροπάϊηρ οσχργοβδίου ἰῃ Ἠοῦ, σαὶ. 
χχν. 2, {π0 ϑορί. ᾽88 ἄξιος πληγῶν. Τδο 
ΒΆΤη6 ἰάΐοτη Ὧ᾽δ8 μἶδοθ Ἰπ ἴ86 ἴσυτω υἱός: 
᾿Βουρὰ βοτηθίξηθϑ ἴΠ6 βιι δὶ. [0}]. 19 ἑουπὰ 
ποῖ ἰῃ ἃ .« δυϊ ἴῃ δὴ αἀσί. Ξ6Ώδ6, 89 
1). 2, οἱ ζιοὶ ἀπειθείας. ν 

Τεκνοτροφέω, ἔ. ἥσω, (τεκνοτρό- 
φος, ἔτ. τέκνον, τρέφω.) ἐο ὀγέηῦ 
ολάάγοη, ἴο [Ὁ]6] [6 ἀυϊ)ε5 οὗ ὁ ἐπρ δατῷ 
οὐ. τεκνογονία, 1 Τί. ν. 10, εἰ 



ΟΤΕΚ 

ἐ ΚΡΌΤΟ Φῆσε, “8 οἀπιοαίοά ΟΕ] άγοη," 
ἷ. 6. ἡ ελ6 λα8 ῥα ἀπψ. Μοτϑουοσ, ἴῃ [86 
Ἰάδα οὗ οἀμοαίίπρ ἰΒ ἈΘΓΘ, ἔγοτη [ἢ ἑοπίοχί, 
ἱπαρ]οὰ [86 ὁ ὈγΠηρίπρ ἱμθτὰ ἀρ ἴῃ [86 πυγ- 
ἴωγο δηά δἀτηοηϊίου οὗ ἴ[μ6 Ιμοτὰ.᾽ 

τέκτων, ονος, ὁ, (Ἰπάτε 1 τέχνη.) 
ῬΙῸΡ. απ αγίΐδαπ, ἃ8 ΟΡΡ. ἴο ἃ ΤΟΥ; 
δηα, δοσογάϊηρ ἴο [26 ἰδστὰ δοοοιηρ ηΥης 
ἰϊ, ϑπιρ]ογθὰ ἰο ἀοποίθ ὧην αγέβοεν, πιθ- 
[86Σ ἴῃ ψοοά, βίομο, Οὐ τηϑίδὶ. ὙΥ̓ θη, 
ΒΟΎΘΥΘΥ, 1ὁ βίδηἀβ Δ]0η6, ἰΐ ππὶξοστη]γ, ἴῃ 
186 Βογρίυται, δηὰ δ] πλοβὶ ΔΙ νυ 8 ἴῃ ὄΐμω, 
τε ο 8, ἀδηοίεβ, 1 οὐν πογὰ τογίσἠΐ, ἀπὰ 
αἱ. δον, α οαγροηίον. 

Τέλειος, α, ον, 54]. {τέλος,} ῥτορ. 
“δι [68 τοδοῃοα 118 οῃά, ἴοστῃ, ἰἰπιὶϊ," 
Πόῆοθ οοηιρίδίο, ρεγγεσί, γμϊϊ, ταῦτ ἴῃ 
μοιδίηρ : [. ΘΈΝΕΒ. 76. ἱ. 4, ἔργον τέ- 
λείον. γοὸγ. 17, 25. 1 Φοιη ἱν. 18, ἡ 
τελεία ἀγάπη : οοτηραγαῖ. ΗδΌ. ἰχ. 1], 
τελειοτέρας σκηνῆς. ἴῊ ἃ ΤΩΟΓᾺ] 86η86, 
οὗ ρείβοῃβ, Ναί. ν. 48, τέλειοι, ὥσπερ ὁ 
Πατὴρ ὑμῶν τέλειός ἐστι, ἱ. 6. ἡιεϊψ 
ἀπά οοπιρίεέεῖψ, ποὶ ἩΣΗ͂Α σι τὶ θοιϑ : 
σοοτΡ. 84. χ]ῖν. 17. Ιβοοῦ, ρ. 289, 
τελείους ἄνδρας εἶναι, καὶ πάσας ἔχειν 
τὰς ἀρετὰς, οἵ οσουγδβο ὉῃἀοΥβίδη ἀἴηρ [ΠΪ8, 
88 ἴΠ)6 5[ 116Υ Ἔχργαββίοη, ΨοὉ 1. 1, στ} ἃ 
οογίαϊη Ἰἰυϊαἰΐοη, βυρσγοβιοά ὈΥ [6 τὰ 
νοτὰ ὥσπερ, ὙΠΟ, ἵ 6 Β00160 ΟἾΟΣ 8ἀ- 
γψεσῦθ οὗὨἨ οομμρατίβοη, ἀοεβ ποῖ ἀθῃοίθ 

ἄν ἰἴὰ ἰῃ6 τὨίηρβ οοτηραγοᾶ, (560 
δἴι. χίχ, 19.) δυΐ οοηϑίπιϊαγέψ δῃ ἃ δ0η- 

ἐΐν..---ΠδιΆ 6] γ,. πὶ {Π8ἱ οοπραγαξίυσ θη 88 
Υ ὙΒΙΟΝ ἃ ἰμΐηρ 18 Ῥογίεοί 80 ΤᾺΣ 88 186 
ςοπδεϊυϊτίοη οὗ 18 ἢδίαγο ρουιδ, χὶχ. 2]. 
Οὐ]. ἱ. 28, τέλειον ἐν Χρ. δι ἵν. 12, 
τέλειοι καὶ πεπληρωμένοι ἐν παντὶ 
ϑελήματι τοῦ Θεοῦ. {4Ἅ. 1. 4, ἵνα ἦτε 
τέλειοι, ταϑδηίηρ, “ ἀμ Ὀοιἢ ἴῃ ρῥτη- 
οἶρ]9 δηὰ ργδοίϊςο :᾽ δπὰ 1]. 2, εἴ τις ἐν 
λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ. 
ῬΆΙ]. 1. 1δ, ὅσοι οὖν τέλειοι, ἴῃ ψὨΐ ἢ 
188ι ραββαρθ, ἰπουρῇ {Π|6 στη ἴδ ὈΥ ΤΏΔΩΥ 
ΘΧρ δηθὰ οὗ }} στοντ ἴῃ Ὠϊνίπθ Κπον- 
Ἰοάφο, ἐς ἰ8 θοιϊίον ἰο απαἀογβίδη 1 οὗ [086 
Ὑνἕο δδγο δἰἰδίηοα ἴο [Π}6 ΘΟΙΩρΡΑΓΑΙΘ ρῈῚ- 
ζδοιϊζοη δῦονϑ τηϑηςοηθά. ὅἴ᾽ο ἴῃ ἃ β᾽Π}1}8 

οὗ Κι ταρ]]οΐυ8 οα Ερίοῖ. ορ. 289, ἰἰ 
18 8614, " Μδκο ἐδ γοῖιν βίπαυ ἰὸ ᾿ΐνθ ὡς 
«τέλειος, οὐχ ὡς τέλος ἀπειληφὼς͵,᾽ ὅζο. 
ἦ, 6. "ποῖ 88 του γοὺ ἰδ ΔΙΓΕΘΟῪ 581- 
ταἰποὰ ρογέδοϊίοη, ὃ 88 αἱ νὰγβ ααυαησίης 
ἐοισαγάβ ἴι. ΑἾ8ο 8ὴ ϑρίτπϑὶ ἀρρ] θα ἰοὸ 
{8ὸ νἱ]}} οἵ αοἄ, Βοπι. χί!. 2, τὸ ϑέλημα 
τοῦ Θεοῦ---τὸ τέλειον.---11. ΒΡΕΟ. ψ. με 
ασό, αὐμῖέ, γι στοιυη; ἴὰ Ν, Τὶ βαϊὰ ἢ 8 
βρυτ. βεηβ8 οἵ ρϑίβοῃβ [{Ὁ]]- στόν ἴῃ πιϊπά 
δηὰ υπάοτϑίαπαίΐηρ, ταῖς φρεσὶ, 1 Ὅ(οςν. 
χῖν. 20; οὗὨ [}} στον ἴῃ Ὠὶνίηθ Κηον- 
Ἰοᾶψε, 85 ορροβθὰ ἴὸ οἱ μανθάνοντες οΥ 
16 νήπιοι ἐν Χριστῴ, 1 Οον. 1}. 1. 
Απά 80 ἴῃ Ἠϊοτοοϊεβ γὸ ἤᾶνα οἱ τέλειοι 
ΟΡΡ. ἴο οἱ ἀρχόμενοι, " ὑερίπποτε,᾽, 1 Οοτ. 
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᾿. 6. Ἠοῦ. ν. 14: κ1860 “ ἔ]Π-στόνη ἴὰ 
ΟὨ γβιίδη ἴδ απὰ νἱγίαθ,, ΕΡἢ. ἐν. 18. 
εἰς ἄνδρα τέλειον, " πο ἃ σοτηρ] εἴθ πηδῆ.᾽ 
'. 6. ὑηἴο σοπιρίοῖα βρὶτῖτ8] Ἰηδηποοά, 
Νοαυΐῖ. τὸ τέλειον, “εἰ ασὰ, νἱκ. ἴῃ Κηον- 
Ἰεάσο, ἄς. 1 ΟοΥ. χὶϊ!. 10; σοτρ. νου. 1], 

Τελειότης, ητος, ἡ, (τέλειος,) οοτι- 
»ἰεοίοηο88, »θγγεοίηεϑ8, Οο]. 11. 14, ἐστὶ 
σύνδεσμος τῆς τελ. οαυΐν. ἴο σύνδεσμος 
τελειότητος. Οἵ ἢ τοςοπαϊίο ἀοοιΓ 68 
οὗ 186 ΟἴοΒρ6], 88 ορρ. ἴο [86 ΠΊΟΙΘ 8[1}0]0 
δΔηὰ Θ᾽ ΘΙ ΘὨΙΔΥΥ οποδ, Ηοῦ. νἱ. 1, ἐπὶ τὴν 
τελ. φερώμεθα. τηδδηΐηρ ψιἢαὶ τγαβ, αἷν. ] 4, 
416 ἃ 8οἰϊά 70οά, ἰμαὶ οὗ ΟἸτἱϑυίδη καον- 
Ἰοάρθο, βι οἢ 88 ναϑ διιοα ἔον (6 τέλειοι, ΟΥ̓ 
Μ6}} ᾿Ἰπϑίγυοῖοα, 85 ΟΡ. ἴο [μιδὐ βιιϊιοά ἴο {Π6 
νήπιοι, οΥ 1688 ἱπβίγιοιοά, ἰοτηηθα πε. 

Τελειόω, ἔ. ὦσω, (τέλειος,) ἐο οοηι- 
. ἡπαΐθ ρογ7δοΐ, 80 ἃ8 ἴο ὕὉ6 ψηϊηρ ἵπι 

πο πα, [ὙᾺΠ8.: 80 ϑαρί. ἴ. ΡΒΟΡ. ἴὸ 
ησ ἰο απ οπά, βηϊϑῆ, ἃ πουκ, ἀυΐν, ἄζο. 

τὸ ἔργον, Φοδη ἱν. 84. χνὶ!, 4. τὰ ἔργα, 
νυ. 86. [μι. χίϊ. 82, τῇ τρίτῃ τελειοῦ- 
μαι, ἷ. 6. “1 8}14}} ὍὈ6 Ὀτουχῶΐ ἴο [Π6 Θηά οὗἉ 
ΤΩΥ͂ ΘΟΌΓΕΘ,᾽ πϑδιηογ, ὈΥ ἀθαῖῃ. Οὗ γᾶρα, 
δρόμον, Αεἰβ Χχ. 24: μοί, Ρᾶ88. 85 τηϊά. 
ἢ δρόμον ἴωρ!]. ῬῺὨΣ]. .1ϊ, 12, οὐχ ὅτι 
ἤδη Ἐξτι λεία μαι, 8611. τὸν δρόμον, 1. 6. 
“ποῦ ἴπδῇ 1 ανὸ δἰγοδαυ οδιρ]οίεα ΤΑΥ͂ 
ΘΟΌΓΒΘ πὰ διτίνϑα δἱ [Π6 ψοα],᾽ 80 88 ἴο στ - 
οεἷνθ [86 ΡγΥῖΖθ, σοταρ. γον. 14. 8.0 ῬΒ1]ο 
ΑἸΙ]Πορ. 1. Ρν. 74, Ο, ὅταν (ὦ Ψυχὴ) τε- 
λειωθῇς καὶ βραβείων καὶ στεφάνων 
ἀξιωθῇς. ΟΥ̓ πιο, [κι. ἢ. 48, τελειω- 
σάντων τὰς ἡμέρας. ΟΥ̓ ἀθο]αγδίϊοη ΟΣ 
ῬΡορΊΘο, ἐο γεἰβὶ, Φομη χὶχ. 28, ἵνα τε- 
ειωθῇ ἡ γραφή.---Ἰ]. Ε1α6. ἐο πιαΐό ρέὲγ- 

9} οί, 1. 6. ἴο Ὀτίης ἴο ἃ βἴδίθ οἵ ρουζδοϊπθϑϑ 
ΟΥ̓ ΘΟ Ρ] δἴθηθβα : 1} σεπϑῦ., Φοῦη χυὶ!. 22, 
ἕνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, " 1Πδὲ {ΠΟΥ͂ 
ΤΩΔΥ ὍΘ ῬΟΙΘΟΙΥ απΐτοα ἴῃ οὔθ. 2. ΟὟΓ. 
χὶϊ. 9. ἡ γὰρ δύναμίς μου (τοῦ Θεοῦ) ἐν 
ἀσθενείᾳ τελειοῦται, "ΒῆονΒ ἰ[86]7 ρεῖ- 
οοι.᾽ 24. ἰ1. 22. 1 Φολῃ ἢ. δ. ἰν. 12, 17. 
Ἐο] 8. νἱ!. 82, 2) 060. δΔηὰ ἴῃ 8. τηοῦδ] 
860,86, ἕο ηιαΐα Ρογ7εσέ τι τϑβρθοὶ ἰο βγῆ, " 1ο 
[ΠΥ ΟΙαβηβα ἔγτοπι βίη, ἴο τηθκθ {01} οχ- 
ἰδίου ον ἱϊ. δ'ο οὔϊζϑθῃ πῃ {π6 Εν. ἴο (86 
ΘΌγονθ, 6. α. νἱῖ. 19, οὐδὲν γὰρ ἔτε- 

λείωσεν ὁ νόμος, "ἴθ Μοβαὶς αν τηϑᾶάθ 
ὯΟ Ροσγίοοι Ἔχριδίίοη, ργονϊ θὰ Ὧο τϑὰὶ ἐχ- 
ῥἰδοῃ δηά αἰοηθιηθηξ :᾿ σον. Υἱὶ. 1]. χ. 
4, ΠΘΓΘ 866 ΤΥ ποίθΘ. ΟΥ̓ ρογβοῃβ, Ηρῦ. 
ἶχ. 9, δῶρά τε καὶ ϑυσίαι---μὴ δυνάμεναι 
κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύ- 
οντα. Χ.], 14, τετελείωκεν εἰς τὸ διηνε- 
κὲς τοὺς αγιαξομενοῦτι “δὲ! ρϑυίδοιν 
οχρίδιϑά [ἤοδθ ἰδ ἅγὸ βαῃοϊἡβεὰ,, ΑἾδβο, 
ἕο πιαΐδ μογγξοί, ἴῃ ταβροοῦ ἴἰο σοπάϊ θη 
ΠΑΡΡΙΠΘββ, σΙΟΥΥ ; ἕο ὑτγέπο ἰο ὦ ρογγϑεὶ 
δίαίε οἵ ᾿δρρίπθθ8 δηἃ ορήουυ ; ρσορ. “ἴοὸ 
Ὀτὶπρ ΠΥ οὴ6 ἰπσχουσῇ ἰο [86 ρμοα],᾽ 80 48 
ἴο ψίη δῃὰ τοοεῖνθ ἐπ ρυῖζθ. 8.0 οἵ Οτίβι 
85 Οχαϊ θὰ ἴο Ὀ6 Ὁ ἐἀμν 811 [Ὠΐησθ, Η6Ὁ. 



ΤΕΔ 

1. 10, τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν 

διὰ παθημάτων τελειῶσαι, δὴ ἀροπίδιϊο8] 
τοθίδρθοῦ ̓  ἐμ6 ρεγβοὴ ΜΟ ῥτοοϊδίτηβ ἴδ6 
“νἱοῖοῦ δὰ δοδίονα {86 μι26 δοίην βαϊὰ 
τελειοῦν τινὰ, πὰ ἴμοβθ Μ)0 τϑοϑῖγο ἴἱ 

τελειοῦσθαι. Απά 80 οὗ ΟἸἈτῖδὶ 1 ἰδ βαἰά, 

σεῦ. 9, Υ ἴῃ6 βδ:ι6 τηείδρβον, βλέπομεν 
Ἰησοῦν, διὰ τὸ πάθημα τοῦ ϑανάτου 

δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον. ν. ϑ. υἱῖ. 

28. ΑἸ6ο οἵ βαϊηἰβ δἀνδηςσθὰ ἴο Εἰοτγ, ΧΙ. 

40. χὶὶ. 238. Οοτρ. ῬΏ}]ο ἀθοῦθ 1 1. 

Τελείως, δὰν. (τέλειος,) οοπιρίείεἶν, 

»ογγδοίϊν, 1 Ῥοι. 1. ἣν τελείως ἐλπίσατε, 

Ἰ. ὁ. " οὐουβἢ ἃ ρεγέεος Βορμθ, ὑρναυθσίηρ 

εοηπβάεδηςο.᾽ 80 ἴῃ 2 Νίδος. χί!. 42. 8 Μίδου. 
ἢϊ, 26. Ῥοὶϊ. νἱ. 87, 4. 

τελείωσις, εως, ἧ, (τελειόω,) ῬτῸΡ. 
ἐδ οοπιρίεἰλοη Οὗ απῷ οοπι αοξΐοπ, οΥ 
ἐλο αοοοηιρι ἐθῆπιοπὲ 977 απν πιρα ῥαίοαά ρκν- 

»οθε. ἴπ Ν. Ἧ. ἔζ. 885 βαϊ]ὰ οἵ ἃ ῥγϑάϊοϊίοι, 

βινιοπέ, Τμα. 1Ἰ. ΑἾβὸ οοῆς ΟΥ̓ 
δοίίοη, 88 βαϊὰ οἵ ΟἾ τίβιβ ρυϑδι πβοοὰ, 

ἴδ 88 το Ἔχρίδίίοῃ δηά ἱπίογοθβείοῃ. ΗθὉ. 
νυἱὶ. 1}. 
Τελειωτὴς, οὔ, ὃ, (τελειόω,) α οοπι- 

»ἱείον, ρετγεσίοτ, Ῥτορ. “" ὙΟ ὈΓΙΏΡΒ ΟὯΘ 
τὨγουρσὰι τὸ {πῸ ροαὶ 80 88 ἴο ψίῃ δηὰ τϑ- 

εοοἶνο ἴΠ6 ῥτἶΖθ, Ὦ 0. χὶϊ. 2, εἰς τὸν τῆς 

πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελ. Ἰησοῦν, 
οοΡ. ἰϊ. 10. 
Τελεσφορέω, ἴ. ἥσω, (τελεσφόρος, 

«ϑυϊησίηρ 10 δὴ οπά,᾽ μοτγίδοϊπρ, Πρθηϊηρ, 
ἔτ. τέλος, φέρω.) Ῥτορ. ἐο ὀγίπῳ ἐο Ῥεγ7δο- 
ξϊοπ οὐ τπαΐωτίίν, 88 ἴγαϊ!, γταίπ, ὅζο. ἐὸ 

γίροη, 88 οἷκ. ἱπ (1488. ; 8080]. δηὰ ἢρσ. ἴΔι. 

σἱ. 14, οὐ ΤΕλΕσ οΡΟν νι. ὙὮΟΓΟ 866 ΩῪ | 58 

ποῖο, διά οορ. Μαιί. χίϊ!. 

Τελευτάω, ἴ. ήσω, (τελευτὴ.) ῬΓῸΡ. 

ίο ὑτὶπο ἰο απ ὁμά, βηϊδβὴ ΔῊ οοταταθποθὰ 

δοϊΐοῃ, Ευτίρ. Ρμαη. 1697, ὦ πάτερ, ὃς 

ταῦτα τελευτᾷ, οΥ οοπιρίοίδ, ΔᾺΥ οομι- 

τηθποοὰ ροσὶοά οὗ {{π10, Θβρ66. [Βαὶ οὗ 116; 

80 θιω. χἰϊ. 1ὅ, τὸν βίον τελευτᾷν, “ ἴο 

ἐπα οπϑϑ 16, ἴο ἀἷθ .᾽ ἴῃ Ν, Τ΄ ἱπίγδῃβ. Οὗ 

συ τὸν βίον ἀπάοτεὶ. ἐο ἀἷο, Μαῖι, 1. 19, 

τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου. Ἰχ. 18, 

οἵ 8]. βββρο 'π ϑορί. ἃ Οἶδβα. Οὗ υἱοϊεπὶ 

ἀφαῖι, Ναῖι. συ. 4. ΜΙς. υἱῖ. 10, ανάτῳ 

τελευτάτω, "1οῖ μέτα ἀΐθ [86 ἀοαίὶ, δζα- 

Ρμαξ, " δῸ ραΐ [0 ἀφδίδ σὶϊμουϊ τλθτογ. 

Τελεντὴ, ἢς, ἡ, (τελέω, τέλο-,) απ 

πᾶ, ἰἰπιΐ, οβροο. οὗ 118: 80 σελ. τοῦ 

βίου, Ἰετα. 481, 14: ἴῃ Ν, Τ. δὖ80]. ὁπα 

οὗ Ἰ1ἴε, ἀοαίδ, Μαῖι. ᾿ἰ. 1δ, ἕως τῆς τελ. 

Ἡρώδου. ϑορί. αεη. ΧχΥΙϊ. 2, 8]. ΑΡοσΥ, 
δηᾷ (]688. 

Τελέω, ἔ, ἔσω, (τέλος,) ἰο ἑογπιΐπαίο, 

ὁογπερἐδίδι, είν αοοοπερίἑεῆ, Ήοτα. Οἀ. ἷν. 
776: τταρϑ. ἷ. ῬΒΟΡ. δπὰ ρϑῆθσ. ὑσὶ [ἢ 806. 

Μαῖϊ. χιϊ. δ8, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἴ. τὰς 

παραβολάς. χῖχ. 1. χχγὶ. 1. μὰ. 1]. 89. 

2 Ττα. ἰν. 7, τὸν δρόμον, (ἃ τηοίδρμον ἀθ- γι 
τνοα ἔτοτα ἴδ ἀφοηϊβιϊς ρῆγαβο τελεῖν δρό- 
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ν, ο66. ἴῃ οι, χχἰϊ!. 378.) εν. χὶ, 7. 
458. ἴζ.υ. χὶὶ. δ0, ἕως οὗ τελεσθῇ, 1. 6. 

δόμη χὶσ. 28, 80, τετέἔ- 
λεσται, τέ ἐδ βηΐολεά ! Ἰ. 6. “186 σι ο]0 
σοῖς. Πον. χ. 7, ἐτελέσθη τὸ μυστή- 
ριον. χΥ. ἷ, 8. ϑορί. ἀηὰ Ο]458. ΕῸ]]. ὉΥ 

τελεσθῇ τὰ χίλια ἕτη. νεῖ. ὅ, 7.---. 
ΜΈΤΑΡΗ. ἴο ἡωϊν αἀοοοπιρίμἷ, γα, ἐχο- 
σμέδ οΟΉι , 88. 8 ΓΪΘ ΟΥ ]ανν, ὙΠ δος. 
τὸν νόμον, οι. ᾿, 27. ΦΔΦαιμεβ ἰϊ. 8. 
ἐπιθυμίαν σαρκὸς, Οἴαἰαϊ. ν. 16: ἴπ 
ΟἸαβα. οὐἱγ οἵ ογάϑγβϑ, οὐ ἀϊγθοι] Ὁ 8, β6. 
Ιμυς. Ῥίδοαι. δ2, τελῶμεν τὰ παρηγ- 
ελμένα. ΟΥ̓ ἀεοϊαταίίοηϑ, ΡγορΡΒΘΟΥ, ὅτ. 
τ. χυΐ!. 31, τελεσθήσεται πάντα τὰ 
εγραμμένα. πὰ χχὶϊ, 87, 8]. ἴ. 
τὰ ἷ. 

α, 
φόρους, οι. χίδ!. 6. 308. δηὰ ΟἸ88. 

Τέλος, εος ους, τὸ, αἩ ὁπ οἵ ἔεῦηι, 85 
85] ά οὗἉ {ἴτη6, 4150 ἐεγηεέπαξίοπ οΥ οοτερί δέ 
οὗ δειίοι : ἰῃ Ν. Τ. 1) ΘΕΝΕΒ. δὰ στ 

Ὡ. ἴχα. ἷ. 88, τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ 
ἔσται τέλος. 2 Ὅον. 1". 18, εἰς τὸ τέλος 
τοῦ καταργουμένον. 866 Τὴῦ ποία, Ηοδ. 
νἱϊ. 3, μήτε ζωῆς τέλος. 1 ΟὍον. Χ. 1]. τὰ 
τέλη τῶν αἰώνων. 1 Ῥοῖ. ἶν. 7, πάντων 
τὸ τέλος : υὐτὰ χοη. ἴὰρ]. ΦοΒη χὶϊ!. 1, 
εἰς τέλος (ζωῆς) ἠγάπησεν. Μαῖϊ. χτίν. 
θ, χ. 22, ὑπομείνας εἰς τέλος, 561]. ζωῆς 
ΟἹ παθημάτων. ΜΙ. χὶϊ!. 7. ἴ.π.. Χχί. 9. 
] σον. ἱ. 8, ἕως τέλους, 56}}. ζωῆς. 1 Οον. 
χυ. 24, εἶτα τὸ τέλος, Ϊ. 6. “ἴδ. ϑῃά οὗ [86 
σοῖς οὗ τοἀοτηρίίοι.᾽ Αὖ80]. τέλος ἔχειν, 
ίο δαῦα απ οπα, ὃο οηὐοά; ψ. ἴο Ὀ6 ἀθ- 
βἰτογαά, ΜΙς. 1.2, 26, οὐ δύναται σταθῆναι, 
ἀλλὰ τέλος ἔχει. Αἀγνοιῦ. δος. τὸ τέλος, 

εἰς τέλος, 
πη}: “[ο 186 οπᾶ,᾽ Ῥαηρείναἶᾳ, 7) ν δον, 

πι, χυτὴ]. ὅ. 1 ΤᾺ. 11, 16, Μοίοῃ. ἡ ἀρχὴ 
καὶ τὸ τέλος, οαυΐν. ἴο πρῶτος καὶ 
ἔσχατος, ον. χχὶ!. 18. 2) ἤρ. ἐπα, ἱ. . 
δυοηΐ, ἐβδμθ, ,. Μαῖῖ, χχνὶ. δ8, ἐκά- 
θητο ἰδεῖν τὸ τέλος. 26. ν. 1], τὸ τέλος 
Κυρίου, ἷ. 6. “ποῖ [86 οτὰ ρανο.᾽ 1 

οι. Υἱ., 

ἃ ἀθοἸατγαιίοῃ ΟΓ ῬΥΟΡΏΘΟΥ, 
5), τὰ 

τέλος ἔχει, “ ανο 0] Π] ποι; ατὸ ἐμ] 8]. 
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8) ἔχ. ὁπά, ἷ. ᾳ. “ θη] ρυγροβε.᾽ (δαὶ ἰὸ 
ὙΠ] οἢ 8]}} ([Π9 ρΡατίβ οἵ ἃ γῆ ο]6 ἰεηά, δηὰ 4}} 
τεγτηϊηδῖθ, (π6 οἰΐοῦ ροϊηῖϊ, δώηι, 1 ΤΊπι. ἱ. 
δ, τὸ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν 
ἀγάπη : ἰηῃ Βοηι. Χ. 4, τέλος νόμον Χρι- 
στὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύ- 
οντι, 180 ΒΕΠ86 δ, “ἴπ6 δοορβ, ἐπά, δπὰ 
ἢπ4] οὐ]εοὶ οὗ {πὸ [τ [ῸΣ 70:8]βοαίοη.᾽ 
8,66 Αοίδβ χἰϊὶ, 88. ϑ᾽ΠῊ]]ΑΥ]Ὺ 88 βαγβ Ρ]}1]ο, 
Ῥ. 626, προὔκειτο ἐν αὐτῷ τέλος ὠνῆσαι 
“«οὺς ἀρχομένους. 4) τηρδίοῃ. ἀπά ὉΥ ἃ υ86 
Ἑοττηϑὰ οἢ [μα δθῆβῈ οἵ τελεῖν, ὈΥ ψμϊοῇ 
τ τθδη8 ἕο ραὺ αν οὐ ἰσϊθυΐο, ἃ ἑάα;, ἰγῖ- 
δωίε, Μαῖϊ. χνὶϊ. 25, τέλη ἢ κῆνσον. ἈοΙ. 
ΧΙ. 7, δὰ Ο]458. 

Τελώνης, ουὅ, ὁ, (τέλος, ὠνέομαι.) 
ῬΤΟΡ. α Κυγ ΠΡ ΟΥ̓́ἐλὲ ἑαθ8 ΟΥ σμδίοηιδ; ἴῸΥ 
18:6 ΡυὉ]} 6 τουθῃιι68 οὗ [ῃ6 δῃοίθηδ Τ6ΤῸ 
τιϑΈ 8} αστηϑὰ οὐ, δπὰ διηοηρ ἴῃ 6 ἘΟΙΏΔΗ8Β 
16 ΤΆΓΓΙΟΙΒ 616 οὨεδγ οὗὨ [Π6 ξαυσϑίσίδῃ 
ΟΥάδυ, ΟΥὁἩ δὲ Ἰδδδί ῬΘΊΒΟῚ8 οὗ ὑγϑδ (ἢ δηά 
ΤΆῊ, ᾿ἰκ Ζεβοοῦδυδ, ἀρχιτελώνης, [ψὰ. 
χίχ. 2. Τἢ ἔδιτηογδ- ΘΏΘΓΑ] δα 4180 βυὺ- 
ςοπίγδοίϊογβ, δηὰ {ΠΥ θιηρί ογεὰ δρθηίβ, 
ψἶο οοἸ]]οοίοά (Π6 ἰαχοβ8 δῃηὰ διϑίοτῃβ : 
τἴἰο80 ψΈ͵Ὸ ο8]164 τελῶναι: ἱπ Ν. Τὶ. ἴῃ 
[18 ἸΔΕΟΥ δθῆ80, ἃ ΤΟΥ͂, 
ΟΥ συδίοπιϑ, ἈΒυΔΙΪΥ Ῥουβοηβ οὗἩ ἴπ6 Ἰονεϑβὶ 
σταάς, (68 810Π6 ἡκοῖν ἴο ἢ]}] 80 οἀΐουδ 8η 
ΟἹ 66.) δηᾶ ὉΥ ἰπ6 «9678 αἰγαγβ οουρ]οὰ 
ψ(ἢ τη6 τηοϑί ἀδργαυεα οἷδδβεβ οὗ βοοιδίγ, 
Μαῖϊ. ν. 46, οὐχὶ καὶ οἱ τελ. τὸ αὐτὸ 
“ποιοῦσι: Χ. ὃ. τελ. καὶ ἁμαρτωλοὶ, ἰχ. 
10. χυίϊ!. 17. χχὶ. 81], δ] 
ΤΈΛΕ Κέοε ον; τὸ, (τελώνης.) α ἰοϊΐ- Ἶ Τ' 

ἄοιδο, συϑίοηγν-ἤοιϑο, οοἰϊοοίοτ᾽ 8 οὔῖοε, Μαῖι. 
ἶχ. 9. ΜΚ. ἰϊ, 14, αηὰ Ο]488. 

ἹΤέρας, ατος, τὸ, α τὐομάογ, ρογίθηΐ, 
Ῥγοάϊέσῃ, Βιυ] ΟἿ] 88 Τοσθθοάϊηρ βοιπϑι ΐῃ 
ἕαϊυτα; ἴῃ Ν, Τ΄ ΟΩ]Υ γὶ. ἀπὰ αἰ σαγθ Ἰοΐη 
ἢ σημεῖα. 9008. Απηϊ, ἰϊ. 12, 1. Χοη. 
Μετ. ἱ. 4,1δ. 1} ρτορ. Ασοίβ 1. 19, δώσω 
τέρατα ἐν τῷ οὐρ. ἄνω, καὶ σημεῖα ἐπὶ 
τῆς γῆς κάτω. 2) φοῃοῖ, σημεῖα καὶ 
τέρατα, 8ἰρη8 απᾶὰ τυομάθγϑ, βροκθη οὗ 
4 ταἱρ τ ποθ, πιϊγαοίθ8 οἵ νατίουβ Κίηάβ, 
80 δες ΧΧΧΊΙΙ. 20.) 80 οὗὨ [Π6 τηΐτγϑοὶθβ οὗ 
ο868, Αοἰίβ υἱὶ. 86. οὗ ΟἸτίθι, Φομη ἦν. 

48. Λοῖδ 1. 22. οὗὨἩ [Π6 Δροβίϊθβ δῃᾷ ἰθδοὶ)- 
6Γβ, νοῦ, 48, ἵν, 80, 4]. ; α]δοὸ [86 ῥγοϊεηδοὰ 
ΖΣΩἾΤΔΟ]68 Οὗ [Ἀ]56 ἡδὰ ἴα ΟΥ Ἰδδοθο , Νίδιι. 
χχὶν. 24, 2 ΤΏ. Σἷ. 9. βερί. διὰ ΟἾδββ. 

Τεσσαράκοντα, οἱ, αἷ, τὰ, ἰηάεα. 
"γί, Μαῖϊϊ, ἵν. 2. Μὶς. 1. 18, Αοῖς 1, ὃ, 4]. 
δορί. δηά Ο]688. 
Τεσσαρακονταετὴνς, ἔος οὗς, ὁ, ἡ, 

δ). (τεσσ. ἔτος.) ΟΥὙ ζογίψ ψγοατϑ, 6. μτ. 
τεσσαρακονταετὴς χρόνος, "τὸ [τη οὗ 
ΦΟΥῪ γοατδ,᾽ ΤΟΣ γϑδγβ᾽ ἴτηθ, Αοἰϑ νἱ. 28. 
χί, 18. 
Τέσσαρες, οἱ, αἷ, ποαΐ, ρα, χοῃ. ων, 

Αἰτο τέτταρες, πουΐϊ. ρα, σατά. δάϊ. ΧΟῸΓ, 
Μαῖι χχίν. 81. ΜΚ. 1ἰ. ὅ,.4]. ϑερί. ἄς (1888. 
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Τεσσαρεσκαιδέκαπος, ἡ, ον, ογάϊη. 

δὰ). γυυγίοοπίλ, Αοἰθ χχνυὶ. 27, 88. ϑερί. 
δῃὰ Ο]2588. 
Τεταρταῖος, ία, ον, (τέταρτος,) δ 

84}. τηδικίης δυσςσεβδίοη οὗ ἄδγϑ, υβοά οἱ] 
δάνεγυ. ὁπ ἐδ ὕγοιγίλ ἄαν. Φομη χὶ. 89, 
τεταρταῖος γάρ ἐστι, ἷ. 6. "6 18 Ὠον (ἢ 6 
ἴουσ ἀδγ ἀθιᾶ,᾽ 88 Ὀεδὴ ἴθ ἄαγε ἀεδά. 
ΡοΙ. 11. δ2, 2, ἤδη δὲ τεταρταῖος ὦν. 
Τέταρτος, ἡ, ον, ογάϊη. 86]. ἀτεσοα: 

ρες.) ἐδδ γοωνίδ, Μαῖι. χὶν. 25, αἱ. ϑοριῖ. 
ἀπά Ο]488. 

Τέτρα-, σοπίτ. [Ὁ τέτταρα οΥ τέσ- 
σαρα. 
Τετράγωνοφς, ου, ὁ, ἡ, δὰ). (τέτρα, 

γωνία.) 7γυμγ-οογποτοά, ζουγεδγμαγο, Ἐδν. 
Χχὶ. 16. βερῖ. δὰ Ο]488. 
Τετράδιον, ου, τὸ, (ἀΐτα. οὗ τετρὰς, 

ἃ ἰοιταὰ, {Π6 ΠυΏΌΟΓΙ ἔοι.) α φμαίογπίοη 
οἵ βο]άΐουβ, [ἢ υϑ08] Ὡπ ΟΣ οἱ ἃ Βοϊηδῃ 
ηἰχιιυ-τναιοὶι, το] ]ενθὰ ουΟΓῪ ἱμγεθ Ἰιουτα. 
Αςίβ χὶϊ. 4. ῬΆ1]ο ἱπ ΕἾδοο, Ρ. 981. οὶ]. 
νἹ. 88, 7. 
Τετρακισχίλιοι, αι, α, δἀ]. (τετρά- 

κις, δάν. χίλιοι.) Ῥτορ. “ΟῸΓ [168 ΟὯΘ 
τῃουϑαπά,᾽ 1. 6. ζο" ἰδουδαπαά, Μαῖϊ. χν. 
88. ϑερί. δῃὰ ΟἾδ88. 
Τετρακόσιοι, αι, α, 84]. ων δμη- 

ἀγεοά, Αοἰϑ ν. 86, 8]. ϑορῦ. δὰ Ο]αββ. 
Τετράμηνος, ον, ὁ, ἡ, 84]. (τέτρα, 

Ὠσἢ 866, μὴν.) 977, ),0μν' τιοηίδθ, Φ οἢη ἰν, 
, ἔτι τετράμηνός ἐστι (χρόνος) καὶ ὁ 

Μερισμὸς ἔρχεται, ἷ. 6. ἔου το Ἐ}}8᾽ {{Π|6. 
ἜΧί, χγϑο. ϑυΐϊ, τετράμηνον, ἃ ἴογτια ουπὰ 
" ϑορί. ἢ 186 τρϑβου πο οὐδ ἰῃ 106 

888. 
Τετραπλόος οῦς, δη ἢ, ὅον οὖν, κα]. 

ἱτῖτρα, ἁπλόος,) γ)ουηγοία, ἴμι. χῖχ. 8, αηὰ 

Τετράπους", οδος, ὁ, ἧ. δὰ]. ὑτέτραι 
“ποὺς,) 70εγ-7οοἱδά, φμαάγμρεα 
80]. τὰ τετράποδα, φιαάγερεάϑ, Αςἴθ χ., 
12, χὶ. 6, Ποιὰ. 1. 28. ϑορῖ. ἀπὰ Ο]6588. 

Τετραρχέω,. ἴ. ήσω, (τετράρχης,) ἰο 
: ἐέγα ει, Ἢ γΐδ α8 ἐείγαγοῖ, νῶι κε. 
μι. 1.1.1. 408. Ὑ}ι. 8ὶ 1]. 

Τετράρχηκ“, ου, ὁ, (τέτρα. ἄρχω.) α 
ἐάράνεις κἀς “ἴδ τυ ]οΥ οὗ (ἴ6 θεία τί 
οὗ ἃ ἀϊδίχίοϊ ΟΥὙ ῬΤΟΥ͂ΠΟΘ :᾿ Θέσαθο, Ρ. δδή, 
Οδϑαυῦ, [ἴῃ Ἰαῖδθγ ὑβαρθ 1 ὈΘΕΔΠ16 ΔΙ οη 
19 Βογηδῃβ ἃ σοιῃτηοῃ [1116 ἔογ (8086 ἍὯΟ 

ψοσιοὰ οἷν οὗ ἃ ργονίηοθ οὐ Κίηρ- 
τη, δι δ] εἴ ὉΠ]Ὺ ἴο {π6 ομηδῃ ΘΙΏρϑτοῦ, 

Ιη Ν. Τ. οἵ Ἡετοὰ Απιίραβ, Μαῖ!, χὶν. 1. 
[μι. 1}1.. 19. ἴχ. 7. Αοἱβ χιϊ!, 1. 
Τεύχω, δβο6 Τυγχάνω. 
Τεφρόω, ἴ. ὥσω, (τέφρα, 5568.) (ρ 

γεάμοθ ἰο αδὖδ8. εἰξογίψ ορηϑμπιθ, δείγοΥῦ, 
6. ἅτ. οἰδ5, ν ἢ δου. 2 Ῥεῖ, ἱ!, Ά, 

Τέχνη. ης, ἡ, (τίκτω, τεκεῖν.) ατέ τὶ 
ἘΞ ἐν 1) ΡγῸΡ. αγί Ν ΉΆΒΟΥ βοϊεπςὸ, 



ΤΕΧ 

ἄς. Αοίθ χνὶϊ. 29, 
δορί. ἘΆΡΌΘΕ δά ΟἾαβθ. 2) τοοΐοῃ. απ 
αγέ, ἐγαάε, ᾿λαν. χυὶὶ. 22, τεχνίτης πάσης 
τέχνης. Αοίϑ ΧΥΣΙ, 8, σκηνοποιοὶ τὴν 
τέχνην. ϑορί. δΔηὰ ΟἾἸδ88. 
Τεχνϑτης, ου, ὁ, (τέχνη,) Ῥτορ. α» 

ατέϑαπ, αγέίοον; Αοἰδ χῖχ. 24, παρεί- 
Χχετο τοῖς τεχνίταις ἐργασίαν. νεῖ. 88. 

ν. χυἱὶ. 22, ϑορί, δπὰ Ο]δ58. ΕἾ. οἵ 
(οὐ, 8858 116 θυ] Υ δηὰ ἔουπάος " 2.1 
ΠΡΟΤῚ; Ψογυδαίεια, ΗδθὉ. χὶ. 10. ὙΥ ἰδ, 
ΧΙ. 1. 
Τήκω, ἴ. ἕω, ἰο πιοῖέ οἵ [ἰὴ » ΒΘΙΊΠΟΥ 

ὈΥ Πιοαῖ ΟΥ̓ ταυϊδβίυτο: ἰῃ Ν. Τ΄ ρ888. 
Φήκομαι, ἰο ὃδ τηοϊθα,, ἰο πιοί(, 2 Ῥοῖ, 11]. 
12. ϑερῖ. δηὰ Ο].β8. 
ἸΤηλαυγῶς, κἀν. (τηλαυγὴς, ἴδτ- 

Βῃϊηΐησ, ταὐἀΐϊδηϊ, ἔν. τῆλε, αὐγὴ." γαάτ- 
απέϊψ, ὀνιρλεΐψ, Ἰ. 6. οἰδατῖψ, ἀϊδίου γ, ΜΚ. 
νὴ. 25, ἐνέβλεψε τηλ. ἅπαντας. Ὠ]οά. 
δα. 1. δ0, πρὸς τὸ τηλαυγέστερον ὁρᾷν. 
Τηλικοῦτος, αὐτη, οὔτο, ἀδτηοηβίγ. 

οοΥτοὶ. ργοη. ΡΓῸΡ. ἃ βἰγεηρίμοποά ἔοτμι οὗ 
τηλίκος, ἡ, ον, 80 σγθαΐ, ἑαπέμβ, 2 Οὐγ. ἱ. 
10, ἐκ τηλικούτον ϑανάτου. Ἠϑοῦ. ἰΪ. 8. 
74. 111. 4, ἃ]. αηὰ Ο]688. 
Τηρέω, ἴ. ήσω, (βαρροβοά ἴο Θοἴλ6 ἔγοτῃ 

τηρὸς, " Μαϊοβίηρ, 2 βοη. ϑυρρ!. 245. 
νοῦ 10 ψου]Ἱὰ ταῖθον βοοῖλ [μα τηρὸς ἰ8 ἀθ- 
τἱνϑ ἔτοιῃ τηρέω. Ἰπάοοὰ τηρὸς 8 ὁη6 οὗ 
1ο80 σπυογδαΐϊδθ [οττηθὰ ἔγοτι ἃ Ῥγθβ. ἱπάϊο. 
ἃηά δαιΐν, ἴῃ 86 π86 [0 8} ρΑΓΙΪΟ. ῬΓ68. 80 
ποιὸς ἴτοτη ποιέω, δῃά βοσκὸς ἴτοπι βο- 
σκέω. Τῆνβ τηρὸς 8 Θαυἷΐν. ἰο τηρῶν, 8ἃ8 
φίλος ἴος. φιλῶν. Τηρέω ἰἴ5616 που]Ἱὰ 
86θῖ ἰὸ ὃ6 ἃ υοῦ ρεγεστίπα, ῬΥΟΌΔΟΌΪΥ οορτι. 
ὙἸΓᾺ Βουηθ ὁπ6 ἴῃ ἐπα βαηβοῦθ. [8 Ῥγὶπι. 
Β6η86 βθϑῃβ ἴὸ ὃὉ6 ο οί ΟΥ σγαβ}, δπὰ 
1Πδης6 ἴο ΚΕΕΡ, ἴο Κοὲρ λοία οἵ, δπὰ ἢρ. 
ἴο ϑορ σύ’ οὐδν, ἕο τυαζοΐ,) ἐο ΚδθΡ απ 
ὁγ6 ὠροῆ,, ἕο τυαξοῖ, δμιὰ Ὠθηοθ ἰο ζδ6}, ἴο 
φμαγά, ἴτλῃ8. ἴ. ῬΒΟΡ. ἐο τυαξοΐ, ἰο οὐϑογῦθ 
αἰἐοπέϊοοίψ, ἴο 66 ρ 186 δγθθ ξχϑὰ ὑροη (οὗ 
τηΐηρ8)., ἢ δοο. Βου. 1, 8, καὶ τηροὺν- 
τες τὰ ἐν αὐτῇ (προφητείᾳ) γεγραμ- 
μένα, “ καϊοπίησ ἰῃ6 ΕΔ οηὶ οὗ [ἢθ 
γτορἤθογ.᾽ χχῖ, ᾿ 9. ϑορί. τηρῶν ἄνεμον, 
ἧς], χί. 4, ὃς (1488. Ἠδησθ ἢξ. ο οὔϑεγῦθ, 

ἑδορ, Καὶ, δθ ἃ ἀπίγ, ῥτθοθρί, ἰαν, ουιδίοτῃ, 
ὅζο. ΞΞ "“ἴο ρογέοσττη δι ἢ Ὰ]}}Υ, υἹρ! ]Δη]γ," 
Μὰ ἀοο. τὰς ἐντολὰς, Ναῖϊ, χῖχ. 17. οἵϊ,; 
ἐντολὴν τὴν ἄσπιλον, 1 Τίω. νἱ. 14: 
λόγον, Φοϊιη νυἱϊϊ!. 5]. Βον. 1.10: λόγους, 
Φοῖη χῖν. 24: τὸν νόμον, Αοἰδ χγν. ὅ; πα- 
ράδοσιν, ΜΙ. νἱ]. 9; τὸ σάββατον, οδη 
Ἰχ. 16. σθηοῦ. ὙΠ δος. ΟΧΡΥ. ΟΥ 10]. 
Ἐὸον. 1. ὅδ, ὁ τηρῶν τὰ ἔργα μον, ]. 68. 
ἐ4Π6 ΨψοΥίκ ψηϊοἢ 1 τοαυΐγο, Μαῖΐι. χχὶϊ, 
8. Βον. ᾿1ϊ. 8.--ξ[]1. Ὁγ ̓ π}}}. ἐο ζο6}, σμαγά, 
6. 5Ὁ. 8 ῬΥΙΒΟΒΟΥ, ἢ δοο. Μαῖ. χχν]!, 86, 
84, τηροῦντες τὸν ᾿Ιησοῦν. Αοῖἴϑ χὶ!. ὅ, 6. 
χνυὶ. 28, χχίν 28. 1 Ζοΐη ν. 18, τηρεῖ 
ἑαντὸν, '. 6. “18. οἢ δὶβ ριυδγὰ :᾽ ραγο. 
Μαῖι, χχυῖ δ. 4, οἱ τηροῦντες, ἔλα ζδ6}673, 

Ἀ 
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αράγματι τέχνης. ] σμαγάδ. ΟΥ̓ (Βίπρε, τὰ ἱμάτια, Ἐον. ΧΥ], 

ΤΙΘ 

1δ: ἔργ. ἐο ἴῃ βαξεϊυ, ἐο ργόϑεγῦσ, τραῖπ- 
πο τ ββδάιν οὗ εἶεν ΒΥ, ἘΡὮ. ἐν. 
8, τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος. 
2 Τίπι. ἱν. 7, τὴν πίστιν τετήρηκα. δυὰδ 
6. 80 ἔμ. δος. υυἱτἢ δα]υποῖβ : 18 ἀου]6 
"πε οὗ ΟΡΘΥΒ. δηά πῶς 2 υὐνν χὶ. 9, 

αρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα καὶ “τηρή- 
τὴ ̓  Τίω, γι 29. ὅα. 1. 27; νι ἀδι οἵ 
ΡοΙ8. Δυάθ 1] ; [0]]1. ὈγῪ ἐν οὗ κἰδῖο, “298ὴ 
χυὶ!. 11, 12, Δυάο 21]; ἔκ τινος, “Ζοἢη 
χυϊ!. 1δ: ἀπό τινος, 36. 1. 27.---111. ἐο 

Ὀδοῖ, γεϑογῦθ, ΜΪΛῺ ἃοο. οὗ Ὠΐηρ, ζ οἢπ 
ἃ. 10, σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕωε 
ἄρτι. χιΐ!. 7. τί τινι, 2 Ῥοῖ. 1]. 17; τὶ εἷς 
τινα, 1 Ῥεῖ. ἱ. 4. Οὗ ρόῖδοη, 1 Οὐον. νἱ]. 
87, τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, ἰ. 6. 
ἐἴο Καθρ [ΘΓ δὖῦ ῃοπῖθ, υπτηδιτὶϑά,᾽ ορρ. ἴθ 
ἐκγαμίζων, νον. 88. 2 Ῥεῖ. 11. 4, εἰς κρίσιν. 

Τήρησις, εως͵, ἡ, {τηρεων ΤΤΟΡ, ἡ 
τοαΐολτησ, Κοορίησ, αὐνὰ ἤθηοο ἴῃ 
ἢμρ. οὐθογύαποο, Ὅτηια 
τα, ἐντολῶν, ἴ Υἱ:. 19. 2) σιαγά, 
ισατὰ ; ἴῃ Ν. Τὶ, τηείοη. »ίαοο 977 ισαγά, α 
ογΐίβοῃ, Αὐὶα ἵν. 8. ν. 18, ἔθεντο αὐτοὺς 
ἐν τηρήσει δημοσία. 

ποδὶ ἱ. 6. οΥ̓ ῥτο- 

Τίθημι, ἔ. θήσω, δον. 1. ἔθηκα, ρμοτῇ. 
τέθεικα, ο 86ΐ, μέ, ρίασε, ἰαγ, ἴτατιθ. 1, 
ἴῸΡ. ἴο 86έ, ρυΐ, ὮΘΓΟ ἃ ῬΘιίΒΟἢ ΟΥ [ΐηρ 

18 βοῖ δγϑοῦ, χαῦ!ον ἴΠ8η 88 ᾿γίπηρ ἄονπι : 
δεῖ. α ἰἰσὴξ, οὐδὲ τιθέασι λύχνον ὑπὸ τὸν 

ὅδιον, Μαῖϊ. ν. 1δ: ὑποκάτω κλίνης, 
ἃ. Υἱ. 16: εἰς κρύπτην, ΧΙ. 858: δ0 ἃ 

{|6, ἐπὲ τοῦ σταυροῦ, Φοδη χῖχ. 9 : οῃοϑ᾽Β 
ἕοοι, ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης, Κον. χ. 2. Μιά. 
ἕο 8δὲ οὐ Ῥω 7 οπμϑ᾽β βοῖγ ἰ. 6. ΟἹ οπο᾿β 
οὔσι ρατὶ οὐ ὈΘἢΔΙ]ῇ, ὈΥ ΟὨΘ᾽8 ΟὟ ΟΥ̓ΔΕΓ, 
ὅζο. ; 6. 57. ῬΘΙΒΟΙΒ ἴῃ ὈΓΒΟΙ, εἰς φυλα- 
κὴν, ΑοἰΒ χὶϊ. 4: εἰς τήρησιν, ἵν. ὃ : 8180 ἐν 
φυλακῇ, Μαῖϊ. χίν. ὃ; ἐν τηρήσει, Αεῷ 
ν. 18 : οὗ [Πΐηρβ, ἐο 8έ ἴῃ [06 ῬγΌρδὺ ρἷδοο, 
1 Οον. χὶΐ. 18, ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη---ὲν 
τῷ σώματι. ϑροκθη οἵ ἰοοὰ οΥ ἀγίη,, ἐο 
8οὲ ΟὉ ΟΥ ομξ, ὙΠ ἀοο. Φοῦη ἱϊ. 10, τὸν 
καλὸν οἶνον τίθησι. --- 11, ΟἾἾΘΏΘΥ οὗ 
υΐηγσβ, ἐὸ »εΐ, ἴαψ, ἰαν ἀοισα, ψὮΘτο ἐδ 
{Πρ 8 οοῃοαϊγοά οὗ 85 ἰαἸὰ οσ ᾿γίηρ ἀονπι 
ΤΑΣ ἰὮδη 85 δγοοῖ : ε ῬῖορΡ. ϑεμέλιον, 
1. νἱ. 48. 1 Οογ. ἐϊ. 10: λίθον προσ- 
κόμματος, Ἐοπ, ἰχ. 88; πρόσκομμα, 
χὶν. 18: ζϑῆοῦ. ἴῃ [06 δάαρο, [,ὰ. χὶχ. 2]. 
αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκας, " τακίηρ ἃρ ψῆδὶ ἴμοὰ 
Βεαβὶ ποῖ Ἰδαϊά ἀονη," " ἰακίη τ δὶ ἰδ τοὶ 
{πΐπ6 ονπι.᾽ ΟΥ ἀεαά Ὀοάΐθ8, ἐο αν ἴῃ ἃ 
του Ὁ ΟΥ Βαρυ ]οἶτα, τἱτι δος. ΜΚ, χν. 47. 
χυὶ. 6, ὅπου ἔθηκαν αὐτὸν, ἃ οἷ. Ἐ0]]. 
Ὁγ ἐπὶ Ὑἱἢ σοη. τοὺς ἀσθενεῖς ἐπὶ κλι- 
νῶν, Αςῖβ ν. 1δὅ; 10} ἀοο. κάλνμμα ἐπὶ 
τὸ πρόσωπον, 2 Οὐτ. ἰἴϊ. 18; τὰς χεῖρας 
ἐπ᾽ αὐτὰ, Μὶκ. χ. 16: 8ο ἢ ἐπὶ δοά 
800. ἱπιρὶ. τὰ γόνατα τιθέναι 5ς. ἐπὶ τὴν 
γῆν, Ἰλϊ. “ἴο φῥίδοθ {Π|6 κῆθθϑ," -ξῷ ἴο Κηρεὶ, 
ΜΚ. χνυ. 19. οι, : ὑπὸ τοὺς πόδας τινὸς, 
1 Ὅον. χνυ. 2ὅ. Τὰ {1|6ὸ βθῃ89 οὗἉ ἐο ἰαν ο᾽ 
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ΟΥ αϑίάδ, ἱμάτια, Φοΐῃ χὶϊ!. 4. 2) ἢρ. 
τιθέναε τὴν ψυχὴν, “ἴο ἸΑΥ ἀονῃ πο 
116.,᾽ Φοδῃ Σ. 11]. οὔ. ΕὉ]1. Ὁ’ ἐπὶ νι 0ἢ 
806. Ναί. χί!. 18, ϑήσω τὸ Πνεῦμά μου 
ἐπ᾽ αὐτὸν, ἷ. 6. “Μ}}} ρσῖνθ ΟΥ ἱπιραγὲ ἴο 
εὴπ :᾿ τη. νὴ} ἐν, 2 Οὐον. ν. 19, ϑέμενος 
ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς, Ϊ. 6. 
“ Ῥιδοίης ἡ 8. Ἰαγίηρ Ὁροῖ ὑ8, σοιημὶι- 
ὕπρ υπῖο υ8. Μ|α. [0]]. Ὀγ εἰς τὰ ὦτα 
ὑμῶν, “ἴο ΙΔΥ ῸΡ ἴῃ ΥΟΙΓ ΘΑΓΒ,᾿ ΞΞ ἴο ἰεὶ 
81:1 ἱπίο γοῦν δα, τη 8, μι. χ. 44: ὮΥῪ 
εἰς τὰς καρδίας, “ἴο Ἰαγ ἰο ᾿ιδαγὶ,᾽ τξΞ ἴὸ 
γόβοΐνο, χχί. 14: ΌὉγ ἐν τῇ καρδίᾳ, " ἴο 1ΔῪ 
ὌΡ ἴῃ μοαγῖ, ἰδὺ ἴο ῃϑαγί,᾽ -ξξ ἰο σϑύοὶυϑ ἴῃ 
τοὶ, ροπάοσ, ἱ. 66, αἴ8βο -ξΞ ἴο σθβοΐυθ, 
βάτρονο, Αείϑ ν. 4: ἐν τῷ πνεύματι, χὶχ. 
1,.-.111. ἢρ. ἐο ϑεῖ. αρροΐπέ, σοηπϑέϊξεζα, 

οἴδηῃ δαυΐν. ἴο ΕἸρ]. ἐὸ πιαΐὲ; οἵ {ἰπλ6, 
τη, Αοῖβ ἱ. 7. χρόνους ἣ καιροὺς, οἣς ὁ 
Πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίς, ἱ, 6. 
“ὙΠΟ ([η9 ΕδΙΠον δαιι βοὶ Ὁγ νἱγίυθ οἵ 
δὶ8 οὐ δυιμουγ,᾽ οορ. ἐν, ΠΠ1. ὅ: 
80 ἴΠ0 Ἰοΐ οὗ ΒΥ Οη6, τὸ μέρος, [0]]. Ὁγ 
μετά τινος, Μαῖϊ. χχίν. δ] : οὗ ἃ ἀδοἰδβίοῃ, 
ἄρογοο, ἰατν, Αοἰβ χχυῖ. 12, οἱ πλείους 
ἔθεντο βουλὴν, ἷ. 6. “Ἰηδάδ 8. ἀεοίδίοῃ, 
ἀεοϊἀοά, ἀοίοττηϊηοα :᾽, 64]. 111,19, ὁ νόμος 
ἐτέθη, “1ὴῈ 11 νγ)χὰ8 βοῖ, σηϑδθ. ἴῃ ἰδχί. 
Το. προσετέθη. ἘΌ]]. Ὀγ ἀουῦ]θ δοο.. οὗ 
ΡΘΙ8. ΟΥ Τμΐῃρ,, δῃά ργεάϊοαῖο, 1 Οοτ. ἰχ. 18, 
ἕνα ἀδάπανον ϑήσω τὸ εὐαγγέλιον, 
ἴα 1 ΤῊΔΥ τῆλ (86 σοβραὶ σἱϊπουΐ 
οδασμο, ἔγθο οἵ δαρϑῆβθ, δοῖηρ. [Ὁ [ἢ 6 
86η86, 2 ΟὟὐΥ. χὶ. 7. 8; οὗ ρδγβοῦβ, ἴῃ [86 
ἴογτο]α ἕως ἂν ϑῶ τοὺς ἐχθρούς σου 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου, Μαῖϊ. χχιΐ. 
44, 4]. : Αςεἰβ χχ. 28, ὑμᾶς ἔθετο ἐπισκό- 
πους. Ἔοτα. ἱν: 17, πατέρα πολλῶν 
ἐθνῶν τέθεικά σε. 1 Οοτ. χἰΐ. 28. ἨΘΌ. ἱ. 
ὦ, 2 Ῥοῖ. 11. 6: ἴῃ ἃ ραβ8. σοῃπβίσιυοιϊοῃ, 
ἢ εἰς ὃ ὅπ8]. 1 ΤΊ. ἰἱ. 7; [0]]. ὉΥ δεο. 
δῃᾷ εἰς ἢηα], τοϊά. 1 ΤῊ. ν. 9, οὐκ ἔθετο 
ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργὴν, "Βαῖἢ ποὶ ἃ 
Ῥοϊηϊρἃ 8 ἐο Ὑτδι :᾽ ρα88. 1 οῦ, 11. ὃ : 
ὙΠ} δοο. δὰ ἵνα, Ζοδη χυ. 16. 

Τίκτω, ἴ. τέξομαι, δογτ, 2. ἕτεκον, 
ἕο ὄγίπσ γογίδ, ὕθαν, 88 οββρυίηρ, οἸΓΔΉΒ. 
1) γγορ. Μαῖίι. ἴ. 21, 23, τέξεται δὲ υἱὸν, 
Δ νοῦ. 25. ἰϊ. 2, ὁ τεχθεὶς βασιλεύς. 
μι. 1. 81. βορί. δῃὰ Ο]188β.Ὀ Μείδρῃ. οἵ 
ἸΥΤΟΡΌΪΑΥ ἀδϑῖγο 88 ρσοἀπυοίηρ βίη, 78. ἰ. 1ὅ, 
ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, 
δηὰ (]488. 2) οὗἩ ἐδε εατίδ, Ἠ6Ὁ. νγἱ. 7, 
11 ἡ τίκτουσα βοτάνην. Ἐματὶρ. Ογοῖϊορ. 
ὃ2, ἡ γῆ----τίκτουσα ποίαν. 

Τίλλω, ἢ, ἐλῶ, ἐο ρεὶ οὐ ρίμοἶ, ἌΝ 
Ομ οΥ φ,, ἃ8 θᾶγβ οἵ ρτϑίη, ψίτ δοο. Μαῖϊῖ. 
ΧΙ, 1. Μ|ς. ᾿ϊ. 28. ἴα. νὶ. 1. ϑιερί, τίλ. 
τρίχας, Ἑπτὰ ἰχ. 8. Αττ. Ἐρίοῦ, 1ϊ..1, 29. 
Βιοά, 81ς. ν. 21, στάχυς. 
Τιμάω, ἴ. ἥσω, (τιμὴ.) ῬτῸΡ. ἔο ταΐδ, 

Ῥγίοδδ, οὐ δϑίϊηιαίθ ΔΛῪ τῆΐηρσ, ἐο ἀοοομπέ Ἰὲ 
τυογίλ 5ὸ δῃὰ 80; ἃ ὃγῃ ἱπιρὶ. τοογέλψ ; ὮΘΠ6Θ 
ἴῃ ΝΟΥ, 1. ἐὸ δβέϑοηι, ἤοποιν, γουθγοποῦ, ΜΙΝ 
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δος. 1) γεῆον. 1 Τίμ. ν. 8. 1 Ῥοί. ἡ, 17. 
ἡ ρδγθηίβ, Μαίι. χυ. 4, δ. ΜΚ. υἱῖ!. 10. Χ. 
195. Ερὶι. νἱ. 2, 4]. δηὰ δορί. ; Κίηρβ, 1 Ῥεῖ. 
ἰϊ. 17; αοἀ δπὰ ΘΟ τῖβι, Φοδμῃ ν. 23. υἱὴῇ. 
49. 4]. ϑερῖ. δηὰ (]4588. 2) ἐο ἐγεαξ ευἱΐὰ 
λοποιῦ, ἴο ὈΘδίοΟΥ βρθοὶαὶ χοδυῖβ οὗὁἩ ΒΟΠΟῺΣ 
δηὰ ἴἄνουῦ ΠΡΟΙ ΔῺΥ ὁπ6, ΜΙ δοο. Φ0 8} 
Χὶϊ. 26. Αοἰβ χχυ ]. 10, πολλαῖς τιμαῖς 
ἐτίμησαν ἡμάς. 208. Αηϊ. ἵν. θ, 8, ὑμᾶς 
τιμᾷν ξενίοις. Χοη. Απ. 1. 9, 14, δώροις 
ἐτίμα.---11. ἐὸ γγῖοοδ, 1. 6. ἴο Εχ ἃ ναϊυς 
ΟΥ̓ ῬΓΪΟΘ ΡΟ ΔΗΥ͂ {μίπρ ; μ885. δῃηὰ τηἱά. 
τϊτ δοο. Μαῖϊ. χαυῖ. 9, τὴν τιμὴν τοῦ 
τετιμημένον, ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν 
Ἰσραήλ. ϑερί. 7208. δηὰ ΟἾΔ88. ᾿ 

Τιμὴ, ἢς, ἡ, (τίω,) φοπεν, τοογίδ, 65{ἐ- 
φιαΐίοη ; ἴῃ Ν. Τ'. 1. ὁδίδοηι, ΔΟΉΟΙ, τοϑρθοί, 
γΘΌΘΤΟΠΟΟ: [1 ΖΘΏΘΥ. 6. 51. 88 ΓΟ ἀογθὰ Οὗ 
ΘΧ δ 64 ἰοναγὰβ ΠΥ ΡΟΙΒΟῚ ΟΥ 1Ὠΐηρ. 
ΨΦόδη ἱν, 44, προφήτης---τιμὴν οὐκ ἔχει. 
Εοιῃ. χἷϊ. 10. 1 ον. χὶ!. 28, 8ᾳ. 60]. 1. 
28, οὐκ ἐν τιμῇ τινι. ἱ. 6. τοῦ σώματος. 
1 ΤᾺ. ἰν. 4. ἯοΡ. 111. 8... 1 Ῥοι, ἢ. 7. 
σκεῦος εἰς τιμὴν, οι. ἰχ. 21, Κ'ο 88 
ΤοΠπἀογοά ἰο τηδδίοσβ, 1 Τίμα. νἱ. 1 : ἴο τγᾶ- 
Ἰεισαίοβ, ομ). χἰϊ!. 7; οἱάθσβ, 1 Τίμη) ν. 
7. τὸ Οτβῖ, τ δόξα, 2 Ῥοί. ἱ. 17. ον. 

γ. ἴ2. 18: ἰο αοἄ, πῖμι δόξα, 1 Τίτα. ἱ. 17. 
Υἱ. 16, 4]. βερῖ. δι Ο]δ858. 2) βρθο. οὔα δέαξε 
οὐ οοπα ον οὗ Ὠοπουγ, ταὶς, οὐ ἀϊρηΐ, 
)οϊποά νὴ δόξα, ἨδθὉ. 1!. 7, δόξῃ καὶ 
τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν. νεῖ. 9. Βοῃῃ. 
᾿. 7. 10. 1 Ροι. ἱ. 7. 11. 7. δορί. δὲ ΟἸΔ88. 
Οποθ οὗ δὴ οῖοθ οὗ βοπουν, Ηϑοῦ. ν. 4. 
2ο8. Απηΐ. χ. 8, 6. 8) πιοΐοῃ. δοποῖγ, 
δαυΐν. ἰο χηϑιῖκ οὐ ἰοκϑη οὗ Βοπουγ, τοναγὰ, 
ἄς. Αςἰβ χχυ]ἱ. 10, πολλαῖς τιμαῖς 
ἐτίμησαν ἡμᾶς. ϑερῖ. δηά ΟἾὲ88.---Π1. 

μ6, »γίοο, Μαῖϊ. χχνυὶ!. 6, τιμὴ αἵματος, 
ἜΡΙ͂οΘ οὗ Ὀ]οοά.᾽ νὸὺ, 9, Αοἰβ ἰν. 84, νἱ]. 
16, τιμὴ ἀργυρίου. χὶχ. 135. Μείοῃ. ἃ 
(μϊηρ οὗ ρεῖσθ, δηὰ ἤθῃοθ Το] ]θεῖ, τ. 5 
ἐλίησο, Βδν. Χχὶ. 24,26, δ ϑερι. ΕΖ. 11. 2,25. 

Τίμιος, ας ον, 84]. (τιμὴ.) ἔθου 6ϑἐϊ- 
οἐλομρὴξ κοογίΐ; ἴῃ ΝΙΤ, 1. ἃ 

λοποιγαῦῖο, Αοἰϑν. 84, Γαμ. τίμιος παντὶ 
τῷ λαῷ. Ηοῦ. ΧΙ. 4. βερί. δηὰ Ο]6884.--- 
11. υαἰωρα, ργέχοά, ργεοίουϑ: 1) ῬτῸΡ. “ οὗ 
δἰχἢ ρῥγίοθ, οοδέϊν ; λίθος τίμιος, α ργ6- 
οἵοιδ βέομθ. ϑιορῖ. δπὰ Ο]888. : σϑῆδν. ἔθου. 
ΧΥΪ!. 4: Ρ). 1 ον. 111. 12: ξύλον τίμιον, 
οοϑέϊψ τυοοά, ΒΥ. χν]ϊ!. 12, 2) Βχ. ἀρ 
οἴουϑ, ἀδαγ, Αςίβ χχ. 24. 34. νυ. 7. 1 Ῥεῖ. 
ἱ, 7, 19. ϑερί. δηὰ Ο]αββ. 

Τιμιότης, ητος, ἡ, (τίμιος,) ργϑοίοι8- 
688, Οοϑίϊἠμ6858 ; Τηθίοῃ, ἰοιι8 ἐῤὲπρϑ, 
πιασηΐβοοποθ, ῬΣΟΌΔΌΪΥ ΘΟΒΟΥ χροΡΟ δηαΐεε, 
Βον. χυὶ!, 19, 

Τιμωρ ἕω, ἴ. ἡσῶ, (τιμωρὸς, ἔτ. τιμὴ, 
ὁράω.) ῬτΌΡ. ἕο τυαϊοΐ, ΟΥἩ τγοίδοΐ ἐδι6 ΒΟΝΟΊΟ 
οὗ ΔηΥ͂ οὁπ6, ἐο δεῖ, ϑμοσοίν, οἱπηϊοαΐίο, 8180 
ἐο αὐόηρα, ριρῖϑἧ, ἴῃ ὈΘΑ]Ε οὗἩ ΒΥ ὁπ; ἴπ 
Ν. ΤῸ σοῆσσ, ἕο ἀώρ ὙΠ δος, Αεἴβ 



ΤΙΜ 
χχνΐ, 11, τιμωρῶν αὐτούς: Χχῖϊ, ὅδ, Αὐθὴ 4 ΤτΤιμωβὼω ῬΘ66. 

Τιμωρία, ας, ἡ, (τιμωρέω,) . 
ψιὐϊοαίίον, ἀὐεπρειπεεπί ; ὮΝ Τὶ δ οϑὲν 
τιοπέ, Ἠοῦ. χ, 29, πὰ Οἴ2ε6. 

Τὶς, πευΐ. τὶ, ρεη, τινὸς, ἰδά εἶ, ῥτοπ. 
ΦηΪἰς, ὁπ, ϑονιδ Οη6, α οεγίαΐη ὁπ ; ἀϊ5- 
εἰηρυϊδμοα Όγ ἴΐ5 δεοδηΐϊ ἔτουι τίς ἰηίεττοῦ. 
Ἰ. ργορ. δηὰ ρεῆσεσγ. οὔ βδοπὶθ βεϑοῦ Οὗ 

ἴῃς νοῦν οὔδ οδηηοὶ ΟΥ ἀοεδδ ποί υὶδὰ 
ἴο ὨΔΠ16 ΟΥ ΒΡΕΟΙ͂Υ τΟΓῸ Ρ αἰ ηΪΥ : ἴῃ τατίουβ 
ςοηφίχμιοίίοηδ : 1) εἰτωρὶγ, Μαίι. χῇ, 47, 
εἶπέ τις αὐτῷ. Σχ. 20, «εἷ. : οἱ. τινὲς, 
ΔΗ. χὶν, 4, [μὰ χι!, 1. χχῖν. 1, αἱ. 2) 
λοϊποὰ νῖτ ἃ βυδοῖ., οὐ δὰ. ἰακδη δυὺ- 
διδηϊνεϊυ, 1( ἀσποίοβ α οὐγίαΐπ Ὦ ΟΥ̓ 
ΕΠ Ώρ, δοπῖδ; δὸ αὔεσ ἃ ευῦει, ΜΙκ. ν. 25, 
ννή τις. [.ὰ. νἱϊ. 27, εἴ Δ]. ; νοὶ. 10. νὔϊ, 
2 γυναῖκές τινες. Αοἰδ ἰχ. 19, ἡμέρας 
τινάς. χΥνηὶῖϊ, 20, 2 Ῥεῖ, 111. 16, δυσνόητά 
τινα. ΑἸδὸ δεΐοτε ἴμ6 δυδεῖ. οὐ αὐ). Μαίι. 
χυίῃ. 12, ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπω, εἱ 
αὶ. «“οἰποά τ παπιόϑ, οἰ ΓΒ 6 ῬΓΟΡΕΓ ΟΥ 
ξευεί!ο; δϑίονε, Μὶς. χὶν. 2], παράγοντά 
σινα Σίμωνα. Αοἰο ἰχ. 48; αὔεν, ἴ,α. χ. 
233, Σαμαρείτης τις. 8) σἱἢ ξεη. οἵ 
εἶαθα ογ οὗ ρασγιίοη, ἱ. ὁ. οἵὕἨ σ δον τὶς 
ΦΧΡΙΘδ965 ἃ ρατί, [.. χίν. 1ὅ, ἀκούσας τις 
τῶν συνανακειμένων. 2 Οὐον. χὶ!. 17. εἷς 
τιο, ΜΙ. χὶν. 4 εἰ αὶ, 4) υἱ ἢ πυτηογαῖβ, 
Ῥογα ἰδ γτοράοτο (Π6 πυτοῦεῦ ἰπὰοβηϊϊο, 
αδωοφ, δοηια, ἴα. Υἱϊ. 19, προσκαλεσάμενος 
δύο Τινὰε τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, " Βοτη6 
πο, 1.6. ἔνγο ΟΥ ἴῃγοο, Αςοΐθ χχἕϊ!. 28. 
δὴ ἀϊδεσ θπείνεϊγ, τὶς---ἔτερος, οπ6---απ- 
οίδον, 1 Οον. 11}. 4 ; ρη!. τινὲς---τινὲς, 1.0. 
ἰχ. 7, 8, 6) δοπιοίπιοβ τὶς οὐ τινὲς ἰἷθ 
Θιλϊἰοἃ στ ῇδτα {80 δθῆδθ γϑαυΐγοβ 1 το ὉΘ 

ῥεἀ, ἴμὰ, νἱῖί!, 20.) ἀπηγγέλη αὐτῷ 
᾿Θάῥηνῶνε 8. τινῶν. ΜΚ... {πὶ ΘΠΘΓ. 
αμῷ οἨδ, Φπὺ δοάν, ϑοηϊδ ΟΝ ΟΥ̓ . ἴῃ 
ψΆΣοι6 φοβοίγυοιοη8 δηα 0868: ]) δ ἸΏΡΙΥ, 
Μοδῖι, νἱν. 28, ΜΚ. σὶϊὶ. 19, ἐάν τινος ἀδελ- 
ὁν ἀποθάνῃ. 1λι. χὶν. 8. Ποτῃ. ν. 7, 8]. 
ϑυΐ, τὶ, ΝΜ διί. νυ. 28. ἔχει τι κατὰ σοῦ. 

ΜΚ. χὶ. 18, Αρὶϑ ἐϊ]. ὅ. Χ Ἰοϊποά τὰ ἃ 
Βυροῖ. ΟΣ δά θοῖ. Κσιτω. νἱ]ῖ. ἦθ, οὔτε τις 
κτίσις ὁγέρα, Νευΐϊ. τὶ, ἴκι. χὶ. 86, μὴ 
ἔχον τι. μέροα σκοτειρόν. ΑΟἰΒ Υἱ}͵, 84: 
80 ὀρίογα τμὐ͵οοιϊνεδβ οἵ 4υδγ, οἰατγδοίθυ, 
ἅτε. [αἱ. κα 41, ἔχετέ τι βρώσιμον: 
Φοῆη ἱ. 47. Αοἰδ χυῖ!. 2] . αὔον, ΜΙκ. χνὶ. 
18. 8) σπῖτι γεπ. οἵ οἷββεὲ οὐ οὔ ραγείοα, 
1 Οον. νἱ, 1, τολμᾷ τις ὑμῶν; Αοἰδ ν. 1ὅ. 
Φ Τιν. ᾿ἰϊ. 8. Νουῖ, τὶ, Αςίϑ ἰν. 83, Εοιι. 
χν. 18, ].. Α]κεο νῖτ ἀπὸ, ἴκι. χνυὶ, 80. 
ἐν,. Ἠοῦ. 111. 23, τὶς ἐξ ὑμῶν. 4) τὶς 
βίδηὰβ ἴοῦ Εηρ]. ᾿'πάδῆ ΟΝῈ, ϑ80πι6 ΟἾΔ, 
Με χιΐ, 29, 7" δύναταί τις εἰσελθεῖν ; 
ΜῈ. νἱϊ, 4. Ζοῖῃ ἰϊ. 26. 1 Τί, ἰ. 8. δ) 
ἴῃ 8 81 Π}}1ὰν δ6π8ρ, ᾿ἰἰ9 ΕΒρ]. ὁπ. ἀπῆν ὁπε, 
ἔοσι 676. ἕκαφτος, οδη νἱ. δῦ, οὖὗτός 
ἐστιν ἢ ὥρτονν ἕνα, πὶς ἐξ αὐτοῦ φάγῃ. 
Δοίϑβ ἢ, 4... χὶ, 20,..1, 6) ἐάν σεῦ, ὑ ἀπν 

ν"  ωῳ 
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οπα, δοῖπ ἢὶ. 8, ὅ : ρὶ. ἄν τινεν, ἱ 
πᾷ, ἱ. 4. , Φοδὴ χχ. ἐπ 
εὔὐρδδῖ. σ, ἰἱ. 6. δυο 
Ραγθοῦ ΟΣ Ξ 1) εἰπιρὶγ, 
Αεῖδ ν. 86, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν. 
Νευϊ. 1 σον. 1. 7, οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί 
τι. υἱ!. 2, χ. 19. ακαϊ. ἰϊ. 6. ν;, 8. 2) 
τὶς δὴ δά]. Αεὶ τὶ. 9, Σέμων λέγων 
εἶναέ τινα ἑαντὸν μέγαν. Ἡοῦ. χ, 27, 
φοβερά τις ἐκδοχὴ κρίσεωε.---ΕΥ͂. τὶς 
ΜΑΣ μέτροις ΟΓ τ τ ηγυβω το τρδρε οι 
ἰξ ΟΣ πιο Υ 186 ἐστ βοκίδου, 
Ἐλεὶ. οοικοιοδίε, οηεῖν. ἐο ἐν ϑύαμδ ποδάνανο, 
α ἱππὰ οἵ, ἄς. Βοιι. ἱ. 1], τὲ μεταδῶ χά- 
ισμα ὑμῖν. νεῖ. 18. 1 ον. νἱ. 1]. δε 
ἴδ ΟὟ. Ὡϑαξ. τὸ δὐνοσθϊδ}}γ οὐ δ δος. οἵ 
ΤΩΒΏΠΟΣ : }} δὲ ΠΡ] Υ, ἐπ ΟΥ ας ἔῦ - ϑοπεεέλέκα, 
τε ,. ῬΒΠ. εἰ. 16, εξ τε ἑτέρως 
φρονεῖτε, ῬΆ δας. 18: μβεῆσο ἴξ ἴδ εηυΐν. 
ἴο »ογάαρε ἴῃ 10 ἐοττπηα εἰ μή τε, ωνέίειε 
»εγλαρο, ἴλι. ἰχ. 13, σοδη νυν. 19. 2) νὴὰ 
δηοίδον δος. πουξ. 45 δέν. ἔδ8 βεσυϊηρ ὃ 
τροάϊγ ἐξ, ϑοπεδ, δοπεειολαέ, α ἐδίέξϊ ; βραχύ 
τι, δ᾽μιε ἰξεἶδ, α ἰἐδέΐο, τροῖκοι οἵ τἴπιο, 
Αεῖδ νυ. 834: οἵ ρἷδοα οσ τδηἷς, Ηοῦ. ἰ᾿. 7; 
Ἀεὶ χχὶϊὶ. 20, τὶ ἀκριβέστερον. 2 Οὐον. 
Χ, 8. χὶ. 16: δο μέρος τι, ὧξ ϑοπεδ Ῥανί, 
»αγίϊν, 1 Οον. χὶ, 18. 

Τίς, πϑαυΐϊ. τί, φεη. τίνος, ἰηϊοττοῦ. 
«οἦο 3 τολέολ 3 υλαξ3 ΑἹ ῬΙΒΈΟΥ, ὩΘΌΜΙΥ 
στὰ [86 ἱπάΐς., δοαγοιτηοδ Ἡῖτ 186 80]. 
δῃὰ ορῖ., οΐο [ὨΘὴ δοῦν ἴο το! ν ἴα 
Ῥονοῦ. 1. στὰ ΙΝΌΙΟ.. βθηογ. ἴῃ 
ΨΑΓΙΟΌΒ σοπδίγυςἤοηδ : 1) δπρὶν, Με. 
ἰϊ). 7, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φνγεῖν : χχί. 
28. ἴκϑι. χ. 29. ΦΖοβη ὶ. 22, 89. Αεοἰδ νἱὶ, 
21. χὶχ. 8, εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε:. Ἠεῦ, 
ἴι. 17. τί ἐστι τοῦτο: υυὑλαέ ἐξ ἰλδὲε 3 Μὶ͵ 
ι. 27. 42) πὶϊῃ ἃ δυδεῖ., οΥ δὰ). ἰδ θη δυν- 
οἰδη(νοϊγ, Μίδιί. ν. 46, τένα μισθὸν ἔχετε: 
Μῖκ. ν. 9. Φοίιη ᾿ϊ. 18. Βοπι. νἱ. 9]. δῦ. 
Υἱ!. 11, 4], 8) (0]]. Ὀγ ρθῃ. οἵ εἶαββ οὗ οἵ 
Ρασιοη, ἱ. 6. οὗ νῃιοῖ τίς ΟΧΡΓΘεδοθ ἃ 

τί, Μαῖι. χχὶϊ. 28, τίνος τῶν ἑπτὰ 
Ἰστῶις 1κυ. χ. 86. Αεἰε νιΐ. δ2. ΗςὮ. ἱ. δ: 
150 ἢ ἐκ, Μαίί. νἱ. 27, τίς ἐξ ὑμῶν; 
8]. : υἱὲ τἢ ϑυδδι. Μαίί, υἱἹ. 9, ἢ τίν ἐστιν 
ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος; ἴα. χὶ. 11. 4} εϑοοῖ 
τίς 180 νοῦ εἶναι 18 οἴϊδη οτηϊτ θὰ : τί 
πρὸς ἡμᾶς. Μαῖϊ. Χχνὶϊ. 4. τί ἐμοὶ καὶ 
σοί: Φοδῃ ἱϊ. 4. κι. ἷν. 86. Αοἰϑ νἱῖ. 49, 
οι. υἱῖϊ. 81]. 4) βἰηρ. τί 85. ῥσχεάϊοσλὶ 
δοιηδι 168 ΓΟΐδΓΒ ἴὸ ἃ Ρ[Ό ΓΑ] ἤθαΐ, 89. βυῦ- 
7οεῖ, Φοδῃῃ νἱ. 3, ταῦτα τί ἐστιν εἷς 
τοσούτους: Ασα χυὶϊ. 20.---11. πους, τί 
88 δᾶ ν. οἵἉ ἴῃ ἰίοπ, ΟΥ 88 866. οὗὨἉ τηδη» 
ΠΟΓ ἱπίθιτος. 1) τολογεονε 7 τὐὴψ 7 ἴοῖ 
ψ ἢ αῦ σαπ86 δαυΐν. ἴὸ διὰ τί, Μαῖι. νῇ!. 
26, τί δειλοί ἐστε": ΜΚ. χὶ. 8. 968η τίϊ, 
19. 8.ο τί καὶ, τοὴν ἑλοη 1 Ὅτ, χν. 29, 
80: «»ἱ δὲ, δμὲ τοὴν 3 Ἐχργοιδίην δυγρτίβα, 
Μαῖι. νῇ, 8: εἶϑο 'απὰ τοῖν ὃ αἶνο ἐο μλαὶ 
ον 1 ἴον νοὶ ΡΌγροΣο Ρ ἴον εἰν τ, Μέϊ, 
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χχνὶ. 65. ὅκα]. 11). 19, τί οὖν ὁ νόμος. 
2) αε ἐο τοδαξ7 ἔοι 3 ἴῃ ὙΠαῖ Ταβρϑεί ἢ [ὉΣ 
κατὰ τί, Μαίι. χίχ. 20, τί ἔτι ὑστερῶ.: 
χυὶ. 26: δἷϑο ἐπ ευὐλαέ τοαῦ 3 ἤοιο 1 οι. 
ψἱ!. 24, τί καὶ ἐλπίζει: 1 Οον. νἱϊ. 16, τί 
οἷδας: Αοἷα χχνὶ. ὃ : ᾿ϑῆσθ ᾿πίθῃδίνο, 
ἄοιυ ! ἦοιυ σγεαΐίψ  1,κ. χὶϊ. 49, τί ϑέλω 
εἰ ἤδη ἀνήφθη :---111. ἐχυΐν. ἴο πότερος, 
ὙΠ ογὸ ἴννο 816 δροΐϑη οἵ, τοδο οὐ τολίοἠ, οὗὨ 
16 νοῦ Μαῖίϊ. χχί. 81], τίς ἐκ τῶν δύο. 
χχνυὶϊ. 2]. 1 Οὐον. ἱν. 21. δ]..--ἰ ν, τίς 
ἢ ἱπαϊο.. ἸὨγουσὶι {Π6 ἕοτοο οὗὨ [89 οοη- 
ἰοχί, δοπηθ 205 ΔΡΡΣΟΔΟΒ6Β ἴο 16 Β6Ώ86 οὗἁ 
ποῖος, Ταἱ. φσωαίμο, '. ὁ. οΥ υδαὲ ζεπα οΥ 
Φογέ 3 80 οὗἩ ροΐβϑοηβ, Μαῖϊ. χνὶ. 18, τίνα 
μιε λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι: νον. 15. 
1 ον. ᾿ϊ. δ: οἵ ἰμΐπρε, [.α. ἧν. 86, τίς ὁ 
λόγος οὗτος; χχῖν. 17. Φομη νἱῖ. 86.--- 
Ψ. ΒΡ. Ψ10} ἱπάϊο. “εΐωγθ, τίς ΘΧΡΓΘΒ868: 
1) ἀο!θοταοη, Μαῖϊ. χὶ. 16, τίνι ὁμοι- 
ὥσω τὴν γενεὰν τ.: ΝΙκ. νἱ. 24. [,κ.111.10.Ψ 
Α-εἰϑ ἷν. 1. 2) Πδῆςθ ἱπιριγίπ {π6 1666, 

αἰ, πιαν, οαη, Μαῖϊ. ν. 18, ἐν τίνι ἁλι- 
σθήσεται : ἴλαι. '. 18. Αοἰϑ νὴ. 88. οι. 
νἱ]]. 88, 35.--͵πῸἸ. . ὙΠῸ ϑωῤγωποί. ἱταρ] γἱπρ 
ἀεἰἸθοταιϊίου πτῖτ [πὸ Ἰάθα οὐ ροββ ΟΣ} 1ν, 
ἽἍαῖι, νἱ. 3], λέγοντες, τί φάγωμεν : 
1λι. χὶΐ, 17, τί ποιήσω; ἃ].---Ὑ11. ν τὰ 
ὉΡΕΙ. δηὰ ἄν, ᾿τρ] γίης ἀουδί, υποογίδϊἰγ, 

εἰδ 1ϊ. 12, τί ἂν ϑέλοι τοῦτο εἶναι ; 
χυὶ!. 18.---Β) ΙΝΡΙΒΈΟΥ, ὙΏοΙο ἰδ 18 οὔνθη 
Θαἶἦν. ἴο ὅστις. 1. ψ|ὰ ἑπαΐο., ἴον 
νψοτὺβ οὗ Ὠοδιίηρ, ἱπαυϊτίησ, Βῃοσίησ, ηον- 
ἴῃ, ἄζς. δια. ; 1ῃ νατὶουβ σΟὨΒΙΓΙΟΠΟη8Β δηά 
:808: 1} ρόποσ. Ναϊί. υἱ. 8, ἰσ. 18, μά- 
θετε τί ἐστιν. χ. 1]. χὶΐ. 8, 7, 4]. : 80 
τ δυδει. 1 ΟοτΥ. χνυ. 2, τίνι λόγῳ. 1 
Ῥοῖ. ἱ. 1] : ψῖ εἶναι ἱπιρ]16ἃ., Εοτα. νἱϊ!, 
27, οἷδε τί τὸ φρόνημα. Ἐφῆ. 111. 18. 
ΗΘ. ν. 12.---Π, ψὑ1} φωδ)., ἱτιρ  γίπρ ὙΒδὶ 
Φηαν ΟΥ οαἢ Ὅ6 ἄοπο, Μαῖϊϊ. νἹ. δ, μὴ 
Μμεριμνῶτε τί φάγητε. Χ. 19. χγ. 92. 
1. χὶϊ, δ, 1], 4].---111. ἢ το ,καν αἴοῦ 
8. ΡΓΘοδαϊηρ ῥγοῖ., δὰ ᾿τρ] γηρ ἀουδὲ: 1) 
ἀθηον. [μὰ. νἱϊ. 9. χν. 26, ἐπυνθάνετο, τί 
εἴη ταῦτα: 8]. 2) στ ἂν, 88 βίγθηριἢ- 
δηΐης {πὸ ἰάδα οὗἩ υησοτγίδιηῖν, [μι. 1. 62, τὸ, 
τί ἂν ϑέλοι καλεῖσθαι αὐτόν. νἱ. 11]. 

Τίτλος, οὐ," ὁ, Ταἱ. ἐϊξιείαϑ, α ἐϊίο, 
ϑερεγϑοτίρεέϊοη, ον χὶχ. 19, 20. 

᾿ς ἥίω, ἔ, ίσω, ἐο γεϑροοί, Ὠοποι, γουθγ Ή06, 
4Ἶβο ἐο δείϊπιαΐα ; Ἦδποο ἱπ ἔα. δηά δου. 1]. 
δοῖ. ἀπά τηϊά. ἐο λοποων, ἱ. 6. ΌΥ τπηακίηρ 
ΘΟΣΩΡΘΏΒΑΙΠΟΙ, ΟΥ δίοποιηθηΐ, εεΐο αἴομα 7ΌΥ, 
φαν {5 ὙΠ δος. οὗ ντοηρ ἄοπα, ἄτα. : ἴῃ 

ἔο αἰοπα ιυυἱδῆ, ἰο ραν, αἰ δος. οὗ οἱ 
της οἴετοά οὐ βυβεγεά ἴῃ δίοπθιηθηῖ, 88 
δίκην τίειν, "ἴο ραγ ΟΥ̓ ΒΙΒῈΓΣ ῬυἰΒῃτηθηῖ, 
ἴο Ὅο ρυπἰδ]ι6α," ἰεὶ ἐΒΟΙ] νοτο ρα ηδ8,᾽ 2 ΤῊ 
ἷ. 9, οἱ δίκην τίσουσιν, ὄλεθρον αἰών. 
δηὰ ε0 Ρ]υΐϊ. ἀς βετᾷ Νυ. 8, ἔτισε Β. 
δίκην. 28]. Υ. Ἡ. ᾿. 24, ἔτισε δίκην. 

Τοί, ὁπο] 1 Ρατίο]6, με γμο τώ ἀῤῥαῖ 
γο; ἃ δἰ χηϊ, ᾿δαῦπίται ἔουμα ΟὨΪΥ ἴῃ [δ0 
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ΓΘ ρ  ΠεηΘὦ ἔοττῃβ - τοιγὰρ, τοιγαροῦν, 
ὅἄτο. ψ 116 τοί 1861 ἢδ8 τυθγθὶυ ἔμ φοῃ- 
Βγιηδίογυ 86η890, ἑημαθοα, γογϑοοίδ, ψεί, χε. 
1 Ν, Τ᾿ ΟὨ]Υ ἴῃ σοιηρουηάβ, καΐτοιγε, ἄζε. 

Τοιγαροῦν, ἷ. 6. "τοί Βιτεηρτποποὰ ὈΥ 
[86 ραγίΐοϊοβ γὰρ δῃηὰ οὖν, δαμΐν. ἰο ὧν 
οογίαἷη ΘΟ ΒΟΩΉΘΉΟΘΘ, 3 ρΥΌγα; 
1 ΤῊ. ἵν. 8, τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν. Ἡεῦ. 
ΧῚ]. ]. 

᾿ Τοίγ ε. 860 Τοί διὰ Γέ. 
Τοίνυν, ἷ. 8. τοί βιτοεπρτῃοηοὰ ὉΥ νῦν, 

δαᾳαυΐν. ἴο ἡ ῃοιῦ, ποῖο, ῬΥΌΥΕ : 
864 ὙὙἜΘΓΘ ΟἿΘ ΡῬΓΟΟΘΘαΒ νυ ἢ ΔῊ ἰΠΌΓΘΠΟΘ, 
δηὰ ὑδυ8}}} ρυΐ αἰἾΘΥ ΟὯΘ ΟΥ̓ ἸΏΟΤΟ ψοΣὰΒ 
ἴῃ ἃ οἶδυβο, [. χχ, 25, ἀπόδοτε τοίνυγ 
τὰ Καίσαρος Καίσαρι. 1 Ὅον. ἰχ. 26: 
ΤΏΟΥΘ ΓΆΓΟΪΥ δὲ [ἢ 6 ὑερίδπίηρ οὗ ἃ οἶδιιβε. 
Ηδεδ. χΙϊ!. 18, τοίνυν ἐξερχώμεθα. 

Τοιόσδε, ἀδε, ὄνδε, (ἃ εἰγτὸηρίμβοποά 
ἴοτῃ οἵ τοῖος, ἀδιγοηβίρ. οοτταϊδενε (9 
ποῖος, οἷος.) 077 ἐλὲ8 Κἰπα ΟΥ βογί, ϑιιοῖ, 
[μΑἱ. ἐαϊζα, 2 Ῥεῖ, 1, 17, φωνῆς τοιᾶσδε. 
Τοιοῦτος, αὐτη, οὔτο ὅς οὔτον, (4 

Βισο:ρΠοπθὰ ἔοττη οὗ τοῖος, ἀθιηοηβίν. οοΥ- 
ΤῸ]. ἴο ποῖος, οἷος.) ο7 ἰδία ζἀίμα οὐ 8ογί, 
ϑωοῖ, 1ιαι. ἐαζέθ, τάοτο ἔγοαυθης ἴῃ Αἰὶς 
υϑᾶρο ἴδ τοῖος ΟΥ τοιόσδε. ἴ. σοηοτ. 
1) νιῖπουὶ ἀγί. ΟΥ ΠΟΥ βροπαϊηρ γοϊδνο, 
Μαῖι. χνἹ]. ὃ. ἐὰν δέξηται παιδίον τοι- 
οὔτον ἕν. Μῖκ. ἱν. 38. Φοδη ἱν. 28. Αοἰδ 
Χνὶ. 24: Ὑ11} ἃ σοιτοβροβάϊηρ το]δῖννο, 
οἷος, 1 Οογ. χν. 48, ὁποῖος, Αςἰβ χχνὶ. 29. 
ὡς, ῬΊΣ]οΙα. 9. 2) ψ| (ἢ τὶ, 88 τοῦσκ- 
ἵπρ βοιῃοιίηρ ἀθῆπίϊθ οὐ δἰτοδὰν τηθη- 
ἰοποά, Μαῖιῖ. χίχ. 14, τῶν τοιούτων ἐστὶν 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρ. ΜΚ. ἰχ. 87. Αοῖϑθ 
χίχ. 25. Βοῃ. 1. 82. 1 Οον. ν. 1}, διὰ 
οἷς, ἴῃ ΟἸ488.--- 11. ὈΥ ἰ.}}]. δνοῖ, δαυΐν. τὸ 
80 φγοαί: 1) σἰϊθουΐ γί. οὐ γοϊαιϊίνο, 
Μαῖί. ἰἴχ. 8, τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύ- 
τὴν τοι ἀνθρ. ἡρραμ, πόμα ἷχ. 16: 
Ὡθαΐϊ, Ρ]. τοιαῦτα, ἐλέπσο, 80 σγοαΐ 
ἐέωυε, φυδὴ, 1. ἰχ.9: ον], χηϊ, ὡ ΤΗΝ 
ἃ το]αΐ. εὐποτρθης ἢ, ὅστις, 1 ον. ν. ]. 
ὃς, Ηοῦ. νἱῖϊ. 1. 2) ν΄ίτἢ τῃ9 τί. ὁ τοι- 
οὗτος, βμοῆ αὮ ὁπό, Β. Ὦἢ ἃ ρϑγβοῦ, ᾿ρ]ν- 
ἱπρ πΟΙΟΥΪΘΙΥ ἴῃ ἃ σφυρά δ6ηθ6, 2 Οὐγ. χιὶ. 
2, ὃ, δ ; ἴῃ ἃ ὕδἀ, εαυΐν. ἰο δωοῦ α γαϊοιυ, 
Αςἰβ χχίϊ. 22, 1 σοὺ. ν. δ. 2 ον. ἢ,. 6, 7. 

Τοῖχος, ους ὁ, (Κίπάγ, ψὶ ἢ τεῖχος.) 
εὐαϊϊ, 1. 6. οἵ ἃ ποιι8θ, ραγίεβ, Αοἰδ ΧΧΙΪ, 8. 

Τόκος, οὐ, ὃ, (τίκτω, τέτοκα,) ὦ 
ὑγίπσιιρ 7ογίᾳ, διγίλ, ἐδέπο δογη, οδέργιησ, 

ὰ ; ἴῃ Ν. Τὶ ἢρ. σαΐη ἔγοπι Το Ρὰϊ 
ουΐ, ἑπέογοϑί, δῦ, Μαιι. χχν. 27. 

Τολμάω, ἴ. ήσω, (τόλμα, ἔτ. τλάω, 
ἰάἄμθ88, οοηπαάθηοθ 

ἴο ἀο 8ηγ τΐηρ, ἰο υδπέμγα, ἄαγά, ἰπίγΔ 8. 
στ ἱπῆῃ. Μαῖι, χχὶϊ. 46. οὐδὲ ἑἐτόλμησξἕξ 
τις ἐπερωτῆσαι αὐτόν. ΜΚκ. χν. 48. Αεἰκβ 
ν. 18. ἤοῃῃ. ν. 7. ΑἾδο ἐο ϑῴοισ ὁη6᾽8 βοίγ᾽ 
δοϊά, ἰο αοὲ ιοἱξὰ ΝάΡεΝ, ουπβάφηοο, 1ο]]. 



ΤολΛλ 
ὃν ἐπί τινα, ἀσαδεϑέ ΔῈΥ οΥ6, 2 ΟΟΥ. χ. 2: 
αὐτὴ ἔν τίνι, ἐΏ ΔΩῪ (πΐης, χὶ. 2]. 
Τολμηρότερον, ϑᾶν. (δορά. οὗ 

τολμηρῶς.) λδ᾽ πιοῦο δοίαϊψ, νἡτὰ φτοαῖδν 
εοπβάθηοο δηὰ ἔγεθάου, Βοια. χυ. ἰδ. 

Τολμη τὴς, οὔ, ὁ, (τολμάω,) ῬῸΡ. α 
ἄατον, ἐπίουρνίβου, Τῆυο. 1. 70. Ιῃ Ν. Τ΄ 
ἴῃ ἃ δα 86η86, 0π6 ἔοο δοϊά, αμααοσίοιιϑ, ργ- 
βιεπιρίμοιϑ, 2 Ῥεῖ. 11. 10. 

Τομὸς, ἡ, ὁν, δ). (τέμνω,) ομξέέηρ, 
ϑὴαγ;}, κοθη; ἧη Ν. Τ᾿ ΟΕΪΥ οοτηραγ. τομώ- 
τερος, ϑ᾽αγρεν, ἄδοποῦ, βᾳ. ΗθΌὉ. ἱν. 12, 
«α ΟἾΔ488. 
Τόξον, οὐ, τὸ, α ὅοισ ἴοτ Βῃοοίίησ 

αὐτόν, δν. νἱ. 2, δηὰ οὔἵϊ, ἰῃ Ο]888. 

Τοπάζιον, ου, τὸ, ἐδ ,. Εν. ΧΧΐ. 
20: ἃ ἰγδηβραγθηῖϊ σθαι οὗ Ζο]ὰ οο]ουΓ. 

Τόπος, ου, ὁ, ρίαοα: 1. 88 θοσθν τά ὉΥ 
ΔΉΥ ῬΘΙΒΟη ΟΥ̓ {π]ηρ,, ϑράαοθ, τΟΟΊΝ 1) ὕτορ. 
Μαῖϊ. χχνυὶϊ!. 6, τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ 
Κύριος. Ματῖκ χνὶ. 6, 4]. ϑερῖ. δηὰ Ο]δ28. 
80 διδόναι τόπον τινὶ, ἐο σἧυε ἕο 
ΔΠΥ οη6, ἕο πιαΐδ᾽ γτοοπι, ἴωμα, χῖν. 58. ἘΡΆ. 
ἶν. 27. 2) ἢσ. οᾳυΐν, ἰο οοπαϊξίοπ, »αγέ, 
ὁδαγασίογ, ἢ ὅροι. χίν. 16, ὁ ἀναπληρῶν 
τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου. ῬὨϊ]ο, Ρ. ὅ00 
208. Απι. χνὶ. 7, 2. 8) ΒΕ. »ίαοδ, δᾳυΐν. 
ἴο ρρροτγέμηϊέψ, οοοαϑίοπ, Αὐοἰδ χχν. 16. 
πρὶν ἢ τόπον ἀπολογίας λάβοι. οῃι. 
χν, 28. Ηδ5. χὶϊ. 17.-- Αἰ. οὗ 8 ρδυιου]αῦ 
Ῥίαοα οὐ Τροὶ ὙΠΘΓΘ ΔΏΥ [ΠῚΠσ 18 ἀ0η6 ΟΥ 
᾿οσσαγθ, ὰ. χ, 82, Λευΐτης γενόμενος 
κατὰ τὸν τόπον. Χὶ. 1. χίχ, ὅ. Φοδη ἷν. 
20. ν. 18, 4]. δορί. διὰ Ο]δεδ8. Ῥ]δοῃδϑί. 
στα. ἰχ. 26, ἐν τῷ τόπῳ οὗ.---11Π|. οὗ ἃ 
Ρίδοθ τοῦθγα οπὸ αἰιοοῖΐβ ΟΥἩ ΒοΪου ΓΒ, ὅζο. 
οααΐν, ἰο ατοοζέϊηρ- , αδοάσ, ἄοηιο, Τα. 
χυΐ. 28, εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασά- 
νου. Φοδιη χΙ. 6, χὶν. 2, πορεύομαι ἑτοι- 
μάσαι τόπον ὑμῖν. Αοἰἷα ἱ. 25. χίὶ!, 17. 
Ἀον. χίΐ. 6: 8ο οἵ Α ἤουιβθ οὐ ἀεὶ] ηρ, Αοἰϑ 
ἷν, 81 ; ἃ Ἰϑιηρ]ο, Υἱὶ. 49: ἤθηοθ ἴῃ9 Τϑτα-" 
οἷο, 85 ἔη6 δϑοᾶὰο οὗ αοὰ, ἰ8 ο6]164 ὁ τόπος 
ἀν ΣΥῸΣ χχίν. 1δ. οὐδ νἱ. 18. ΠΡΌΣ 
οι. ΟΥ̓́ ἐπῖπρϑ, α ρίαοθ ΏΘΥΘ δῸΥ ἰπίηρ 
9 Κορ: εἰδαΐῃ, κδγοαν οὔ ϑυγοσζά, Μαίι. 
χχυὶ. δ2.---ἼΥ̓́. ἴῃ ἃ χοορταρ 68] 86}86, α 

οἱ ραγέ οὗ ἃ σουπίτγ, οὗ [Π6 ϑδυίῃ, 
ἄς. .1) οὗ α ἀοβηϊθ ρ΄δοθ 'π ἃ οἱ(υ, ἀἷ8- 
ἱοῖ οὐ οομαίτν, Μαιῖ. χχνὶϊ. 88, εἰς τόπον 
λεγόμενον Γολγοθᾶ, (ὅ ἐστι, λεγόμενος, 

, κρανίον τόπος.) ἴλι. Χχχὶὶ!. 88, 4]. ϑορῖ. 
Ο(Ἶπ88, 2) οὗ ἃ ρἷδοοθ αϑ ἐπλαδείδα, ἃ οἰϊγ, 
ΨΠΠαμ6. το. Πμ. 1ν. 87, εἰς πάντα τόπον 

, τῆς περιχώρου. Χ. 1. 8]).: 80 ἐν παντὶ 
πόπῳ, τῇ ἜΌΦΥΨ ρίαοο, ΘΥΘΥῪ Ὑ ΕΤΘ ΔΙ ΟΠ ρ' 
ἸΏ 6Π, ἱ σον. ἐν 2, ἃ]. ϑρῖ. δῃᾷ Ο]δε8. 8) 
ΕΓ ἃ ἐγασέ οὗὨ ςουπίγν, αἐδίγοί, γοσίοη ; εἰς 
ἔρημον. τόπον, ΜΚ. ᾿. 8δ. ἐν ἐρήμοις 
“πὅπαις, νοτ, 45, ἃ]. δι᾽ ἀνύδρων τόπων, 
αι. χὶ!, 48. κατὰ τόπους, ἐπ αἴτεγ5 
}ῖαςοδ, ᾳφυδτίοτε, σουη τίοθ, χχὶν. 7: 80 ἴπ 
τη 6 861η86 οὗ ἃ Ἰαπά, οουηίγγ, “9 0}. χὶ, 48, 
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ἔθνος. εὐ. ΣΙ. 8. Αείβ νἱϊ. 7, λατρεύ- 
σουσί με ἐν τῷ τόπω τ. " ἴῃ [5 Ἰαπὰ 
διὰ δὸ οσσαβίοηδν ἴῃ ]Δθθ. 4) ἂψ. οἵ α 
ΣΟΙ ὧς ῬΕΡδΟν ἰῃ 8 δοοῖς, Ἴ,α. ἰν. 17, 
εὖ ν τόπον οὗ ἣν ραμμένον. 
Χέη. Μοι. ἰ!. 1, 20. ὌΠ ΕΝ 
Τοσοῦτος, αὐτη, οὔτο ἃ οὔτον (8 

βιγοηρίμοποα ἴογηι οὗ τόσος, φοΥτε]. ἴο 
ὅσος, πόσος), 80 σγϑαΐ, 80 πιιοΐ, ὅχε. 1) 
Ῥγον. οὗ πιαρηϊωάο, ἱπῦθη8. 80 σγεαΐ, Μ81ι. 
Υ ἢ, 10, οὐδὲ τοσαύτην "πίστιν εὗρον. 
Φοδη χὶϊ. 87. Ηου. χυῆ!. 17; ρ]υγ. ποῦῖ. 
τοσαῦτα, 80 σγεαξ ἐλέη, Ὀδηοδῖϑ. 8]. 11. 
4: σπἰϊῃ ὅσος σοττοθροπάϊηρ, Ηθδ. :. 4. 
υἱὶ. 22. χ. 25. ϑορί. δηὰ (]458. ὅ0 οὗ ἃ 
Βρϑοϊῆς διηιουπί, 80 πιμοῦ απαὶ πὸ ἨιΟΤΕ, 

οἷδ ν. 8, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπ- 
ἐδοσθε: 80 πη Χο. Μοαι. ἱ. ὃ, ὃ. 11. 4,4. 2) 
οἵὗἉ ἐΐηιθ, 80 1ΟΝΟ. Φοῆη χὶν. 9, τοσοῦτον 
χρόνον. ἨδφΌ. ἷν. 7, ἀπά ΟἾδΔ58. 8) οἵ 
πιηιδόν, τα] ϊξαάο, ς0]]6 οί. οὐ ἴῃ Ὁ]. 80 
“παπῷ, 80 πωηιογοιβ, Μαῖϊ, χν. 838, ἄρτοι 
τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦ- 
τον. ἵλι. χν. 29. Ψοδη νἱ. 9, 4]. ὅς (688. 

Τότε, ἀοιλοπβίν. δᾶν. οἵ {ἰπη6, ἐδόθη, αἱ 
ἐδαΐ ἐΐηιο, σοττοὶ. ἴο ὅτε, πότε. 1) οΥ ἐΐηιε 
ΡΒΕΒΕΝΊ, ἐπ φοπογαί ργοροβέξοηϑ, τηλυϊῖησ 
ΒΘ ΟΘΒϑίο ἢ ΠΡ πρῶτον, Μαϊϊ. ν. 24, 
πρῶτον διαλλάγηθι, καὶ τότε ἐλθών. 
ΧΙΙ, 29. Ὑὑἢ ὅταν, Φοῆπ 11. 10. 2 ὍΟον. 
χὶ,, 10; βἰρ]γ, [,ὰ. χὶ. 26, δηὰ 6]458. 32) 
Ὁ ἔΐηιδ ῬΑΒΤ, σ1} ἃ ποίδοη οὗ {πὸ 
Ργθοοάϊπρ, Μίαι!, χη! 26, ὅτε᾽ ἐβλάστησεν 
ὁ χόρτος, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 
ΧΧΙ. 1; ὙΠ ὡς, Ζοδη νἱ]. 10: μετὰ, τὶ 
ΔΟΟΊ8. ΧἑΪ!. 27 : 8150 88 ορΡ. ἰο νῦν, ἔοπι. 
νἱ, 2]. Ἠοῦ. χὶὶ. 26. ϑ''΄ρ]Υ, τ βογο τὰ 
ποίδιϊου οὗ {1π|6 1168 ἴῃ [Π6 οοηίοχὶ, τ ἢ6Β 
τότε, ἐδεκ, αἱ ἰζαΐ ἐΐηιθ, ἰΒ οἴϊοι, δαυὶν. ἴο 
ἐλογεωροπ, αὐἴϑν ἰμαξ, Μαζί. ᾿ὶ. 17. 11. 18, 
τότε παραγίνεται, " αἴνον [ἢ}18,᾽ 8]. ΑἾἸδο 
ἴῃ Ἰαΐδὺ ὑβαρὸ ἀπὸ τότε, πὶ ἕδιδη, ἔτοτὰ 
1παὶ ἰἴπιο, Νίδιι. ἰν. 17. χνὶ. 21, 
[86 ἀῇῖ. 88 δὲ). ὁ τότε κόσμος, “86 ἴῃδῃ 
νον Ἱὰ,᾽ 2 Ροῖ. 1]. 6, ἀηὰ ΟἾΔεβ. 3) ΟΥ̓ ἐΐπιε 
ΕΤΟΒΕ, 6. στ. 10} ὅταν, ρῥγεοοα, Μαῖϊ, 
Χχγ. 8]. ΜΙ. χιϊὶ. 14, αἱ. αμὰ ΟἾδβε8. 

Τοὐναντίον, οΥ818 ἴὉ, τὸ ἐναντίον, 
ΤΟΡ. δε ορροϑιξε, 48 Χοι. Ηΐϊβι. νυἱῖ, ὅ, 26, 
[μι βοϊῃθίϊθ8 ἱπ ΟἾ8488. δηὰ 4180 ἴῃ Ν. Τ. 
8ἃ8 δὲν. οπ ἐΐδ οοπέγαγψ, 2 ΟοΥ. ἃ. 7. Οἱ]. 

ἂς | ̓ϊ. 7. 1 Ῥοιῖ, ᾿ϊ. 9. 
Τοὔνομα, οταρὶδ ἴοΣ τὸ ὄνομα, κατὰ 

υπάετγοίοοά, ὄν παριθ, Μαῖι. χχυὶ!. 57, δὐὰ 
ΟἸ6858. ' 
Τουτέστι, ἴον τοῦτ᾽ ἔστι, ἰδαὶ ἴο, ὑἱ 

ὁξΐ, εααἷν. ἴο ὁ Ώ1ΟΝ δἰ χη 65." ἀδεὰ ἴῃ 
Ἔχραμδιϊοοθ ; ἀοίβ ἱ. 19, δ]. 
Τράγφς, ου, ὃ, ὦ ἦ6-σοαί, Ἠδεῦ. ἰχ. 12, 

864. Χ. 4. δορί. αιιὰ (88. 

Τράπεζα, ἧς, ἣν {βεον. τετράπεζα, 
το τότρα, οπὰ πέζα; ἴοοίϊ,)} ὦ ξαδίο, ο. ετ. 
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Ι, ΘΕΝΕΙΝ. ἴοῦ βοϊἰπρ οὐ ἴοοά, ἰδκίη 
τη 6818. }} Ῥγορ. Μαῖὶ. χνυ. 27. ΜΚ. νἱ]. 
28, 4]. ϑορὶ. δπὰ Ο]498. 8.0 οὗ [δ ἰ80]6 
ἴον ἴπ6 βδῃεν-Ὀγεδὰ, ΗθΌ. ἰχ. 2. ϑερι. 2) 
ταθίοῃ. ἔοσ “τὲ νΐο]ὶ 15 βοῦ ου,᾽ 70οα, α 
τηοαΐ, Αοὶδ χνὶ. 84, παρέθηκε τρόπεζαρ. 
(8ο Ἡάοι. νἱῖ. 189, τράπεζαν ἐπιπλέην 
ἀγαθῶν παραθέντες, ἀπὰ οἰδονῇ. ἰὴ 
Οἶδβ8.) Βοιὰ. χὶ. 9, γενηθήτω ἡ τρ. 
αὐτῶν εἰς παγίδα. 1 Οὐογ. χ. 2], δηὰ 
ΟἸΔβε.---- 1. ΒΡ.Ο. ἐδ ἑαδίδ οὐ σοωπίον οὗ ἃ 
ΣΩΟΠΘΥ-ΟΠΔΏΡΟΓΙ, δὶ Ώ1Οἢ ΒῸ βαὲ ἴῃ (6 90 
χοδυκοί ΟΥ ΟὟΒΟΥ Ῥυδις ῬΙδ06, 6. στ. ἴῃ 106 
ουὔον οσουτὶ οὗὨ 1ῃ6 ἰδρ]ε, Μαεῖί. χχὶ. 12. 
ΜΚ. χὶ. 15. Φόβη 11. δ, ωγ8. 114, 87. 
ἴβθῶυβ 10δ, 119. Βυΐξ 88 ἰποβθ δοιῃΐθιβ 
ὍΟΓΟ, 20 ἀουδῖ, ργονϊἀοἀ τ ἐὐζ8, ἔον 186 
ἀδροβῖς οὗἨ ΤΩΟΏΘΥ, 80 τρ. οσᾶζηθ ἴ0 τθδῃ 
ὥθῃμοσ. 8 ἢυΐδοθ ὙὮΘΣΘ ΤΩΏΟΠΘΥ ἰδ ἀδροκίϊοὰ 
δηᾷ ἱηνεβίεά, κὸ οὔτ δαηά, οὶ, ἡ ρηνοά 
ἔτοτῃ ἀβαξ, ΟΥ̓ ΠΑ]]Ὺ ἀεδηοϊθά ΟἿ 8 
οομηΐεγ. 1μὰ. χὶχ, 28, διδόναι τὸ ἀργύ- 
ριον ἐπὶ τὴν τρ. Ὅσαι. 898, δ, 16. 1856, 
10. Μείοη. Αοἰϑ νἱ. 2, τραπέζαις διακο- 
νεῖν, ἰ. Θ. ὁ ἴ1ἴο τηδηδρο ἴῃ6 οΟ] δοἰοη δηά 
αἰδιγ θυ οη ΟΥ̓ ή ΤΙΔΟΠΘΥ οΟ]]οοἰοά ον [Π6 
Ῥοοῖ.᾽ 205. Απί. χΙϊ. 2, ὃ, βασιλικὴ τρά- 
πεζα, “16 χογα] ἰγϑαβαγο, 
Τραπεζίτης, ουὅ, ὁ, (τράπεζα,) α 

ἘΞ ἐρυδέ να ὄγοξον, ὅων Οη6 80 
Χο δηροά ΤΠΟΏΘΥ͂, δηὰ ὙΠῸ 4180 στεοοϊνοὰ 
ΤΩΟΠΘΥ͂ Οἡ ἀοροεὶϊ δἱ ἰῃιθγοδί, 'ἰπ ὁσάθσ ἴὸ 
Ἰοηά 11 οὐδ ἰο οἴει δἵ ἃ ὨἰΖὮΟΣ ταῖθ. 
Μαῖι. χχν. 27. 208. δῃὰ Ο]888. 
Τραῦμα, ατος, τὸ, (τιτρώσκω, Ἰκϊπάν. 

ἢ τιτράω, οὗΒο]. τράω.) α τυοωμά, 1. 
χ. 84, ϑερῖ. ἀπὰ ΟΪ4858. 
Τραυματίζω, ἴ. ίσω, (τραῦμα.) ἰο 

Ἰ ΝΣ, ἐπι ἴλι. χχ. 12. Ω ΧΙΧ. τὰ, 

Τραχηλίζω, ἴ. ίσω, (τράχηλος,.) ἃ 
σοτὰ ἔοιτηθὰ ὁπ [Π6 586 τηρἀδὶ 88 ῥαχί- 
ζω, αὐχενίζω, γαστρίζω, ἃ κεφαλίζω ; 
ὩΠηα τηθληΐῃρ ΚΌΠΟΥ, ἴο αὔδοί ἐδα ποοῖξ ἴῃ 
ΒΟΙΏ6 ὙΔΥ͂ ΟΥ ΟΥΠΘΓ, Βιοἢ 88 ἐδ σοηίοχί 
χαυϑὲ ἀοίογηΐηθ. Ηρθησο ἴὰ δἰχηῆοθθ, 1) 
0 δίγαΐπ αὐ (δ6 ποοῖΐ;, Δ8 τοδί] οτα ἀο οὔθ ἴο 
ΔΠΟΙΠοΥ, 2) ἐο ἑΐγοιυ ὑαοῖξ Βοδὰ ἔοτο- 
ταοϑῖ, 80 ἰπαὶ (ἢ 6 ποῖ 8 θα ροβοά, 88 ψὮδἢ 
ἃ ὙΓΟΒΊΪΟΣ 18 γον οἢ 18 Ῥ86}ς ὈῪ ᾿ιΐδ 
δηίϊδροηϊδθί, δηὰ ἢΐΪ8 πρδοὶς βαν᾽]θοϊοά ἴο ἢΐΒ 
Ὑ]ΘΥ͂ δηἀ ργταβρ. 8) ἐο αν δατο ἐδι6 πδοῖδ ὉῪ 
Βοπαϊΐηρ ὈΔῸκΚ {πΠῸ Πεδὰ, 88 ἴῃ {86 6836 οὗ 
δῃ δπἰπι8] δθουΐ ἴο δ6 θυ οΠογοᾶ. 850. Πίος. 
[μδνι. νἱ. 61, ἴδε τὸν κριὸν ἀρειμάνιον, 
ὡς ὑπὸ τοῦ τυχόντος κορασίου τραχη- 
λίζεται. Τ]ν8 Ἰαϑὲ βθῆβ8 δ]οῃβ βΐϊβ [06 
βῖησὶΘ ραββαρο Οὗ Ν. Τ᾿ ψῃογο (6 ποχὰ οςα. 
ἩΗεῦ. ἱν. 18, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετρα- 
χηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, 56. 
τοῦ Θεοῦ. Τῆι 10 ΠλΑΥ Ὀ6 τοηπάεγεα ζαϊα 
ὕαγα, '. 6. Οραπ ἴο {Π|ὸ νον. ΟΥ 6 ΠΊΔΥ, 
πὶ Αδίλϊιον, ἘΠ βηον, ὙΌΣ, πὰ ῬετίΖ., 
ΒΈΌΡΡοδβο δὴ δἰ] δου ἴο [Π6 ολ86 οὗὨ ἃ π26]6- 
ἔδοῖοῦ αὔοιῖ το δ6ὲ δχοουϊρα, πῆοβο πο 
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ὙΓᾺΒ ΒΟΙΏΘΙἾΠ]65 ὈΓΟΝΙΟΒΒΙΥ͂ , ΒΥ ΒΒ 
ΠΟΟ δπὰ πϑδαὰ Ὀοΐπρ ἔουοϊ δὶγ Ὀοπὶ ὕὉΔΟΙ,, 
88 ἢ6 88 ἰὨγΟΎΤη Ὀδουναγὰδ: οὗ ψπόπι ἰΐ 
τας Ὅ6 βδϊά, ἴῃ [86 σπογάθ οὔ ῬΙΪΏΥ, 
Ῥαπος. 84, " ἀοδΌροΣ ἱπίαοιὶ δρέπα ΟΥ̓, 
γείογίαδχι σογΌϊοῦ8.Ἶ : 
Τράχηλος, οὐ, ὃ, {δε ποοῖ, Μαῖϊ. 

ΣΝ. 6. ΜΚ. ἰχ. 42. [.. χνὶ!. 2. Εοηι. 
ΧΥΪ. 4, τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, 
ἷ, 6. ὉΠῸΘΡ [86 ΧΟ, ἱ. 6. “δνα ἊἼχροβϑὰ 
{ΠῚ ᾿νε ἴο ΡῈ Γ]] ῸΓ τὴν βαίοϊγ.᾽ [ζ. χν. 

. δὰ Αοἴϑ χχ. 87, ἐπιπεσόντες ἐπὶ 
τὸν τρ. αὐτοῦ, " μα ταοοα τη. 

Τραχὺς, εἴα, ὑ, δα). (Κιπάγν, Ὑὑ11} 
ῥάσσω, ῥήσσω,) τουρῆ, ὠπορεπ, 6. στ. 
ὁδοὶ, 1.α. 1]. δ. Αοἰδ χχνὶϊ. 29, τραχεῖαι 
τόποι, " τοοῖκΥ ῥ]δοθβ,, ψἤθτο Ὀγοαῖς 8 ἀγα 
ἴουπὰ. ϑορί. 96γ. 11, 25. ὁδὸς τρ. Οὐ. 
Ταῦ. 1δ. ΣΧεα. Απ. ἱν. 6, 12. 

Τρεῖς, οἱ, αἱ, πουϊ. τρία, τὰ, οαγά. 
πΌμ. ἔΐγεε, Νίαιϊ. χΙϊ. 40, οἱ 4]. ᾿ 
Τρέμω, (τρέω,) οὐοα. ΟἸΪΥ ἴῃ Ργ68. δηἀ 

Ἰρε τε ὦ ἐγεπιδῖε, 6. υτ. ποιὰ μὰν Ἰσιτϑαρ. 
Μαῖι, ν. 88, φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα. 
ἴμλι. νἱἱ. 47. Αοἰδ ἰχ. 6. βερῖ. ἀπὰ ΟἸδββ. 
Ηδῃοο, ἐο ἐγοηιδίδ ΑὙ' ΔῺγ {Πῖπρ,, ΞΞ ἐὺ Ἴδαν, 
ἔο ὃ6 αὐγαϊά, απἰϊὰ ματι. 2 Ῥοῖ. ἢ, 10, οὐ 
τρέμουσι βλασφημοῦντες, “ ἴΠῈΥ ἀ0 ποΐ 
ἴδαν βρϑακὶηρ 6υ]1],᾽ ἱ. 6. "ἴο Βρϑαὶς 601] οἵ, 
80 Ὑ10}} ἰηΐ, βόρη. (ΕΠ. Οὐ]. 128, ἃς 
τρέμομεν λέγειν. ϑορί. 18. ᾿χνὶ, 2, ὅ. 

Τρέφω, ἴ. θρέψω, ντορ. ἐο φιαΐ ἐξέρζ, 
γηι οὐ γαβί, 85 8 Βυϊά, γάλα θρέψαι, “" ἰο 
σμγαΐί6 τοὶ] κς,᾽ δου. Οἀ. ἰχ. 246, δῶσι. 
δηὰ ἰη Ν, Τὶ, ἐοὸ πιαζό ἑὐλοῖ οὐ 7αξ, ὃς. ὈῪ 
ἴϑοάϊηρ, οι. Οᾶ. χΙϊδ. 410: Ὡπά :ΞἙ ἐσ 
ἡδοά οὐ πουγϑὴ, πεγίμγο, ἰτὰρθ. 1} χορ. 
δηὰ ροΠΘΓ. 10} δοο. δι, νἱ. 26, ὁ Πτὴ 
ὑμῶν ὁ οὐρ. τρέφει αὐτά. χχν. 87, αἱ. 
ΑΙδβο ἔτοταῃ. (86 ριυῖτη. ποϊΐϊοῃ οὗ μαίέρμεμ, 
ΐο Ῥααρον, τὰς καρδίας, 8. ν. 8. ὅ'θ6 ΤΥ 
ποῖΐδθ. Ἂ δηὰ ΟἸδ68585. Αι ἕω ταργίωγε, 
εὐἰμοαίο, ὅτίπρ ὠρ, Τλι. ἵν. 16, Ναζαρὲτ, 
οὗ ἣν τεθραμμένος, ἃ εἰρηϊ, οςο. 8150 ἴῃ 
“58. ἀῃά ΟἾ458.. ἔγοτα (06 ΡΥΪΔΣΎ ποῖοι 
οἵ πωγϑίπρ, τεαγίηρ, ἀπὰ ὑγίμρίηρ πρ. 

Τρέχω, ἴ. ϑρέξομαι, ὁογ. 2. ἔδρὰμον, 
ἐο γώῃ, Ἰηΐταηβ. 1) . δηὰ φεηεν.. 8080]. 
Μαῖι. χχυ]!. 48, εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ 
αὐτῶν. ΜΚ. ν. θ. Τ1.π| χν, 20. 79Ύσμη χχ. 
2: [0]]1. ΌΥῪ ἐπὶ ψἴἢ} ἀοο. οὗὨἁ Ῥ͵δοο, [μι. 
Χχὶν. 12: εἰς ἤτ8)], Κον, ἰχ. 9. Βεγί. δηὰ 
ΟἸδ88. 8.0 οὗἁἉ μο86 0 τυ ἱπ 8 βίδθ᾽ μη} 
ΟΥ̓ ΡΟ] ταοθ, 1 Οὐογ, ἱσ. 24, οἱ ἐν σταδίῳ 
τρέχοντες πάντες τρέχουσιν, ἃη οἵϊ, 1 
ΟἸ488. ΕἾζ. ἴῃ δου ρδυίβοηβ ἀἄσανῃ ἤοτῃ ἴῃ 6 
Ῥυ ]ῖς τασθβ, απ δρρ] θα ἰο ΟἿ ἰβιϊαη8, 89 
ΕΧΡΓΘΒΒΙ Πρ ΒΙΓΘΉΌΟΙΙ8 ΟοΥἘ ἴῃ [6 ΟἿ τ δ δι, 
110, οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβηγε, 8ς. 
τὸ βραβεῖον, Ἰχ. 24. 28: εἰς κενὸν, "ἴῃ 
ναΐη,᾽ 68]. 11. 2. καλῶς, ν. 7; “1 πος, 
οὗ κΚίἰπάγεἀ βυῦϑι. ΗΘ. χί!. 1. ἐρέχωμεν 
τὸν προκείμενον μτῶρ ἀγῶνα, "1Εἴ ᾿Β ΓᾺΠΝ 



, ἐγέδμξαν, ἕα 

ΤΡΙ 
ἴδ γῶοδ δοὶ Ὀοίοτο πἊ,᾽ δηὰ (1225. ΑἾδὸ 
οὗ δἰγεθυουβ εἴοτί ἰπ σέποῦαὶ, Ηοαι. ἶχ. 16, 
οὐ τοῦ ϑέλοντος οὐδὲ τοὺ τρέχοντος : 50 
Ἀπίδοὶ. ὅτ. ἱν. Ρ. 184, μὴ τρέχε, μὴ 
κοπία. 42) πιείαρή. οἵ τυτηοῦγ, ττογὰ, ΟΥ 
ἀοοιτίηο, 0 τι, φργεαά απ ποῖ, 2 ΤΏοβδ. 
1. 1, ἵνα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχῃ : δ0 
Ῥε. οχὶνὶ!. 16, ἕως τάχους δραμεῖται ὁ 
λόγος αὑτοῦ. 
Τριάκοντα, οἷ, αἱ, τὰ, (τρεῖς, τρία.) 

ἐλέσέψ, Μαειι. χὶ!. 8. Μ|ς. ἵν. 8, εἱ 4]. βϑθρ. 
Τριακόσιοι, αι, α, (τρεῖς, τρία,) 

ἐάγεο δικαάγεά, Με. χῖν. 5. Φοόδη χίϊ. ὅ. 

ἸΤρίβολος, ὃ, ἡ, κἀ). (τρὶς, βέλος,) 
ἑλνοε-ροϊπίρα, τ φεά ; ϑαδεῖ. ὁ τρί- 
βόλος, α οαἰέγορ οτ ογοισ-70οΐ, οοτηροδαὰ οὗ 
ἴῆγδΟ ΟΥ τηοτὸ Γαάϊαἰΐηρ 8ρ|}κ68 ΟΥ ῬΓΟΠ ΚΒ, 
δηὰ ἐπγόση ὑροῦ (6 στουηὰά (0 δπηο 
ΟΔΥ͂ΔΙΓΥ ; 566 ῬΟΪγΌ. δπὰ γεχεῖ. : ἱπ Ν, Τ' 

: ΤῸΡ, ἃ ἸΟῪ ΤΒΟΓΏΥ βιγοὺ, 
80 σΔ]]οὰ ἔτοπι ὑπ6 τοϑοι Ὀδηοθ οὗ [118 
{ποτ δηὰ ἔγυϊέ ἴο {86 τα ἸΑΓῪ σ8} {ΤῸΡ, 
Μαῖιις. νἱῖ. 16. Ηοῦ. νἱ. 8. ϑερὶ. δηὰ Ὠΐου- 
ΟΟΣ, ἱν, 18. 
Τρίβος, ου, ἡ, {τρίβω, 9 στῦ.) α 

ὑραέδη ρμαξτεσαν, ἀϊρτισαν, 6. χα. εὐθείας 
ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, δοις 1. 8, 
4]. ϑερί. «πὰ ὃ : 
Πα βυμη ας, ἫΝ (τριετὴς, ἔτ. τρεῖς, 

τρία, τος, γΤές ΨΟΑΥ͂Β, 
Ἀε χσ. 8]. ,ὐ αθ ρας ὰ ἼςΞ 

Τρίζω, ἴ. ίσω, ἰο σίυο οι α εἰγίἀμίομϑ, 
ἀνά εν βουκά, 1,Αἱ. εἰγίάοτγε, ᾿πίταηΒ. θροΐίκεῃ 
οἰ οδν οἵ ̓ ἰνίπρ ογδαίαγεβ, θβρϑοΐδ}]}γ οὗ (89 
δῃγι οἰκίην οὗἩ ποΐθπ. ΑἾΪδβο οὗ ἱπαηϊτωδίθ 
1Ὠΐηρθ, 85 ἴ[Π6 εἰοτὰ οὗ α 'γγϑ, θη (ἢ0 
ΒΕΓ ΠΡ, ἃ8 Ἧ6 ΒΔ, 18 7υἶδο ; 8150 οὗ ἰγοῃ ψ Ὦ θη 
Β]οἀ οὐ βαγοά. ἿἋ}η Ν, Τ'. οὗἩἍ τὴὸ ἰοοίῃ,, ἕο 
ϑγαίε, ρτίπά, σπαφῆ, νὶτὰ δος. Μ|ς, ἰχ, 18, 
τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ. 80 ὙΒΘΟΡΏΥΙ. 
ϑῖπι. ρ. 9]. χαλεπαίνων καὶ τετριγὼς 
τοὺς ὀδόμτας. Αὐἱδίορῃ. Β4η. 920, μὴ 
πρίε τοὺς ὀδόντας. 

Τιρίμηνος, ου. ὃ, ἡ, αἀ]. (τρὶς, μὴν.) 
ΟΥ̓ Ἐὐδ. πολ λέ: ΖΕ βοΒίη. ἦ8, 14, δα ἰ,. 
Ἴταοι. 164, ἴον τἰθ τῆοσθ ὑδυλὶ τριμη- 
νιαῖος, ἴπ Ν. Τ' οὨἿν πουϊ. τρίμηνον, α 
ἰάγοθ πιοηέλθ᾽ δραοῦ, ἐγεπισείγε, ἨοὉ. χὶ. 28. 
ϑορί, δηά ἴα. αἵ. οβρος, Ροϊγῦ. 

Τρὶν, ἀν. {(τρεῖς,) ἐΐγδε ἐΐηιεθ, Μαῖϊ. 
χχνὶ. 84. 7δ, ἀπά οὔι. 80 ἐπὶ τρὶς, ἩΡ ἰο 
ἑλγίοο, θηαῖν. ἰο ἐλγέοο, Αοἰϑ χ. 16. χί. 10. 
βορί; 6] 6ε9. 

Τρίστπεγος, οὐ, ὃ, ἧ, 4]. (τρὶς, στέ- 
ὙΠ} Ὅτσρ. ἐδλνοό-γοογθα ; σοῦον. ἐδγεό-ϑίο- 
γἱϑα,  Δανΐην ἰῆγοθ ἤόροτβ ΟΥ̓ βίοτίθβ, οἶκοι 
τρίστεγοι, ὅο5. Β. 2. ν. δ, 5. στοαὶ, 
Ὀίοη. ΗΑ]. Απὶ. 1. 68. Τὰ Ν, 7. πδαι. 
τὸτ εγον, ἐἦε ἑλίγα ἤοον, ἐλῖγα δέοτν, 
Αεἰϑ αἰς Ἐ Θοπφ. ἴῃ Ὑπερῴον. Ἐ2. 42, 
6. Οσεὴ. ὙΠ 16, Βέπαα. 50 ἡ τριστέγη 
Ασιοιδα, ἦν: 46. Ἔ 

κι κε δ ὁ 
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Τρισχίλιοι, αἱ, α, 4]. (τρὲε, 
οὐλριὴ ἐάγεο ἐλοιϑαπά, Αεἰς Ν 41]. ἐἥλρι, 
διὰ ΟἸδ55. 

ΤἘρέτος, ἡ, ον, οτάϊπ. Δα]. (τρεῖς. 286 
ἐλέγά, ὁ. (. 1. φοπεῖ. Νίαιῖ. χχ. 8, “περὶ 
τὴν τρίτην ὥραν. χχὶϊ. 20 
Χχνὶϊ. 64, ἃ]. ϑερι. διὰ Ο]δϑοό. ὅ0 τῇ 
ΤΟΙ ἡμέρα, “ου ἴδ6 {πἰγὰ ἀδγ.᾽ Μαι:. 
χνὶ, 2]. Μίὶκ. ἰχ. 81, αἱ. τῇ ἡμ. τῇ τρίτη, 
Ζοδ 1ϊ. 1. τῇ τρίτῃ, δε. ἡμ. [.π, χἕϊ. 85. 
δηὰ Ομα ἢ . πρυῖ. τὸ τρίτον, 1) ἀὲ 
διδεῖ. Ἡἱτἢ μέρος ΤΩΡ ἕλε ἐλέγτά ρματέ, [0]]. 
ὈΥ φεῦ, οὗ ἃ σδοῖο, ον. υἱῖ}. 7, τὸ τρίτον 
τῶν δένδρων. γεγ. 8, 544. ἷχ. 1δ, 18, χίΐ. 
4, ὕοη αἱ. ϑορί. ΕΗ νυ. δε ἑλέγεϊ ἐξ 
6. ἅ. τὸ τρίτον, ΜΙι. χῖν. 4]. Φοδπ χχί. 
17, υἱ8. βίπιρ!. τρίτον, 1,.ἃ. χχ, 12, ἃ]. 
τρίτον τοῦτο, “ ἴ τηϊγά εἶπιο." 2. ον, 
Χιΐὶ, 14. ΧΙ. 1. ἐκ τρίτου, εἂν. ἐὰε ἐλέγά 
ἐέπιο, Δίαιϊι, χχΥΐϊ. 44. 
Τρίχες, δεὲ Θρίξ. 
Τρίχινος, η, ον, δἀ]. (ϑρὶξ,}) »ιαάε οὗ 

λαῖγ, μιλιά: τρί μέλας, ν. νἱ. κ᾿ ϑορῖ. 
Χεη. Αη. ἵν. 8, ὃ, τριχίνους χιτῶνας. 

Τρόμος, ου, ὁ, (τρέμω.) α ἀἠῤραιφεε! Ὰ 
6. 4. ἴτουη ἴδαγ, ἔσγτου, ΝΜ. χνὶ, 8, εἶχε δὲ 
Εὐτὸν τ ἀμῇ καὶ πρό! ϑορῖ. δηὰ 

858. Οουρ]οὰ νι φό θ. ζ. φ. καὶ 
τρόμος, αν απὰ πλιὰ, εἰ, Ι ἱπίθηδῖνεὶ 
κα δοιὰ ΟἸΠΟΥ “ στοδί τη ἐγ, αὲ 
ἄφησα, ᾿ ον. 11. ὃ : οὐ Ῥγοίουππά τονόσεηοα, 
ατοο, 2 Οον. υἱὶ. 15. Ερἢ. νἱ. δ, ἃ]. 

Τροπὴ, ἢς, ἡ, (τρέπω, ἴο ἴυχη.} α ἔωγη- 
ἥπρ ἢ ἐπα δαοῖ,, ἐδε αοὲ οΥ ἐωγπῆ ἴῃ, 1. 6. ΜΥΝΊΝΟ. 
ἴῃ ΟἸ6ββ. Ἵ] εν Δρρ] δὰ ἴο [π6 ἔϊσῃι οὗ δὴ 
Θηθγ. ἴη Ν, Τὶ ἴο ἴῃ6 τυτοΐηρ οὗ (ἶἰο 
ΒΘΑΥΘΏΪΥ ὈοάΐδΒ ἴῃ {με ῖγ οοῦτθαβ, δὲ [89 
-8ο βιΐοθβ οὐ ἐγορίοαϊ᾽ ροϊπία, σβεπ {π6 δὰ 
ΔΙίοΙβ ἰδ οουτδο, Ζδηθβ ἴ. 17, οὐκ ἔνι 
παραλλαγὴ, ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα. 8. 
δορί. ΦοὉὺ χχχυ. 89, τροπὰς οὐρανοῦ. 
Ὠρδυϊ. Χχχὶν, 14, ἡλίου τροπῶν. Ῥοϊ. 
ἷχ. 1δ, 2, ἱν. 72, 8, οἵ [180 βυχασηοσ δηὰ 
ὙΏΪΟΣ 80 βιϊσεβ, δπὰ οὗι. ἰπ 1.88. Τρ ΐϑ 
ἀϑέγοποηιίοαϊ δοΏ86., ὨΟΎΘΥΟΥ, 8 ΟὨΪΥ ἴοὸ ὃ 
ςοπδίἀογθα βδυδοτάϊπαϊο δηὰ βυϊίθὰ ἴο 186 
ΡῬύΓΡοΙΘ οἵ Δ} δου : [6 Ἰοδάϊηρ ὁπὸ Ὀεΐης 
πΠ6 ἢ. βθῆβε οἵ ηριμέαξίοπ, , πα 
δέν, 86 ἴῃ Ρ]υϊ. ΑἸεῖν. 23, ὀξυτέρας 
τρεπομένῳ τροπὰς τοῦ χαμαιλέοντοε, 
δηὰ 6α]0. τροπὰς τοσαύτας τραπόμε- 
νορ. 80 Οπβᾶγ, Ρ. 723, Εμ τροπὰς ἔσχεν 
αὐτῷ τὸ βούλευμα πλειστας. ἢ Βοδίη. 

,. 66, πλείους τρεπόμενος τροπὰς τοῦ 
ὑρίπου. ῬΊΙαῖο ἴω οοΓὙ. Ρ. 102, Ο, τροπαὶ 

καὶ ἀλλοιώσεις. 80 Ἠδεγοΐ. νὰ} ασ- 
Ὀἰδίηβ ἀλλοιώσεως καὶ φαντασίας ὁμοίω- 
μα, ἴῃ Εἴγτα. Μαρ. ὉΥ μεταβολῆς ἴχνος. 
Τρόπος, ου, ὁ. (τρέπω.) ΡΤΌΡ. α ἐπγη- 

ἑπρ οὐ ἐμγη, (6 αὐγοοίίοη αἴνοα ἴο ΒῺΥ οὐθας 
86 ἴῃ τηοίίοῃ ; ἃς ὈΥ ἐθιρ]. 186 ροδίδέοι ψἘὶ 
τ τβθῃ οσομρίεΒ. Ηθηοθ ἰδ ἀθῆσίεβ Ῥζορ. 
ϑἰζμαίζίοη οὗ Ῥόγθοι, οσΣ υϊηρ ; ὃς ἔλοπι, αἰ 
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τοι οἴ αοἰέοη. Ἠθηοθ θην. τα ΠΥ, Ἰλοα; 
ἧῃ Ν, Τ. 1. ΘΕΝΕΒ. δπὰ Ῥγορ. ἴῃ δάνδϊδ) 
Ἄεοπβίσυοσίϊοηδ: 1} 406. ψἱτἢ κατὰ, 6. ᾳ. καθ᾽ 
ὃν τρόπον, “ἷῃ δῖ ΤδηΠοΥ,, δααΐν. ἴο 
α8, δύθη α8, Αεοἰδχν. 1]. κατὰ πάντα τρό- 
“τον, "ἴῃ, ΘΥΟΙΥ ψαγ, Βοιῃ. 111. 2. κατὰ 
μηδένα τρόπον, " ἴῃ πὸ νγαγ.,᾿ 2 ΤΉ. 11. 8. 
ϑορί. δηὰ Ο]δ88. 2) δος. 88 δάν. ὃν τρό- 
“τον, "ἴῃ νἢδ᾽ ΤΩΒΠΏΘΙ. ᾽ΞΞα8. ου6} α8, Μαεῖϊ. 
ΧχΙϊ;. 37, ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ 
νοσσία ἑαντῆς. Αοῖδ ὶ. 1], 80 Ψυάο 7, 
τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον. ϑορί. 8) 
ἄἀα;. παντὶ τρόπῳ, “ἴῃ ΕΥΘΙῪ ψαν.᾽ ΡῈ]]}. 
', 18, ἐν παντὶ τρόπῳ, 2 ΤῊ. 1, 16..----Π. 
ΕἸΘ. ἐωγη ΟΕ ταἰπὰ ἂς μα ὶϊ8, 16, αὐϑροδίδοη, 
ΠΩΝΉΘΥΘ, τοὶ οὗ {πὶ ἰκίηρ,, [δοἰΐπρ, δεοίζηρ, 
Ηοδϑ, χὶϊ!. ὅ, ἀφιλάργνυρος ὁ τρόπος, δὰ 
ΟἸδδθ. 88 Ἰειηοβίμ, ὑ. 1204, 4, οὕτως 
ἄπληστος καὶ αἰσχροκερδὴς ὁ τροπὸς 
αὐτοῦ ἐστίν. ὅδο ϑυν)ι, βαγβ, “16 ΓΗ 
δηὰ [αΑϑῃοη οὗἁ ἴ[Π6 ἃρο. 
Τροποφορέω, ἴ. ήσω, (τρόπος 2, δι 

φορέω,) ἐο ὅθαν υυἱέϊ ἐδδ ἐωγη, ἱ. 6. ἀΪ8- 
Ῥοβιιοη ΟΥ ΤΩΒΏΏΘΙ, οὗὨ ΔΏΥ οὨθ, ὙἱΓ 806. 
Ἀοίδ χὶϊ!. 18, ἰοχὶ. τος. ἐτροποφόρησεν 
αὐτοὺς, ΏΘΓΘ 866 ΤΩΥ Ὠοΐ6. [,Δἴ0 οαϊξ, 
ἐτροφοφόρησεν. 
Τροφὴ, ἢς, ἡ, (τρέφω.} Ῥτορ. ποιγίδἢ- 

πιοηΐ, γοοα, Μαῖϊ. ᾿]. 4, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ 
ἦν ἀκρίδες κιτ᾿λ. νἱ. 25, ὃ οἵϊ. ϑΞορί. δπὰ 
ΟἸαβθ. 1ῃ ἴπ β6η80 οἵ δέέροπα, 111. “ ϑὰρ- 
Ῥογὶ ΟΥ τωηδἱηίθηδποο, Μαῖϊ, χ. 10, ἄξιος 
γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ ἐστιν. 

6ῃ. αἰ ν. 18. ΕἸ. πωῤγίηιοπέ ἴου τῃ}9 
τηΐηὰ, ἐμοίγμοσίίοη, ΗΘ. ν. 12, 14, ἢ 6ΓῸ 
866 ΤΩΥ͂ ῃοΐ6. 
Τροφὸς, οὔ, ὁ, ἡ, (τρέφω,) α πε786, 

1 ΤᾺ. Ἧ 7. ϑερῖ. δηά ἀμρεν 
᾿ Τροφοφορέω, ἴ. ἥσω, (τροφὸς, φο- 
ρέω,) γτὸ ΤοΡ ΝΣ αϑοιιξ αϑ Ἂ μἀνβέσ α ἐο 
ΘαΥΥ ἕπῃ ἐδ αγηιδ; ἤρ. ἐο οδογίδῆ, οαγὰ 707, 
ἴτδι8. Αοἰϑ χὶδ!, 18, ἴῃ δύο ϑαϊϊ. 866 ΤΥ 
Ὠοῖθρ. 

Τροχιὰ, ἄς, ἡ, (τρόχος,) ῬτῸΡ. α 
«ὐῆοα. ἐν «οἷς γιὲ; 'Ν Τ᾿ ἔς. α τὰν, 
»αζδ, Ἠοδ. χὶϊ. 18, τροχιὰς ὀρθὰς ποιή- 
σατε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, " ψαγ8 οὗὨ 118 ἀπά 
σοπάμοι." 
Τροχὸς, οὗ, ὁ, (τρέχω,) Ῥῖορ. δηὰ |ἰι. 

α γμηνον, ἷ. 6. "ΔῺΥ (Ὠηρ τηδὯθ τουηὰ 0Γ 
ΤΟ] Πρ ΟΣ τυπηΐηρ ᾿Ὁ ἢθησθ σοπογ. α τυλοοὶ 
οὗ 8Δὴγ Κὶπά, δβρεοθ. ἃ ολαγίοί- 1166]; ἴῃ 
Ν, Τ΄ ἢν. α Θοτιγϑα, 88 τὰ ὈΥ 8 ΜΠ66], 98. 
Ἶ, 6, τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως, " ΘΟΌΓΕΘ 
οἔ 11δ.᾽ 566 ΤΩΥ ποῖθ. Οοιαρ. ΑἼβοτ. ἷν. 7, 
τροχὸς ἅρματος γὰρ οἷα, βίοτος τρέχει 
κυλισθείς. 

Τρυβλίον, ου, τὸ, α ἀϊδῆ [ὉΥ σαϊίηρ, οὐ 
α δοιοὶ ἴον ατϊπικίπα ς [Π 9 ἕοττηοῦ ἰῃ Μαιί. 
ΧΧΥ,, 28, ὁ ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ Ὑῤ. 
ΜΚ. χὶν. 20. ὅορε, δῃὰ Ο]6β8. 
Τρυγάω, ἴ. ἡσω, (τρύγη, ἔγαϊῖασα, ]ηῦ- 

806, Ἰιἰδτγοδβῖ,) Ῥσού. ἐὺ ὧν Ττὶβὸ 7γγιμὸ 

448 ΤΥΓ 
ΟΥ̓ φγαΐη, Βερὲ: Ηοϑ. χ. 12,14. ΟἾΥ̓ΘΙΟΓ, 
δὰ ἴῃ Ν, Τ΄, οὔ νἱηΐαρσετβ, ἐο σαξἠόν' 
ὅταρϑβ, σὲ τ δος. [ωυ. γἱ, 44, οὐδὲ ἐκ βάτου 
τρυγῶσι σταφυλήν. ον. χὶν. 18, 19. 
ϑερῖ. 708. δηὰ ΟἾ888. ἂἃβ Ὠίόβοου, νυ. 29, 
τὴν σταφυλήν. Χοη. (Ἐς. χίχ. 19. 

Τρυγὼν, όνος, ἡ, (τρύζως ἰο ὁ00,) ὦ 
ἐωγιϊο-ἀουο, Τα. 1ἰ, 24. ϑερῖ. δηά ΟἸδβδ. 

Τρυμαλιὰ, ἄς, ἡ, (τρύμη, τρύω, ἰο 
ταῦ {ῃγουρ.) α λοίδ, 88 ἴῃ . 885 
ΟἸ]6β8. ; ἰὼ Ν. Τ. ἐλδ ἐγ οὗ ἃ πθθά]9, επιΐῖγ. 
ἴο τρύπημα, ΜΚ. χ, 25. ἴα, χν δ, 2ὅ. . 
ΟΥ̓ "86 βδιὴηθ ἔοσιῃ ὃἃβ ἁρμαλιά. 

Τρύπημα, ατος, τὸ, (τρυπάω 
Βοτα, τρύπα, τρύω!) α λοῖο, Ατίβίο 
Ἐςο]. 620; ἰπ Ν. Τ΄. ἐδθ δγ6 οὗ ἃ ποεάϊο, 
Μαῖῖ. χίχ. 24. 

ῖο 
ἢ. 

ἹΣΏΤΨ ΟΥ ρίοαϑωνε, Ἰη τδ 8. «8. γ. ὅ. δορί, 
δὰ (888. 

Τρυφὴ., ἧς. ἡ, (ϑρύπτω, ἴο ὈγοΔΚι,) 
ἀοίϊεαιν νι , ἔμωῦψ, ἰ. 6. 88 ὈΓΕΒΚΙΩ 
ἄονῃ 86 Ὀοάγ, ἀπ ΘὨ ΘΟ] ρ Ὀοιἢ ὉΘΑΥ͂ 
δά τηϊπά, 1.0. νυἱἱ. 25, οἱ ἐν---τρυφῇ 
ὑπάρχοντες. 2 Ῥεῖ. ἰϊ. 18. ϑορί. δὲ Ο]869. 
Τρώγω, ἴ. ἕξομαι, δοτ. ἔτραγον, (τρώω 

δι τρύω,) ἰο φαΐ, φτορ. ἴο οὐδαποϊ, 88 
ἔτυϊίβ, πἴδ, τανν θοδηθ, ἄζο, Ηἀοί. ἰϊ. 87, δὺ 
92. Ὠδηοθ τρωγάλια δῃὰά τρωκτὰ, τῷ 
928, ας ἢ 88 ἠπἴ8, ΔἸτηοη 8, δῃὰ ἔπ ἶΚο, ' 
δθῖ οἱ 83 ἃ αἰδβϑϑογί. ἴῃ Ν Τ', ρΈπου. δαυΐν, 
ἴο ἐσθίω, 4080]. Μαῖί. χχὶν. ὅδ, τρώγον- 
τες καὶ πίνοντες, " Θαἰϊπρ' πα αὐ ηκίησ, ἢ 
'. 6. ζελβδίϊηρ, τουθ!]ἶρσ. οτη, 402, 2], 
τρώγειν καὶ πίνειν ἡσυχῇ. ἘῸ]]. ὈῪ δός, 
ἄρτον, Φομη χὶϊ!. 18, ὁ τρώγων, ἀοδβίρτα- 
(ἴῃς “8 ἤδη! αν {το π,᾽ (Π 6 σοτατη Ππΐοη, οὗ 
ἀογηθδβιῖς μοβρί τ] ΘΙ Πρ Δ΄ γᾶν 8 δοσου ἢ ῦ- 
δὰ ἃ ροάρε οὗ ἔθ ἀβῃρ. 8.66 Ετ, Ἦρο, 
798. Ἐὺω. ΦοΒη νἱ. δ8: σἱτἢ σάρκα, γο. 
δ4, 66, δῇ. 
Τυγχάνω. (ἴ. τεύξομαι, δον. 2, ἔτυ- 

χον, Ρετί. τετύχηκα ἃ5 νγ0}] ἃ8 τέτευχα δζ 
τέτυχα,} ῬτῸρ. ο ἐϊί, βἐγίκο, γϑαοῖι ἃ τρατῖς 
οΥ ΟὈ]δοῖ, βαἰὰ Εβρθο. οὗ ἃ γγθᾶροτι; ἢ. ἐο γα 
ἴῃ ιοιῖδ, πιοοί σαβυι}}ν. οἵ ρουβ.: πόπορ ἴῃ 
Ν. Τ. 1. ΤῊΑΝΒ. ἐο αἰξαΐρ τιρίο, 3: ἰο οὐἑαζτι, 
φαΐη, τοσεΐυθ, [0]]. ὉΥ σοη. κι, Χχ. θὅ, τοῦ 
αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν. Αοἰβ Χχὶν, 9, 
“πολλῆς εἰρήνης τυγχ. χχνὶ. 22, χκανὶ!, ὃ, 
2 Τί. ἰΪ, ῦ 

Τρυφάω, ἴ, ἤσω, (τρυφὴ,) ο ἐῖνο ἐπ ᾿ 

7 

χὶ. 85. υἱῖϊ. 6, τ. λειτουργίας, δηὰ. οἵδ, “" 
ἴῃ (]888.----Ἴ1. ΙΝΤΗΑΝΒ. ἐὸ γαἰὶ. σμὲς 10 
ἤαρρδη, οἤαποα: 1) εἰ τύχοι, Ἰτρειβ, ὑ ἃ Ὁ 
80 δαρρθΉ, οἵ τὲ ηιαν ὧδ. οααῖϊν. ἴο ρότοῖα 
»ογδα, ἷ σον. χῖν. 10. χν. ὃ. ἤθτο Ξξ ᾿ 

ΦΥ͂ Ὗ 

ὀχαηιρίθ, φπα ϑοῃγοθίϊ 68 ἴῃ (158. 2) ραχᾷν-. ὦ, -- 
τυχὼν, οὔσα, ὅν : ἃ5 «α). λαρρεμπίηρ, ζμ[6......ε 
ΔΠΥ ΠΟΙ δηά αἱ 81] {Ππ|68, δα ιν, ἴο ὁ 

δαίγαογαϊπαγψ, ὠποοηεηιοη,, Αὐῖβ. ΧΊΧ. 
δυνάμεις οὗ τὰς τυχούσας ἐποίει ὁ.Θ «ἀν... 
ΧΧΥΪΙ, 2, δηά ΟἾδΔ88. ; πϑυῖ. τυχὸν, ἂν, τ 

4 

ΒΝ 

τον 
ἤαγ, οσαϑμαῖ, οοπιηιοι, ᾿θποθ. οὐ συχῷν»εν ἢ 

ἄν 
ἐ 



ΤΥΝ 
μον. ππρνε νῷ ἫΝ Ἀρῤναλρθι »όγβαρε, 1 Οοτ. 
χνὶ. 6 υρο ὑ ν π᾿αραμενῶ, 8150 
ἴῃ ΟἿ δι. ) [βιαίοτο τς τὶς. οὗἁἨ ἀποῖδοι 
σοὺ, τ ΝΣ ἦν ἀρ νΟΙΌΪΑΙΠ]Υ : 88 ἴῃ 
Ἑηρΐ, “ὦ Ῥρεπ ἴο ὃε, ἐο οδαποδ ἴο Ὁε,᾽ 
Ὀοΐοτο ἃ Ῥδιιϊο., δϑρθα. ΜΠ ὦ ὧν νὨϊςοῖ ἴῃ 
Ἰαῖον το τα, βόνονον, ἰ ἷ5 ποΐ ἈΠΙΓΘΩὨΘΠΙΙΥ͂ 
οτ ἰοὰ, ἰου]αγ]Υ Ὀθέοτο 8. ῥγοάϊςαῖθ, 
[μ. χ. ἀφέντες (αὐτὸν) ἡμιθανῆ 
τυγχάνοντα, ' οανΐηρ εἷτὰ αϑ ἐξ τ0δγῈ 
ἀοοά," δηὰ 80 οὔ. ̓ἰη (]αΔ8. 
Τυμπανίζω, [. ίσω, ἔτοτα τύμπανον, 

ἃ ἀσιηι, ἰδΌτοῖ, ἰἰπεῦτοὶ, (τύπανον, τύπ- 
ἡβεὶ δ 8180 α ἀγωπεπιΐηρ, '.6.8 ἀτρῥις Αἰφονν 
85 ὙΘ 8ΔΥ, οὐορρὶ ἴ,) οὐ πο ἢ οτταΐ- 
Π8]8 υὐὐπτῇ Ὀθουῃά ΚΑ ρα ἴο ἀφδίι, 
2 Μαεοι. νἱ. 19, 28, οοωρ. τον. 80. Ηδποθ 
τυμπανίζω, ἴο ἐλε ἄγωπι; ἴῃ Ν, Τὶ ἴο 
δραΐ οὐ ἀγηι ἐο ἀϑαίῆ, Ῥαδδ. Ἠθῦ. χί. 85, 
ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν. Ἰμυς. Ζυ. 
Ττασ. 19, ἀνασκολοπιζομένους τς Ἰὐπὰ 
τυμπανιζομένους, δηῃά οἰβθτβοτο ἱ ἱπὸ 
8366 ΤΩΟΤΘ ἴῃ ΤΩΥ ποῖα ἴῃ 106. 

Τύπον, ου, 
“ΔΩΥ͂ ἰΒίηρ ἂν 
οὗ ΒίΓΟΪΚΟΣ ἢ οηοθ ἴ ἀθῃοίδβ 1. ὕγῸρ 
ΚΔΩΥ ἰδίῃ βἰτυοῖς οὔ" ΌὉΥ α δίαηιρ, δῃιὰ ρο- 
ΠΘΓ, ὦ πιατί, ργέηξ, ,ἐπιργοδϑίοπ, [0 Ἢ Χχ. 
δὶν τὸν τύπον τῶν ἥλων. Αἴδοῃ. χἰϊί. ρ, 
δ85, Ο, τοὺς τύπονς τῶν πληγῶν ἰδοῦσα. 
ἘΣΤΙ. ἤοηι ἐλ6 ἀἀ)ωποί, [πὸ ἀο)ἰπϑαϊίοι οὗ 
ΔΗΥ͂ ἰδίης ΒΥ δίδτῃρ, ἱ. 6. ἤσωγα, ἤόγπι, 9. Ἔ 
1Ὶ ΤΡ. οὗ 8ῃ ᾿πηᾶρθ, δίδίιθ, Αοῖϑ νἱ]. 
τοὺς τύπους οὖς ποιήσατε προσκυνεῖν 
αὐτούς. Ὑν ν. ὃ, 11, τὸν τύπον τοῦ 
Θεοῦ. 2) ἢς. ϑόγηι, πιαθηθῦ, 6. ᾧ. οἵ (μ6 
σοπίεηί8 οὗ Ὁ βάν Αςἴϑ Χχίϊ!. 26. ὃ Μδες. 
11. 80, ὁ τῆς ἐπιστολῆς τύπος: δηά 80 
Αὐιθαά. ἰ!. 45, 70. 1, 84, τύπος γραμ- 
μάτων: οἵ ἃ ἀοοίτίπο, Βου,. νἱ. 17. ΖΔ Ὁ]. 
γιι, Ῥγιίδδς. οἶιδρ. χυὶ. ἢ. ὅ8. σδμαρ ΧΧῚΪΝ.. 
Ῥ. 89, τὸν τύπον τῆς διδασκαλίας, 8 8) 
ἢσ. οὗ ἃ ῬΟΙδοῃ, ὦ ἔνα, 85 Ὀδδτίηρ [(ἢ6 
ἐμ διὰ ἤρτιο οἵ ἀῃοίϊογ, σου. ν. 14, 
- ἐστι τύπος τοῦ ΑΕ νερὰ τς τἼΠ. 

ὅλϑεν, νὸς  ῥφώῤδν οὗ ἃ 
Πδειοε οὲ αὶ οἱ δῇϊος ἀπ ̓  Υαδίορ ὦ ἦδ 
ἴο ὃ6 τηδὰς, Ἀοίο νἱὶ. 44, ποιῆσαι αὐτὴν 
τρήε τὸν τύπον Ετ τ. ἐν Ἦτδ. νὴϊ. ὅ. ᾿) 

. αἢ ΘλΘηϊ , Ῥαΐξέεγη, ἴο 
Ἰπμαἰοά, ἴο μμοό ἢ ὙῬΙΙ, ἐ 17, συμμιμη- 
ταί μου τ τ Τα, νι ἔχετε τύπον 
ἡμᾶς. Ἡδηςθ 8ῃ ΘΧΘΠΊΡ]Θ, 
ἴον Ὁ Ἐκ ΟΣ τὐαγπίπρ, ἱ Οον. χ. 6, 11. 

Τύπτω, ἔ. ψω, ἐο δεαΐ, ἐο ξἰγίδε, 5ηιΐξο, 
Ρἕορ. στὰ Γεροῖος ϑένο ΚΒ, τη8. 1, 
ῬΆΟΡ. δηά γι 1) ἴὰ ἐηπιΐίν, στ ἃ 
ἰδῆ, οι. 166 Βεῖ, ὅχο. σῖτα ἀος, οὗ μοτ5. 
Μαῖξ, χχίν. 49, τύπτειν τοὺς συνδούλου». 
[μα. νἱ, 29, χὶ!. 46, εἴ αἱ. ββθρο. ϑθρί. ἃπά 
ΟἾκββ. 2) ἴῃ φνίοας μι. χχιϊ. 48, τύπ- 
σοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη. χνὶϊ!. 18, 
ἔτνπτεν (ἑαυτὸν) εἰς τὸ στῆθος. 509, 
ΑἸὩὶ, νἱῖ, 10, δ, τυπτόμενος τὰ στέρνα. 

αρὶι [86 ΔΡΘΠΟΥ 
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Δ ΩΝ φορὰς τύπτω,) α ψγρα, Ἰὰι. } φυξέα ϑέγόπα, 
1 γο 

ΤΥ 

8) σ. ἴτουι ἴμο Ηρῦν. ἐο δηεῖξδθ, ΞΞ ἰο 
»ωκίδὴ, ἴο ἸηΠϊοῖ οΥ]], ἰο δθῖοῖ τὶ τ ἀἷο- 
6886 ΟΥ ΟΑἰΔΙλΣΥ, βδϊὰ ΟὨΪΥ οἵ αοὰ, Αεῷ 
Χχίὶ, 8, τύπτειν σε μέλλει ὁ θεός. 
ϑορί. 2 ὅδ). χχίν. 17. υἱὶ. 9. 2 Μίδες. 
δ, 89..---Π1. ΕΙα. ἐο εἰγὶλα Ξε ἐδ 
ῳϑεκά, ιυομπα, 6. ᾧ. ἴθ 6 οοπϑοίθποθ οἷν ΔΩΥ͂ 
οὯ6, τὴν συνείδησιν, 1 Οον. ὙΙ, 12. δορὶ 
1 βδ. 1. 8. Ριον. χχνυὶ. 22; Ὀυΐϊ {δετε 
ΤΑῖΒον οὗ [869 πεῤπά, ὉΥ ρεττυγθαϊοη, δ, 
αἷδὸ ἱπ Ηάοί, ἰἰϊ. 64, ἱπὶτ. : ἰὰ Εΐοτ. 1]. 
χίχ. 125, οἵ ατίοξ. 
Τυρβάζω, ἴ. ἄάσω, (τύρβη, Ταϊη 

ἑωγδα,) ἰο πιαζὸ το ΡΣ τὸν 
πηλὸν, Αὐἱδίορῃ. Ὗοθρ. 267. 1 
ἔργ. ἐὸ αἰδέωγὸδ ἴῃ Ἐ1: Ἢ 4παζε 
απαίουϑ, Ρα88. ΟΥ̓ τηὶ ι. Χ. 4 - 
νᾷς καὶ τυρβάζῃ “περὶ πολλά. Αὐμιστῦ. 
ἊΣ 1006, »ᾳ. Αἰδοη. ὑ. 8386. 

ὁς, ἣν ὁν, Δ. ἢ φαρρυεοῦ ἴο ὃ6 ἃ 
τὶ νοὰ στ θρὶ τύφω, ἰο διηοῖε, α.ἃ. “ ςυἱ ὅευ 

. 1 βυη δι) μεδὲ 5 δὴ 1Ἰάδα, Βόύγόνοσ, ταῦ Π ΟΣ βυϊιοά 
(ὁ ἀοποῖθ ἐμαὶ αὐπιμδεα οὗ βἰσῃῦ, ςΔ]]εἀ 

οἵ Ἡαῦ μα; ΜῈΟὮ 18 (8 ἔοτο- 
ΤΌΠΟΥ οὗ ἃ οσδἰδγαοῖ, [ἤδη δέξμαδεβ ἰιβοῖ, 

. [οὐ [δ βίδίϑ οὗ οὔθ ἴο ὑβοῖα ὁ [Ὦ6 58 ἰδ 
ἀατκ.᾽ ὙΤῈθ πογὰ ἰ8 σίου, 1 δρρυομποηὰ, 
ἴον στύφελος, ἴτοπι στύφω, ἰο δέμ 0" ἀπά 
ΜΡ Ὁ, ΟΥ οἷἶοδθ (85 οὔτ δέέπα ἔγοτα ἴῃς Α.- 

᾿ππδη, ἐο δίορ ὦ ) δεν βειήν ας αγῆμα 
οἵ ἃ τυφλὸς ποτα 8 ΤΙν ΟΣ δῖορ ΘΡΡΟΝ 
δ [ἴδ του ἢ ὈΥ Ὀορπ, ἄς, Απὰ ἴδιο 
βαοϊά τυφλὸς τοῖχος, 88 γὸ ἀο “Δ ὈΠπὰ 
μὰ} } 5 τὸ Ν Τ. ἐν Ρτορ. δέέπά, Μαῖὶ. ἰχ. 
ΩΊ, 238, χὶ. δ. δὲ μὰ δε 2) ἴῃ ἔξ. 
8680, ἢ ἀρρτεδεη- 
βίοῃ, Μαίί. χν. ΤΡ δὲ ἐὐηχοῖῳ εἶ: τυφλοὶ 
τυφλῶν. χχῖϊ!. 16, 17,} 20. ἴλι. ἵν. 
18, 4]. ϑορί. δά Ο Ο]αθθ. ῶ8 ἐ 3}: σιῶν. 
Αὐοῖ. τυφλὸς γὰρ εἶ τῆς ψυχῆς τὸν 
ὀφθαλ "" 
Τυφλόωα, ἴ. Ὁ οὐ δὲ (τυφλὸς ἐο ὀἰέπα͵ 

ηιαΐο ΟἿΪγῪ ἄρ. πε 
800. Ζομη, Σὶϊ. αἰ 40, τὸ ἐν ὀφθαλμούς. ἰ 
Ζοβη ἢ. 1]. 2 Ὅσον. ἵν. 4. τὰ νοή 
80 δορί. [5. χ]ῇ. 19. Ρἰαίο Ρ ο 48, 
τὴν ψυχὴν τυφλωθείην. 
Τυφόω, ἴ. ὦσω, (τῦφος ἐν παρὼν 

ψΔΡουΓΣ, ἄς ἢρ. ΠΡΡΕΝ μπὰς ἐν τὸ τυφϑ Ὁ 
: ορξ λον δνανρᾶν πῶρῳ 8» 

β8γθβ, τυφούμε Ἢ " τοῦ ἐ βειτὴ 
ἔο πιαΐδ ο ἕπαίε, τὸ τς 
ἴμεᾳ. δὰ Οαϊ. Ρ. 1018 ὁ δὲ Γάϊος παντοῦ 
ἐξετύφωσεν. Ν. Τ. ἀμ αων ἡ ἔπ ὦ 

Ἡοβμριν μα ̓ ς Ηρα Βοὺ ἵνα μὴ τυ ὡθεὶς εἰς κρίμα μπέ τί. 
Αια, ΤΠ 4. 70. δὰ ἀ ΟἸδδδ. ωὼ 

Τύφυ, (. ϑύψω, 1ἴϊ. ἐο πιαζε α δτκοῖδ οἵ 
᾿βειαὲ κατιὸν τύφειν, Ἡάοί, ἶν. 196,} α150 

ἐο δωγγοωπα οὐ 1 τοιίὰ ἃς 
βδοία τύφειν τὴν πόλιν. Ατὶἱοίορῃ. Υ66}. 
457. ϑοτηδῦ η68 ἐο ϑδὲ ΟΠ 7ῖτι6, 50 88 τὸ ὕδγη 
“αἶμα βηϊοἑαογύηρ ἥανηδ, 68 1 νεϑδὰν ἴο γὸ 
οὐἵ. [πὸ εἰν8 δβῆβθ, δονρονυθγ, Ἐξ ἡθγ 



ΤτΤυῷ 

ΓΑΡΟΙΥ͂ ΘΟΟΌΓΒ Ἔχοδρί ἴῃ 8 Ῥ488. ἕο δὲ δοὲ 
ον" ΤΟ, 80 ἃ5 ἴοὸ ὈυΓ ἶ τ ἃ ϑιρου]ἀειϊης 
ἥλιος. Αὐδοῖοι. Μοῖ. 11. ὥστε τῆς γῆς--- 
οἷον τύφεσθαι καὶ ϑυμιᾶσθαι. ἤρ. ΟΠ ατι. 
νὶ. 8, ἠσθάνετο τυφομένου τοῦ πυρὸς ἔτι. 
ῬΡΊυϊ. 53.}}}. θ, ὁ συμμαχικὸς πόλεμος, 
πάλαι τυ ομενοῦ, ἐπὶ τὴν πόλιν ἀνα- 
λάμψας. Ηδποθ τὸ τοδῪ ρμογοοῖνο [ἢ 6 ἴΌγοΘ 
οὗ 10 πογὰ ἴῃ Μαίι. χὶ). 20, λῖνον τυφό- 
μενον οὐ σβέσει, Ἰ1ϊ. "6 111 ποῖ φυδηοῖ 
ἃ ΒΟ] ἀοΥησ Ὑ]1ῸΚ, ΟΥ̓ ἵδροῦ:" ἴῃ τ ἢ 
νγ6 Πανο ἰπ}0]16 4 δῃ Δἰττηαίίνο οὗ ἴ[π6 οοη- 
ΤΓΑΓΥ͂ ΔοϑογΏοη, 4. ἀ. " Ηθ ν}}} βιγθηριῃθη 
ὙΑΥΘΥΗρ ἴδὶἘἢ, δη ἀ το κί 16 ὩΘΑΣΪΥ Θχιποῖ 
Ῥἱ οί. 
Τυφωνικὸς, ἡ, ὁν, 8]. (τυφὼν, 

Τγρθοπ, νηὶ σἱηά,}) ἐ ἰδ, 1. 6. ακὸ 8 
ΤΥΡΌΣ οΥ ὩΣ] πὰ, υἱοΐδηΐ, ἐδηιροβέμοιιϑ, 
6. στ. ἄνεμος, Αοἰβ χχνΐϊ. 14. 
Τυχὼν, βε6 Τυγχάνω, 11]. 2. 

Υ. 

Ὑακίνθινος, ἡ, ον, δα]. (ὑάκινθος,) 
ἀγασὲπίλίηο, Ἠανὶηρς [Π6 σο] οι οὗἩ [ῃ6 ἔγα- 
οἰπιῇ, ον. ἰσ. 17. ϑορί. διὰ (]δ88. 

Ὑάακινθος, ου, ὃ, ἡ, α λψαοϊπμίδ, ὑτορ. 
ἃ ἤἥοτεν οὗ ἀδὲρ ΒΌΡΙΘ οἵ ἃ τοἀάϊεὶ ἸΚΑ 
δα ἴῃ Ν, Τ᾿ ὦ φόηι οὗ 1ἴκθ οοἸουγ, ον, 
χχὶ. 20, 
Ὑάλινος, ἡ; ον, 8]. (ὕαλος,) ΟΥ̓ σίαε8, 

ίαν, ἰγδηβρασγθηῖ, ἔδυ. ἱν. 6, ϑάλασσα 
ὑαλίνη. χγΥ. 2. 

Ὕαλος, ου, ἡ, (ὕω.) Ρτορ. " ΔὴΥ (δίηρ 
ἘΓΔΏΒρΡαΓΘΩΣ [1 τυδίου," 6. 5». ΔΗΥ ἰγϑηδ- 
Ῥασοδὶ δίοῃθ ΟΥ β6π), 8ἃ8 γυοί-βϑαϊέ, Ἠάοῖ. 
τ, 24: οὐ ογγϑδίαί, ϑερί. δηὰ ἝΟ]δε8. [ἢ 
Ν. Τ΄ σίαξ8, λον. χχὶ. 18, 21. δῃὰ Ο]688. 
Ὑβρίζω, ἴ. ίσω, (ὕβρις,) ῬῖῸΡ. δῃὰ 

ζθποῦ. ὁ αοὲ υοἱξῆ, ἐποοίοποα, ισα:ο 688 ΟΥ̓ 
σἱοίδηοδ, ἸχϊτληΒ. ΟΥ [0]]. ὈΥ͂ δοο. ψ ἢ εἴς 
τινα : ἴῃ Ν. Τ, σὐτἢ δος. οχρῦ. οὐ ἱτῃρ]. 
ἐο αοἱ ἱπϑοίοκέϊν τὸ οὐ ἸΟΆΓΒ ΔΠΥ ΟΠΘ, 
1. 6. ἴο ἰγοαξ υοεΐδ ΟΥ ἐπλμιϑίϊ 
ἐο ἐπῆγα, αδαϑε, Μαῖῖ. χχὶϊ, 6, ὕβρισαν 
καὶ ἀπέκτειναν 80. αὐτούς. 1,α. χὶ. 48. 
Χυῖ. 82, Αοίδ χὶν, ὅ. 1 ΤῊ. 1. 2. ϑερί. 
δηά ΟἸαβ8. 
Ὕβρις, εως, ἡ, ἀβαμ , αγτοθαποῦ, ἴῃ 

ΟἸαδβ. ρεῦογ. (6. στ. ΤΏυς. ἱ. 88) οοπαϊἀογοὰ 
83 δὴ Δἤδοιϊοη οὗ ἀϊβροβί(οη οὗ πη : δῃὰ 
80 ϑορῖ, 18. ἴχ. 9, ἐφ’ ὕβρει καὶ ὑψηλῇ 
καρδίᾳ λέγοντες. Ῥτον. χνὶ. 19. χχίχ. 25. 
«168. Αηΐϊ. νἱ. 4, 4. [η Ν, Τ᾿ 68 ἀγατῃ ἴογῃ 
ἡ. ΘΧΙΘΓΏΔΙ δοίβ, ἐηϑοΐδηοο, οοπέμηιοίψ, ἐπ- 
)ωγίοιϑ ἱγοαέπιοπέ: 1) 2 Οοτ. χίϊ. ἰ0, ἐν 
ὕβρεσιν, ἴπ ἀὐμνοῤυτῶι νος ϑορί. δι Ο]αβ8. 2) 
τηοίου, ἔλλωγῳ, ἀαπιασο, ἴῃ ῬΘΥΒΟῚ ΟΥ̓ ὉΓΤῸ- 
ῥέτισ, ἷ. 6. 85 αι᾿ϑίηρ ἔγ. ἐδλδ οι πῶ ΘΓ υἱο- 

οἵ ΔΩΥ͂ Οἢ6,. δηά ἢν. ἔγοπι [86 νυ] θη σ 
οὗ 1ῃ0 868, ἰθιωρθεῖθ, ἃς, Αοἰβ χχνϊ. 10, 
ὁ}. Ῥιράι Ῥγῶι, .. 140, ναυσίστονον ὕβριν 
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ἰδών. 205. Απὲ. ἱἰϊ. 6, 4, τὴν ἀπὸ τῶν 
ὄμβρων ὕβριν, " ἸΠ] ΣῪ ἔγοτῃ ταΐῃ.᾽ 
Ὑβριστὴν, οὔ, ὁ, (ὑβρίζω.) οπε ἔπϑο- 

ἰοπί, οομέμπιοίἑοιβ οΥ ἐδ τὸν Ἴὸς 1, 80, 
ὑβριστὰς, ὑπερηφάνους. 1 Τίῃ. ἱ,. 18, 
Νὰ 15. χνΐ. 6, δῃὰ (]α.88. 6. στ. Ῥαδ]:ρῆ. 
ἷ. 8, ὑβρισταὶ καὶ ὑπερήφανοι. 

Ὑ γιαίνω, ἴ. ανῶ, (ὑγιὴς,) ἐο δὲ δοιιπά, 
λεαϊίν, υυοἱϊ, ἸπτγαηΒ. Ἰὴ »γο». 1μὰ.ν. 81], 
οἱ ὑγιαΐνοντες, “ἴΠ086 ἯΏΟ ἅτ ν16]}.᾽ νυἱΐ. 
10. 8 Φοδη 2. ΑἾ8ο ἐο δ βα78 απὰ δφοιπά, 
Ιμυι χν. 272. ϑεορί. ἄεη. χχίχ. 6. χἹ. 27, 
28, δπὰ Ο]488. 2) 3. 6. στ. οὗὨ ρδύβοῃβ, 
ὑγιαίνειν τῇ πίστει οΥὐἡ ἐν τῇ πίστει, 
οἴο ὃ6 βδουῃά ἴῃ ἰδ6 ἔλίι,᾽ ἱ. 6. "Ῥυγο ἴπ 
τοδβροοῖ ἰο ΟΠ τ διΐδη ἀοοίτπο,᾽ ἀπά ἀΐβρο- 
81 1008 81 14016 ἰῃογοϑίῖο, 88 6ΉΟΟ, 
ἄς. Τί! 1. 13. ἢ, 2. ῬοΪ. χχνῆ!. 18,12. Οὐ 
ἀοοιτίηθ, διδασκαλία ὑγιαίνουσα, λόγος 
ὑγιαίνων, βοωπα ἰδαολέηρ, ἀοοίγεηε, 
'. 6. “Ῥατο, υποογγυριοαᾶ,᾽ 1 Τίμ. 1. 10, νἱ. 
8. 2 ἧτο. ἱ. 18. ἱν. 8. Τίς. 1, 9. 1.1. 50 
ῬΏΣ]ο 49 Αὔτ. Ρ. 82,29, τοὺς ὑγιαίνοντας 
λόγους. Ῥ]υῖ. ἀθ Αὐάἁ. Ῥοδῖί. 4, ὑγιαί- 
νουσαι περὶ ϑεῶν δόξαι καὶ ἀληθεῖς. 
Ὑ γγιὴς, ἐος ους, ὃ, ἡ, αὶ. (το: ὑγιῆ 

ἴον ὑγιᾶ.) βομηά, , τοεῖΐ, ἴὰ ποοά 
ΠοΆ ἢ : ῬΓΟΡ. οὗ [ῃ6 ὈΟΔΥ͂ ΟΣ 118 ῥασίβ, 
Μεῖι. χὶὶ. 18. χν. 81, βλέποντας κυλλοὺς 
ὑγιεῖς. Φοἢη νυ. 6. Αςῶ ἷν. 10: 80 ποιεῖν 
τινὰ ὑγιῆ, ἰο πιαΐδ δϑουπά, ἰο ἦθαὶ, ὀχαὶϊν. 
ἴο ὑγιάζειν, Ψοδη νυ. 1]. ὑγιῆ, νον. 18. 
Αροοῦ, “ῳο08. δῃηὰ ΟἾδ888. ἔμ. λόγον 
γιῆ, βομπα ἀοοίγίμα, Ὀυτθ, υποοιτυρίοά, 
Τιι. ἢ, 8. : 80 Ατίειι. ὑγιᾶ τὸν λόγον. 
Απ[δ0]. αν. ἱν. 8δ, λόγος οὐχ ὑγιής. 860 
ΤΩΟΪῸ ἴῃ ΣΩΥ ὨοΟΙῖθ. 
Ὑγρὸς, ἁ, ὁν, δ(). Ἅὐα ὑεθρι) ῬΓῸΡ. 

τοαίονῃ, τυοί, ηιοῖϑέ ; ἴῃ Ν, Τ. βαϊὰ οἵ ἃ ἴγϑδ 
ΟΥ ΡΪδηΐ, δα, 1. 6. “ γεβῆ, σγθθῃ, ΟΡ. ἴο 
ξηρὸς, ἴμα, ἀμρε 31]. ϑορῖ. ἀπά ΟἾμβ8. 

Ὑδρία, ας, ἡ. (ὕδωρ,.) α τυαΐογ-ροῖ, ἃ 
Ἰασρθ ν6886] οὗ βίοῃϑ ἴῃ Ὑ ϊοἢ Ἰνδῖου τγὰ8 
Κορῦ βίαπαϊηρ, Φόδη ἰἰ. 6, 7 ; αἴβδο ἃ νϑββοὶ 
ἔοῦ ἀγανίηρ πὰ οδστγίηρ Ὑγαίοσ, α ὀμοζεί, 
»αΐ, ἴὰ τ89 Εἰδδβῖ οἔζδη οὗ βίοπ οὐ βασίπεη- 
ψάγο, Φοθη ἰν. 28. βορι. δηὰ ΟἾδβδ. 
Ὑδροποτέω, ἴ. ἤσω, (ὑδροπότης, ἔτ, 

ὕδωρ, πίνω.) φῬτορ. ἔο ἀγίμϊς ιὐαΐον,, α180, 
88 ὙΘ δΒΑΥ, “ἴο ὉΘ ἃ τναῖοΓ- ὙΠ ΚΟΥ, ἸΏ ΤΒΉΒ. 
1 Τίμι. νυ. 28, δὰ (688. 
Ὑδρωπικὸς, ἡ, ὁν, 584]. (ὕδρωψ', 

ἄτορβυ, ἔγ. ὕδωρ.) αἀγορεῖοαϊ, 1,α. χὶν. 2, 
πὰ (1.58. 
Ὕ δωρ, ὕδατος, τὸ, (ὕω.) τυαΐδν, »ἱαν. 

τὰ ὕδατα, ἰδὲ τυαΐεγ8: Ἰ. ῬΈΟΡ. Μαίι. 
χΧυΐ!. 44. λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο κιτ.λ. 
ΜΚ. ἰχ. 41. 1μα. ν. 44. 9ο ἢ. 7. ΑΘ 
{9 ἱπείγυχιδηϊς οὗὨ δεριΐϑα, Μαῖιΐ. 11]. 11. 
ΜΚ. 1. 8.ὄ [μὰ 11..16. Φομη 1. 26. Αςῖβ 1. 
ὃ, ἃ]. δορί, δῃηὰ ΟἹαββ. 1Ι͂η ναιίουβ σοη- 
πθχίοηϑ, ὁ. στ. ὕδωρ ζῶν, ἐΐοίησ, ἱ. 6. τιιη- 
Ὠἷηρ, ισψέον ; “ηγαὲ ὑδάτων, 866 ἰῃ ΠῚ} 



ὙΕΤ 

). ΟΥ̓ νπποραϊοίπαὶ παίΐοτα, Φομη νυ. 8, βα. 
ἰης ᾿σαῖογδ, 85 ἃ τίνα, Μαί. 111. 16 

ὶ. 10, δερι. δηὰ ΟἸδεβ. : Οὐ ἃ ἴδίκε, 
6. ὅτ. οἵ ΤΊθετα5, Μαῖιὶ, υἱϊϊ. 82. χὶν. 28, 
ἘΝ [κ. μον ταν ἢ γὰρ ον δόΡε: διὰ Ο]658. 

φἰβεάιει Νἱ ἰουηὰ ἰη ἴΠ ροσγϊεδγάϊα τη, 
Ζοῖη χίχ. 84.--- 11, ΕΟ. 88 Αἰ ρρΑσιαλϑὸς οὗ 
δρὶ ἰτυδὶ το γοβητηοηῖ, ἀδηοιΐπρ τ[Π6 δηδέθοη- 
ἕησι, τοῖοδηϊηρ, ὅς οοπηξογίης ᾿Ἰπδυδηοοα οὗ 
1.0 Ηοῖὶν ϑρὶΐ, μεῖον ἰη Ηἰδ ογάϊ ΑΓ 
ὈροΓδΙΐο ἢ 5 οἢ ἰπ 6 Ποία οὔ Ὀο᾽ ἑόνογβ, Φοῃη 
ἦν. 10, 14, (οοτρ. νἱ. 85,)ὺ ὕδωρ ζῶν, οΥ 
ἱποϊυάδίης Ηἰἷ5 τοιϊγαουϊου ρἰδῖθ, ὅοῖη υἱὶ, 
88. Ἐον. χχίὶ. 6. χχίϊ. 17, εἶν Υἱὶ, 17. 

Ὑ ετὸς͵ οὔ, ὁ, (ὕω,) ταίπ, Αοἰδ χὶν. 17, 
ἡμῖν ὑετοὺς διδοὺς, γαΐπδ, ἱ. δ. ΒΕΔΒΟῊΒ οὗὨ 
τοῖο, Ἠοῦ. νἱ. 7. 
διὰ ΟἸα58. 74. νυ. 7, ὑετὸν πρώϊμον καὶ 
ὄψιμον. ϑορί. 
Υἱοθεσία, ας, ἡ, (υἱὸς, ὅς θετὸς, τί- 

θημι,) ῥτορ. δῃὰ 11. " 186 ρ)] αοὶπρ' πὴ} οη6, 
ἴ.6.1 , 88 ἃ δοη;,᾽ ον; ἰὼ ΝΤ. ἢρ. 
οἵ αὐορίτοη, υδοὰ οὗὁἨ ΤΠ6 5ἰδίθ οὗ {Πο86 
σοσα Οοὰ, Ττοιρι ΟἸ τῖδὶ, δὰορίθ 88 ἢἷ8 
δ0Ώ8, δῃηἀ [)}8 τηᾶκΚοδ Ποῖγα οὗ [06 Ὀχομῃγβοὰ 
δα νδίίοη : 6. ζτ. οὗὁἩ [Π6 ἴσὰθ [βδ0], τ} 
δρί [Δ] ἀεβοθηἀδηίβ οὐ Αὐγβθδτ, οι. 
χ. 4, οομιρ. νεσ. 6. 7. Ἑδρϑο. οἵ ΟἸἘ τίβ8- 
τἶκηα, ἰδ ΠΟΥ οδ]]οὰ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ, 88 
Ἐοαι. νυἱῖϊ!, 14, 64]. ἰϊ). 26. Βοτωα. υἱὲ! 15, 
“νεῦμα υἱοθεσίας. γοτ. 28, (α]. ἰν. ὃ, 4]. 

ὙἹὸς, οὗ, δ α κ᾿ Α) ἸΘΈΝΕΡΙ ᾿ 
ΟΡ. αὶ 80ῆ, ΙΓ ΟΥ̓ ΒΡΟΚΘῚ ΟἿΪΥ ὁ 
ἀλῶι Μαῖίι. 1. δ᾽, τέ ἘΤΩν εἴων, νοῦ. 25. 
νἱ. 9. ΜΚ. νἱ. 8. ἰχ. 17. οἷ. ; οἵἩἉ Δὴ αὐορί- 
ἐα βδοιι, Αοἰβ νἱὶ. 2]. Ηδῦ. χὶ. 24. 2) ὃγ 
Ἡεῦ. οὗ [πὸ γουηρ οἴ δηΐπια]β, Μ δῖ. χΧχὶ, ὃ. 
-Ἴἰί ὃν Ἠο. ἴῃ ἃ π]άΟΓ βϑῆβδ, δ0η,ΞΞ α α6- 
δοοδάαμέ: 1) εἷἰηρ. Μαίϊ. 1.1, Ἰησοῦ Χρισ- 
τοῦ, υἱοῦ Δανὶδ, υἱοῦ ᾿Αβραάμ. νεῖν. 20. 
χ, 27. χὶϊ, 28. χν. ι. ΧΙΧχ. 9, οι. 
2} ρίυς. Μαξὶ. χχνΐ. 9. [μὰ. ἱ. 16, οἱ νἱοὲ 
Ἰσραήλ. Αοῖε νἱ!. 16. Ηδῦ. νἱϊ]. ὅ. Ο(]. 
ἐϊ, 7, υἱοὶ ᾿Αβραὰμ, " ἀϑέθον 8) υἱὸς 
ἀνθρώπου, :Ξ 'πακ. ἄνθρωπος ἸΥ. 
“ἬΠ, βᾳ. ἀπὰ ἤοτῃ 186 Ηεὃ. οὗ "ὁπ ψ8οὸ 
8 1: οὐ]οοὶ οὗὨἨ ραγεηίδὶ Ἰοῦο δῃ ἃ σδγθ," ΟΣ 
ψο εἰς, βλ Β]1Δ] Ἰονθ δῃὰ στϑνϑύθηοθ ἴὸ 
δηΟΙΠΟΣ, 6. ὅτ. α ἀἰϑοϊρίε, ἩἨεΌὉ. ἰϊ. 10. χίϊ. 
ὄὅ. 1 Ῥοῖ. ν. 13. 80 οὗ [Πς [0] οτετδ οὗ [Π9 
ῬΠοτγίδοοο, ἄς. Ναί. χίὶ. 27.---Ἴ. Ὁγ Ηεδ. 
στ ζοη. ἐδδ ϑοη ΟΥ̓ ΔᾺΥ {πὶ Πρ προ 88 ὁπ 6 
οοπποοίοα τῖλν Ῥατία θα Οἵ, οὐ ἐχροδοα ἴο 
ἴδει (Ὠΐησ, δηὰ 18 οἴξῃ Ῥυϊ ἴὉΓ δὴ δ(ΐ. : 
6.6. [01]. Ὁγ φεῃ. οὔ Ϊδος, σοῃάϊίοτ, οΥ σοη- 
προχίος, 88 οἱ υἱοὲ τοῦ νυμφῶνος, " [16 
Ὀχίάθηιοη,, Μαίι. ἰχ. 1ὅ. νἱῖ. 12, οἱ υἱοὶ 
τῆς βασιλείας, "τῆ ου δ] οῖϑ ἴο ψἤοπι ἰΐδ 
Ῥενὶ ὉΘΙοΏζ, ἰγυ6 οἰ ΠἸΖΘῊ 8: ἰπ ΧΙ. 88, 
ΟΡρ. ἴο οἱ υἱοὶ τοῦ “πονηροῦ, " ἴθ 8) εἴθ, 
οὐ ἐοϊϊονεῦς οὗ ϑεαίδη,᾽ ὅσο. χΙϊ!. 88: ἀπά 
80 υἱὲ διαβόλον, Αεἰδ χἰϊ!, 10, ἘῸ]]. ὉΥ 
βεαϊί. οἵ 4υδ]γ, 6. ρτ. υἱοὶ βροντῆς, ΜΚ. 
Ἧ, 17. μα. χ. θ,, υἱὸς εἰρήνης, " ἔγιοε πα] γ.᾽ 
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ἃ. ν. 18. Βον. χὶ. 6, ΧΙ 

ψοιν. 1) Ῥτορ. “ἴμδὲὶ σ ὶεῖ 
Ῥενίαϊπε ἴο ψου;᾽ 

ΎΥΜΕ 
1 ΤΙ. ν᾿ ὅ, υἱοὶ ἡμέρας, ὶ. 6. οηἀυσὰ ψΠῈ 
ἴγὰο Κπον]θάρμο. Ασοίϑ ἰν. 86, υἱὸς παρα- 
κλήσεως, δὲ6 ἰῃ Παράκλησις 8. «085 
Χὶϊ. 86. οἱ νἱοὶ τοῦ φωτὸς, ἴλι. χνὶ. 8.1 
ΤῊ ν. δ. ορΡ. ἴο οἱ υἱοὲ τοῦ αἰῶνος τούτου, 
186 βοῦδ οὗ {ἷ8 ψον]ὰ,᾽ " ἀουοϊοὰ ἰο {μὶ8 
νὰ," [.χ. χνυὶ. 8. χχ. δ4. οἱ υἱοὲ τῆς 
ἀπειθείας, --- οἱ ἀπειθεῖς, Ἐφ. ἰϊ, 2. ν. 6. 
ΟΟ]. 1. 6. Οορ. ϑορί. υἱὸς ίαε, 
Ρβ. Ἰχχχίχ. 22. ἘΡ]]. ὉῪ σοηΐξ. οὗ εἶἰμδὶ ἴῃ 
ψ ἢ οὯ6 Ραγίδίκοα, ἄς. ἴα. χχ. 86, υἱοὲ 
τῆς ἀναστάσεως. Αοἰβ ᾿ἰ. 25, υἱοὲ τῶν 
προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης. ὁ υἱὸς τῆς 
ἀπωλείας, " ἀονοιοὰ ἴἰο ἀφϑισιοϊίοη," Φ 085 
χυὶ!. 12, 2 ΤΊνοδβα. ἰΐἱ. ὃ. υἱὸς γεέννης, “ ἀὁ- 
βουνὶη οὗ ΣτεΓ Ἐπ) Ῥυπιμνῦσηι, Μαιι. 

1, 15. ΘΌΒΙΡ Ρί. υἱὸς ϑανάτον, 
1 ϑδϊη. χχ. 81. ΒΒ ΒΡΕ0. υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
νἱοὶ τοῦ Θεοῦ, " δοὴ οὗ Οοὐ,᾽ "δοῃ5 οὗ Οοἀ," 
ϑροκθῃ Ϊ[. οὗ οπὸ γἢιο ἀογίνϑ πἰβ Βυιτηδα 
Ὠδίυο ἀΐγθοῖν ἔγοτα αοά, δηὰ ποῖ ΌΥ ογάϊ- 
ΠΆΙΓῪ βεπογϑίίο ; 6. 51. οὗ Αἀδτῃ, ἱτωρὶ). 
μὰ. ἰϊ. 88.---Ἴ1. οὗὨἨὨΤΠο86 ψοτὰ αοἂ Ἰονεθ 
88 ἃ λίπον. 830 ζϑῆδν. οὗὨ [80 μίουθ ἡ οΥΒῊὶ 
ΡοΓβ οὗ ἀοὰ, ἐδε τίρλίδοιιθ. 1) φοΏοΡ. ΜΕ. 
χυ. 89, ἀληθῶς ὁ ἄνθρ. οὗτος νἱὸς ἦν 
Θεοῦ. Μαῖι. ν. 9. 80 οὗ οπὸ ψἢοὸ ἷβ8 Ζὲ 
ὐδον τὰ μὰ υ. ᾿ [. ἐμοὶ νἱ. Ων υἱοὶ 
τοὺ ὙΨίστον. ϑερὶ. τ. ϑΡες. 
οὗ 116 15γδ6] 168, θη). ἰχ. δ, 2Όος. νἱ. 18, 
διὰ βορί. 8) οἵ ΟἸ γἰβιΐδηβ, τα. υἱῖ]. 14, 
19. 64!. ἰ1ϊ.26. Ἡδῦ. χιὶ. 6,5ᾳ. ον. χχὶ. 7. 
---Π|. οἵὨἩ 76δυ5 ΟἸγῖβι, δα ὁ Υἱὸς τοῦ Θ., 
[86 δου οὗἩἨ αοἀ," βο βιγ]οὰ ἴῃ τεβρϑοὶ ἴὸ 
1ν18 τη γασ]ουδ οοποσρίοῃ : 4130 Υἱὸς τοῦ 
Ὑψίστου, " ϑοη οὗ {πὸ Μοὶ Ηἰμὰ,᾽ [μα.]. 
92, 85, ΗΝ ΜΚ. ν. 7. [κι. σῇ, 28 .. δηά 
Β᾽ ΠΡ ὁ Υἱὸς, "ἴῃ ϑοη,᾽ κατ᾽ ἐξοχήν. 1) 
Ν 180 ̓ ὐος κρδω 88 ὅν βρη, το 
ποϊηϊοα, ὁ Χριστὸς, ἴΠ6 6 ἱ 

οὗ [0 7ον δ πδίοῃ, τοπμι εῖεῖ οὗ ἀκ 
δηἀ ἢἷ8 υἱοοβοσοηῖ ἴῃ (6 ψουῦ]ὰ : Ἰοϊηοὰ 
0} ὁ Χριστὸς ἴῃ ἐτβ ππκηνυ, Μεῖι. χνὶ. 
16. χχυὶ. 68. ΜΙ. χὶν. 6]. ΖΦομῃ ὁ. δ0. νἱ. 69: 
80 ἴοο Μεαῖι. ἱϊ. 1δ. ἰν. 8, υἱῇῖϊ,. 29, χὶν. 
88. χχνυϊϊ. 40, 48, 4]. 2) ἴπ ἴδε αοιρεὶ 
86η860, βαϊὰ οὗ "ἴὴ0 Μοββίδῃ, [6 δυο," 
80 (8]]6ἀ ἃ8 Ρτοοοθάδηρ (οτὶ ἔγοια αοἀ, δηὰ 
οη6 εὐἱἱϊὰ Οαοὐ, ΟΟΡ-ΜΑΝ. 8,626 Ψοδη χ. 
ὭδαοΣ Ἡνῃ μὰ οί Φοόβη Ἱ. 14, 18. υὐελν 
ἷἱ, ὅ, 84. “1. 6, δηὰ [Π0 να, ΐουβ ῬδΒΒΑΘῸΒ Ὁ 
ΤΩΥ͂ αἰδοῖ Τοεῖ., ὙἤοΓΘ 8 [Ὁ}} Ἔχ ῥ᾽ δπδιΐοα 
ἷδ ρίνεῃ οὗ ἴῃ6 ρῆγαβο Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸε 
ἀνθρώπον, δτιὰ ἴπ6 ΟἾΠΕΡ Ρἤγαβαδ οττηϑὰ 
ΌΥ υἱὸς 1 ἃ χοαΐϊ, ἰῃ 186 Ν. Τ. 

Ὕλη, ης, ἡἦ, (ἕο 186 Οοϊἶς ωἢ ἃ 
νοοᾶ, ψὨϊος ῬΥΟΘΔΌΪΥ σδηης ἔτοτα {Π6 ϑα;- 
ΠΟΥ ς ὠὐω Σ ἴῃ Ν, Τὶ. τοοοα,, ἱ. α. 
ἢχο- ποοὰ, ἔυοϊ, ζ4. 11. δ. Ἐκοϊα5, χχυϊ, 
10. 7208. Απὶ. νὶ. 8,1. Χοη. Η. ἱ. 1, 25. 

Ὑμεῖς, Ρ]. 866 ἴῃ Σύ. 
Ὑμέτερος, ας ον, Ῥο58. ῬτοΏ. (ὑμεῖς,) 

οζ 
Φοδ νἱὶ. 6, ὁ καιρὸς ὁ 



ΥΜΝ 

ὑμ. νἱϊ. 17. 1ω.ὰ. νἱ. 20. χνὶ. 12, Αοἰβ 
Χχυὶϊ. 84. οι. χὶ. 81. 2) “ταὶ ψπῖοὶ 
Ῥιοοθϑάβ ΡΒΟΜ ψοι, οὗἩ ὑπ] οἢ γ0 ἀγὸ τὴ6 
δογΟΘ, οαἴ88., οσοαδίοη ; Φοίη χν. 20, καὶ 
τὸν ὑμέτερον (λόγον) τηρήσουσι. Ἰ Οον. 
χνυ. 81. 2 ον. υἱῖ. 8, ἀπὰ 6488, 
Ὑμνέω, ΐἴ. ἡσω, (ὕμνος,) ἐο ἄψπιπ, ἱ. 6. 

1) Ῥγορ. ῖϊῃ δοο. ἐὸ ϑδίπησ ἄγπιρθ ο ΔΌΥ 
ΟὩ6, ἕο Ῥγαΐδα ἴηι ἵπ ϑονο, 6. στ. τὸν Θεὸν, 
Αεἰδ χνὶ. 26. ἩδεΌ. “ϊ. 12: δῃηὰ 8οὸ ϑερί. 
708. δπὰ 658. 2) ̓ πίγδῃβ. ἐο δίηρ α ἀψηιπ 
ΟΥ ψηιηδ, ἴο εἰπο Ῥγαΐϑο, Δ80]. Μαῖϊ. χχνὶ. 
80, καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον. ΜΙκ. χὶν. 
26. βερί. οἷϊ., ποῖ (488. 
ὝΓμνον, ου, ὁ, (ὕω, ὕδω, ἴο δἷπρᾳ,} ῥτορ. 

α ἄψηιη, ϑοησ ΦΡΡΟΙΝΣ ἴῃ Ο]488. βοτηθ- 
εἴπχο8 οὗ τη, Ὀαϊ ὑδυλ}}γ οὗἩ [π6 σοαβ ΟΣ 
αἷοπιῖροάθ. 18 ῬΓΪΤΠΔΥΥ ΒΘΏ86 ῬᾺ8 ᾿ ΒΟΙΏΘ- 
τὨϊηρ ΒυΠ6᾽,᾿ ἃ ϑοησ οὐ Ροθῶι, 88 Ηδ8. Ορ. 
ἂς Ὁ. 669. Ηοῃ. Οἀ. νἱῖ. 429: ἴῃ Ν. “ἢ 
ἃ δΒοηρ οὗ »γαΐϑα ἴο ον, Ερῇ. ν, 19, 
κι πῶ καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευμ. 

οἱ. 111. 16. δορί. [8. χ] ΙΝ. 10, 2 ΟἾν, νυἱῖ. 6. 

Ὑπάγα, ἴ. άξω, (ὑπὸ, ἄγω.) ΤᾺ ΝΒ. 
ῬΓῸΡ. ἐο ἰδαα οὗ ὑγίπο πϑπάθῦ, 8 ἤοτβθδ υη- 
ἀν ὑπ γοῖθ, ΟΥ 6 η ὑπάον βυ δ) θοίίοη : 
8120 ἐο ἰραά οἵ ὀγίπῳ αἰσαν ΞΥ οη6 ἩΠδΥ, 
ἢ. 6. οπι Ὡμάδὺῦ ΔῺΥ ἰπΐηρ, ἤσοῃ. 1]. χὶ. 
168, “Ἕκτορα δ᾽ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεύς. 
πῃ Ν. 
ψὶτἢ ἑαυτὸν ᾿τρ]. ἕο φο αἰσαν, ῬτΟΡ. ὠπάδν' 
οονοτ. ]}) μῖορ. ἴο ϑο αὐσαὰψ οἵ ἀερατγί, 
«οὐξιάγαισ οποϑες ΑὉδο]. οἔ Ῥοτβοῃβ, ΜΚ. 
νἱ, 81]. οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες. 
νοῦ. 88. Φοδὴ χυὶϊ!. 8. ΕἾ. οὗἁ ρδγβοῃβ 
εοὐῥλαγαιοίπσ, {ποτηθοῖνεβ )ῸῸη. ἃ ἴδδομου 
οὐ ραγγ, Φ9208η νἱ. 67. χιὶ. 1]. Ἱπιροταῖ, 
ὕπαγε, “γο (ΠΥ ΨΑΥ, ἀθραγί," 88 ἃ ἔοστῃ οὗ 
ἀἰδηχἶδ88] ; ᾳ. ἀ. "Οοὁ (ΠΥ σὰγ.,᾽ Μαῖϊ, Υἱῖ. 
13, 82. χχ. 14. ΝΙκ. νἱ!. 29. χ. δ2. [μι. χ. 
8. 8.0 ὕπαγε εἰς εἰρήνην, ΜΚ. ν. 84: ἐν 
εἰρήμη, 58. ᾿, 16. Α8 ἜΧργαββίμρ ἀνδγείοῃ, 
“(ἠ᾽οξ τΓπΠ60 Βδηοθ, Ὀθρβοπο, ὕπαγε, Σατα- 
νᾶ, Μαλῖι. ἰν. 10: οἰβονῃ. ὕπαγε ὀπίσω 

ν, Μαιι. χνὶ. 23, εἴ 41, ΕἸς. Βον. χὶνὶ. 
0. εἰς αἰχμαλωσίαν. χνὶϊ. 8, 1], εἰς 
ἀπώλειαν. Ἐο]]. ὉΥ πρὸς, Ὑἱ1} δος. Φ0ἢπ 
ΥἹἱἱ. 38. χὶὶὶ, 8, οἱ 1: ψ ἢ πρὸς τὸν Πα- 
τέρα, χὶν. 28. ἴῃ ἃ 11|κ0 δϑῆβ8θ 0} ποῦ, 
εοὐδίλον, 7οὮη νἱϊϊ. 14. ἃ]. : ὅπον. νἱϊϊ. 2], 
8]. ΕἸ. ΞΞ ἰο γὲ (δὲ ἰζΐδ, ἐὸ αἀἴο, Μαῖϊ. 
ΧχΥϊ, 24, ΜΙ. χῖν. 2], ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρ. 
ὑπάγει, απὰ (458. Αττ. Ἐρὶςοῖ. 1", 16, 10, 
μακρὰν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ὑπάγετε. 
ϑοηστ. ἐο φο, φὸ αἰσαν ἴο ἃ ῥἷδοα, ὅζο. εἰς 
τὴν πόλιν οὐ κώμην, Μαῖϊ. χχνὶ. 18. ΜΙ. 
χί. 2, 41, ῬῸ]]. Ὀγ μετά τινος, Μαῖϊ. ν. 
4]. α«].: ἢ ποῦ, 1 Φοιη ἰϊ, 11. ὅπου, 
Εεν. χῖν. 4. σἱτἢ ἱπί, Ηπαὶ, Φοὶπ χχὶ. 8, 
ὑπάγω ἁλιεύειν. Αὐδοὶ, Φοδη ἰν.]6. ἰχ. 7. 
Ὑπακοὴ, ἢς, ἡ, (ὑπακούω.) ρζορ. ἃ 

λεαγίπσ ἀράμ δὴ α δἴείδηέπρ, ϑομί. 2 ὅδηι. 
χκὶ 86: ἴὰ ΟΝ. Τι οὐνραΐοηοθο, Βοτα. ἰ. ὅ, 
εἰς ὑπακοὴν “πίστεως, " οὐξάϊοποο ΠΙΟΙΕ, 

ν «’“ ..7 } κὰν 
. - « 
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δρτίηρ ἔγοτη (1 1}.᾽ ν. 13. οἱ οἷ. οὗι. ἘΠ]]. 
ὈΥ φθη. οὗ οὐ͵οςεῖ, 2 Οοε. χ. ὅ, τὴν ὑπ- 
ακοὴν τοῦ Χριστοῦ, ἷ. 6. ἐο οὐ Ἰοισαγάξ᾿ 
ΟὨτδὶ. 1 Ῥεῖ. 1. 22, τῇ ὑπ. τῆς ἀληθείας, 
Ὑσπακούω, ἴ. ούσω, (ὑπὸ, ἀκούω,) 

ο ἦδαγ, Ῥτορ. ὙΠ (6 ἰάδα οὗὨ " τυχηΐῃ 
Ἡπδεῖν ΟΥ ἄονῃ, νὰ ΘΆΓ, πῃ [6 ροεἰ(ἰοΏ ὁ 
ἰϑιθηΐῃ, ΟΥ διιθηϊπρ ἴο 8ῺῪ [δὶ ἑ 
ἷπ ΟΥΔΟΙ ἴο ΔΠΒΥΟΘΥ, Ἔ ΥΑ ; τς τὰ 
1) ῥγορ. οὗ ἃ ἀοοσ- Κβορογ, ψἢο ]Ἰδίθηθ, ἴῃ 
ΟΥΘΡ ἴο ΤΟΡΙΥ ἴο 186 Κηοοῖὶς ΟΥ οδ]Ϊ οἵ 
ΔΗΥ͂ Οη6 ἔτοτῃ ψἱ μου, 8080]. Αοἰἷδ χὶϊ, 18, 
κρούσαντος δὲ αὐτοῦ---προσῆλθε παι- 
δίσκη ὑπακοῦσαι. Χοη. Ὅραν. ἷ. 1], δηά 
δἰβονῇ. " ἐν όρος τ ΡΙΘ. ἴο τῶβὲ ἕο δὴ 
0ῃ6, ἔο Ὁ ἢ ἀδῖ, ΟΧΡΓ. ΟΥὉὨ ᾿πηρ].: τὶ 
ἄἀδῖ. οὗὨ ροῖβ. Μαῖϊ. υἱῖϊ. Υ̓. Μκ. δι 4), ὁ. 
ἄνεμος καὶ ἡ ϑάλ. ὑπακούουσιν αὐτῷ. 
ἷ, 27, α].. ἀαϊ. ἱπρ]. Ηδν. χὶ. 8. ΗΝ 
ἀδι. οὐ τπΐηχ, Αοἷβ νἱ. 7, ὑπήκουον τῇ 
“πίστει, ἀδποιίϊηρ ἴπ6 σοτρ]οῖο βυδ)οϊοι 
οὗὅὨ {86 πιϊπὰ δηὰ υπάογβίδη ἀΐηρ,, 58 ἴο 1} 9 
ογεάοηπάα οὗὨ τοϊσίοπ. Ἔοτα. νἱ. 12, 16, χ, 
16. 2 ΤῊ. ἱ. 8. 1], 14. δορί. δηὰ ΟἿδβα. 

Ὑπέρδρθε, ον, ὁ, ἧ, τἀ). (ὑπὸ, ἀνὴρ.) 
Ἰϊτ. “ὁμθ ψἴιο 16 θηρασοὰ ἴο οὐοάϊδποθ δὴ 
βάδΠ ΠΥ ἴο 6 δυβοδηά,᾽ πιαγγίρα, οι. νἱΐ. 
2. δορί. Εφο]υδ. ἰχ. 9. Ρ]αῖ, Ῥοϊορίὰ, 9, 
ΡοΪ. χ. 26, 8. Ατίοϑαι. ἱ. 78. 

ἡ δ εὐρεῖς . ἥσω, (ὑπὸ, ἀντάω, ὥ. 
ντὶ.) ἐο ΘΟΠ16 ΡΈΌΕΩΣ ἕο ΔΩΥ ΟἿΘ, 9» 

σομηΐογ, πιθοΐ, ἰιῃ ἀαϊ. οὗὨ ροτβ. Μαεῖϊ, υἱ}. 
28, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι. 
Τμι. υἱῦ. 27. 7.08. δπα Ο]488. ᾿ 
Ὑπάντησις, εως, ἡ, (ὑπαντάω.) α΄ 

Ἠιθοί Ὁ ΟΥ̓ ΘποοιπΝίΉγΥ, ϑορῖ, δμὰ 4008. ; ἴῃ 
Ν, Τ᾿ ΟἹ]ΥῪ ἴῃ [16 ΡἤΓαδο εἰς ὑπάντησιν, 
ἴον ἱπῆ ὑπαντᾷν, ἰο πιοεί ; ΦοΒη χὶϊ. 18, . 
ἐξῆλθον εἰς ὑπάντ. αὑτῷ. ϑερί. ἃ 08. 

Ὡ 7.8 ξις, ἔων ἡ, (ὑπάρχω.) ΒΙῸΡ. 
, Θαἰβίθηδε οὗὁ ΔΏΥ ΠΏ ΟΥ̓ ῬΘΙΘΟῊ ς 

ἴῃ Ν. Ὁ, ἐᾷδ δοίη οἵ δησον ΒΩΥ͂ ὁΏ6, 
»οϑϑθβϑβίοτ, ἃν τηθίοτι. ὦ }ΟΒΒΟΒΒ, ΘΟ. ΟΥ̓})7Ὸ- 
»εγίῃ. Αοἰβ 1ϊ. 45, τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρα- 
σκον. ἨθΌ. χ. 84. ϑερῖ. ἀπὰ ἰαΐ. ΟἸ]858. 88 
Ἀίοη, ΗΔ]. διὰ Ροϊν Ὁ. ἴον τὰ ὑπάρχοντα. 

Ὑπάρχω, ἔ. ξω,͵ (ὑπὸ, ἄρχω.) ο δο-" 
ἴᾳ ΡΙῸΡ. φτδἀ: ΠΥ ΟΥ̓ ἱπηρ ΓΟ Ρ Υ, ἴῸ 

σίῃ ἀοῖπ ΟΥ̓ δοῖηρ, ἰο δεσίῃ ἕο ὅδ, ἐο δογὴδ 
ἑηΐο οαϊδίοηοο, αΥὐῖϑο ; ὮΘΠΟΘ ΡΌΠΕΥ, δηᾷ ἴῃ 
Ν. Τ᾿ ἰο ἘΧΙΒΥ, ΒΕῈ ἘΧΤΑΝΎ, ργοϑβοηΐ, αἔ 
λαηπὰ. 1. σοπου, ὧ αῦ80}. Αοἰϑ χῖχ. 40, μηδ- 
ενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ κιτιλ. 
χχυὶϊ. 2]. χχνὶὶ. 18.1 σον. χὶ, 18. ὙΠ ἀδές 
οὗ ΡοΙ8. ἕο ὅδ. Ῥγόβοηξ ἰὸ ΔΛΥ ὍΠῸ, ᾿τ ὙΤΡ 
ῬΟΒΒΟββίοπ, ΡΙΌΡοΙυ, ΑΒ ἸΠ. θ, ἀργύριον 
καὶ χρυσίον οὐχ ὑπ. μοι. ἵν, ὃ7. ὑπάρ- 
χοντὸος αὐτῷ ἀγροῦ. 2 Ῥεῖ. . 8: Ἠδῆδδ 
Ρανιΐο, τὰ ὑπάρχοντα, διυιῦδξ. ἐλέη ῬΥΘΣ 
δογιί, αὐ παπαά ἴο ἅτ οπ6. δα αῖν. ἰο 2)08888: 
φίοηδ, φγορογίῃ, φοοαΐξβ, βειξβίαποο, ΜΝ ἀδ: 
οἵ Ρονβ. 2. γ]}]}. ὁ. Αοἵϑ ἵν. 92. ΘΉ Ρ δὴ ΟΥ̓ 
Ρειβ, Μαῖι, χῖχ, 21, πώλησόν σου τὰ ὑπάρ- 
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οντα. χχὶν. 47, αἱ .---Π|. εἰαιρὶγ ΤῸ ΒΒ,.ΞΞ 

εἰμὶ, 15 Ἰορῖεδὶ οορυἷδ ἐραντόν ον ὁ θα δυὺ- 
ἦθεῖ δὰ ῥγοοεδίς, τῶ. εἰμὶ 11. 1) τι 
ἃ διιδεί, 26 Ῥγεάϊοδίς, ἴ,υ. νῇϊ. 41, αὐτὸς 
ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε. ΧχὶΙὶϊϊ. 
δ άνω Ἷ:, 80. ἵν. 84, 4]. 2) οὐρὰ δὴ αὐ). 
88 ῥγοάϊς. [,ὰ. ἰχ. 48. χὶ. 18, εἰ οὖν ὑμεῖς 
πονηροὶ ὑπάρχοντες. χνυὶ. 14. Αεἰδ [1]. 
2. ἵν. 84, 4]. ἐν ψἱτἢ α ραγίίο. οΥ ἀαποίλεν 
νεγὸ 88 ὑτοϊς. : 8ὸ στ ρατγί. ρεγῖ, μαβδ. 6 
δὰ]. Αοἰδ χίχ. 86: δ ἰογτηΐπρ ἃ βογρἢγ. 
ἴοῦ ἃ δηΐϊία ἴδηβα οὗ (Π6 βδιδ υδῦὺ, Ὑ}}}. 1 2 ὁ 
16, μόνον βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον. 4) 
ἢ δὴ αὐὐ. 88 πτθάϊς, Αὐϊα ΧΙ. 27, τὸν 
Θεὸν---οὐ μακρὰν---ὡπάρχοντα. δ) «ἘΠ 
ἃ »τέρ. απά ἐϊ8 οαϑὲ 38 Ῥτεάϊοδίο ; ἐν, τῇ γα 
ὑπάρχει ἱταρ᾽ΐες α δείησ, ἡπῖπο, ἰὲσὲ 
ὅπ δὴν δίαίθ οὐ ρίδος, [,υ. νἱϊ. 25, οἱ ἐν 
τρυφῇ ὑπάρχοντες. χυὶ. 28. Αοἰδ ν. 4. 

811.1..6.,.4].; πρὸς 1} σοη. Αοἰδ χχνί!. 84. 

Ὑπείκω, ἔ. ξω, {ὑπο, εἴκω.) Ἰἴξ. ἐο 
δΌΡΕΤΙΟΥ ἔογοα, σέσε τραν, γίοία 

τὸ ΒΩΥ ρότέσα; ἴῃ Ν. Τ΄ ἐο δωδηιέξ ἰο δὴ 
ΟἿΘ 2 δυιποῦ γ, οὖσν ; Ηεῦ. χίϊ!. 17, 
ὑπ. τοῖς ἡγουμένοις, ἀπά 50 οἵ. ἰη (1488. 
48 Χοη. Ογτ. υἱῖϊ. 1, 83, ὑ. τοῖς ἀμείνοσι. 

Ὑπεναντίος, α, ον, 54). (ὑπὸ, ἐναν- 
τίος,) , οὐπίγατγψ, αὐἀὐεγεε, Ῥτορ. 
στ 6 ἰάδα οὗὨ οτγαῖς δηὰ συλθ. Οοιρ. 
γίγα. 2Έη. 11. 890, " ἀοἶμδ, δὴ νἱγίυβ, 4 0}8 
ἴῃ ρας τοφυϊγαι ' ὙΠ ἀδί. Οο]. 1]. 14, 
ὃ ἣν ὑπεναντίον ἡμῖν, δὰ 50 ἰπ Ο]488. 
δυδοί. οἱ ὑπεναντίοι, ΟΡΡΟΒεΥ8, αὐἀὐετ- 
ϑατγίεθ, ἨεὉ. χ. 27. ϑερῖ. δηὰ Ο]888. 
Ὑπὲρ, ΡῬΓΕρ. ρον. [86 ρθη. δῃηὰ δες. 
ψ (6 ῥυτὰ. δἰ χαὶί. ΟΥΈΚ, [,4[. δωρεγ, 
σε. δον. Α) ἢ 186 ΘΕΝΙΤ. ῥγορ. 
οὗἩἨ γἴασθ τοΐθγε ; ἴῃ Ν, Τ΄ οηἱγ ἢ. 1. 
οὐδοῦ, οαυΐν, ἴο ,)0γ, ἐπ δολαϊ οὐ, »ϑ ἐδε 
δαζε οὐ, ἷῃ 186 86η86 οὗ ρῥγοϊθοίίοῃ, εᾶγα. 
1) φεποῦ. Φοθῃ χυὶϊ. 19, ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ 
ἁγιάζω ἐμαυτόν. Αοἱϑχχὶ. 26. 2 Οον. ΧΙΐ. 
8, α]. Ἐδερος. ΔΓ νου θβ, ΟΥ ΟἾΠΟΥ ΟΓὰβ, 
᾿ωρἰ γἱῶσ ῬΓΑΥΘΥ 70 ΔῺΥ οη6, ΜΠ σοη. οὗ 
ΡοΙβ., δεῖσθαι ὑπέρ τινος, Αοἰδ νἱῖϊ. 24 ; 
εὔχεσθαι, 74πι|ε5 ν. 16 ; προσεύχεσθαι, 
Μαῖϊ. ν. 44: δεο δέησις ὑπέρ τινος, Βοτ. 
χ. 1. Ἐρῃ. νἱ. 19; προσευχὴ, Αςἰδ χίὶϊ. 
δι: φεοθοῦ. 1 Τίηι. 11.1.2; αἴίον νϑυθθ 1π.- 
ῬΙΥΙΩρ βρολκίπρ, Ῥ ομῖοκ, ἰηἰεγοθβδίοη 307 
ΔΏΥ ΟΠ6, Αοἰδ χχνί. ἰ, ὑπὲρ σεαυτοῦ 
λέγειν. Βοιι. νἱϊ!. 26, 27. Ηεῦ. ἰχ. 24: 
δίιος νοτῦβ δηὰ ποῖιπδ ἱπιρ᾽ Υἱηρ 268], σαΓΟ, 
οἴοτί ΚΟΥ ΔῊΥ ρόΓδ. οὗ τά ,. 1 Ὁον. Χἰϊ. 
25. 2 Οον. νἱι. 7. ῬὨ]}, ἦν. 10 : «180 εἶναι 
ὑπέρ τινος, ῬΓΟΡ. ἕο δὲ ΟΌΕΥ' ΔῊΥ ΟὨ6, ἱ. 6. 
ἔοτ ῥχοίεοιίοη, ἴ0 ἴ8Κ6 8 ραγί, ΜΚ. ἰχ. 40. 
οι. νυἱῖϊ. 81. Οἶἶξθη δἴϊον νσϑῦῦβ Οὐ οὐ πὸ 
σογὰβ ΒΊΟΝ ἱπη 0} }Υ 186 δυβογης οΥἁ 6ν]] 
ΟΥ ἀθδϑὶ “ῶγ, ὑπ ἔρλαι Ὁ ΔΛῪ οπθ, υἱτὶὶ 

Ὦ. οὗ ρΡοῖ8., ἀνάθεμα εἶναι ὑπέρ τινος, 
τ. ἰχ. 8: ἀπολέσθαι, δοἢη χυ]!. 14, ἃ]. 

. ϑαυΐν. ἴο 705 σαυδα), ἴῃ {{Π|0 8686 ὁδ- 
Ἀπρεκα 
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τον οἵ αὐῤπεσϑυ αὶ δὴ δεου, .Ζ7οδη σχὶ 
ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θ.. “7ὸν ἴδε 

οὗ αοἕ.᾽ Αεῖἴδν. 4]. ᾿χ. 16. ἘΠΕ ΕΠ 
Ἰ Οον. χυ. 8, 29. 2 Οοι. ἱ. 6. σχῇ, 10, 
19. Ηοεῦ. ν. 1: 86ὸ δῆες δοξάζειν, Βοαι. 
χΥ. 9; εὐχαριστεῖν, ἷ. 8. ΟΣ. 80. 
Οποο, ὄν σιγέμα οὐ, ῬὨΪ]. 1ϊ. 18. ὁ ἐνεργῶν 
ἐν ὑμῖν---ὡπὲρ τῆς εὐδοκίας.---111 ουετ͵ 
δίϊεσ τογῦϑ οὗ βρελϊείπρ, ἄζο., εηυῖν. ἴο ψῳροα, 

οὐποεγηῖπο, Ἐοιη. ἰχ. 27, Ἡ σαΐας 
κράζει ὑπὲρ τοῦ ἸΙσραήλ. 1 Ὅον. ἵν. 6. 

τιν. 12. νἱῖ. 4. νἱϊ]]. 23. χι!. 8. Ἡδῦοο 
ἰξ οοἴηθβ ἴ0 Τηδδῃ ας ἕο, ἐξ γεξροοί ίο, 3 
Οον. ἱ. 7, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ 
ὑμών. 1 Ὅος. χί!. 1. ῬΜΗ. 1. 7. 2 Τ. ἃ 
ἸΙ. Βὴ υἱϊὰ 186 Αοοῦβ., Ῥσορ. οὗ ρῖδοἊ 
τολίέλεν, Ἰταρ] γίηρ τηοϊου οΥ ἀϊτεςῖοῃ. σΌον 
ΟΥ αὔουδ ἃ μἷαδεε: ἴῃ Ν. Τ. οὐ]γ ἔργ. ονεν, 
αὔουε. Ἰ. ἸιιρΪγὶ ογψ ἴῃ ΤΑῸΚ οἵ 
σου, Μαίί, χ. 24, οὐκ ἔστι ἌΛθΗτΕΙ 
ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον. Ἐρᾶ. 1. ῬΆὨΠ. 
ἷ, 9. ῬΒΣ]οΩ. 16.---Π1, πρὶ γηρσ Ἔσοος: 
Ὀογοπὰ 8 οεγίδίη τηθᾶβυγο, δῃὰ εροΐζεῃ οοτ- 
δ πΉνεῖΣ, ἐγαΐν. ἴο δεψοπα, ποτὲ ἐδακ. 
) φόπεῦ. δηά βδρὶυ, Μαῖὶ. χ 37, ὁ 

φιλών πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ. 
Αοἷδ χχυΐ. 18. 2 Οον. ἱ. 8, ὑπὲρ δύναμιν. 
1 Οος. ἱν. 6, α]. 2) δον οοιηρασαῦνες Ἂς. ἐγ. 
δἴϊογ δὴ δὰ). ἴῃ 1Π:6 σοϊωραγ. “πο, 1. χτὶ. 
8. Ηοῦ. ἷν. 12; Ὑὑἱἱ ἢ ἃ νογῦ, 2 ὅοσ. χὶὶ 18. 
ὙΠ ουϊ οδ56, ἀπά εἰδηάϊηρ 85 δῇ δὰν., --- 
ἼΟΥΕ, χὶ. 28, ὑπὲρ ἐγώ. Νοτε. 
ἴπ σοι. ὑπὲρ ἱτηρ]ῖοα, 1. τηοϊΐοιι οΥ τοδὶ 
οὐετ, αὗουε,͵ δεγοπά ἃ μἷλοο, 88 ὑπεραίρω, 
ὑπερβαίνω, ὑπερέχω ; 2. ῥτοϊεοξίου, αὐά, 
͵7)ῶν, ἐπ δολαί οὐ, 36. ὑπερε άνω. 8. 
ΘΧΟθβδ, ΟΥ ΒΌΓΡΩΒΒΙ ΠΩ, ΟΦ, ,) ΒῈ0Ὸ 
ἔλαπ, .ὁ ὑπερβάλλω, ὑπερεκτείνω. 
Ὑπεραέρω, ἴαϊ. αρῶ, Ῥτορ. ἐο ζὴ 

ΟΕ οΥ αὖοῦάα ΔΗΥ͂ τὨΐηρ: Ἂ Ν. ἀρ 
τοϊά. ὑπεραίρομαι, ἔφ. ἐο ἐξ ωὧρ οπδ᾽ 8 εαἷ 
ΟΌΕΥ' ΟΥ̓ ΔΏΥ ΡΟΙΒΟΏ, ΟΤΏΘ 81τὸ- 
σεηῖ, ᾿Π90] οηϊ, αὐ5ο]. 2 (ον. χίϊ. 7, ἵνα μὴ 
ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη κτλ. 83,0 1,υείδη, 
Ατλοσ. δ4, ὅσοι τὴν φιλοσοφίας ὀφρὺν 
ὑπὲρ αὐτοὺς τοὺς κροτάφους ὑπερήρ- 
κασι. 2 Μδοο. ν. 28: [0]]1. Ὁγ ἐπί τινα, 
2 ΤῊ. [ἴΐ. 4, " ἐχδὶ ἰπρ ΠΗ π86}} ονεσ, δηὰ 
“ ΘΡΡοβίῃρ ἈἱΠΏΒ6] ἴο ΟΥ ἀραῖηδι,᾽ 
Ὑπέρακμον, ου, ὁ, ἡ, τἀ]. (ὑπὲρ, ἀκ- 

μὴ.) δεγομὰ ἐδδ Ποιοον οὐ ἰὔΐε, 1 ον. νυἱὶ. 86. 
Ὑπεράνω, δὰν. ἱἰηΐξη8. οὐεν αδοῦε, 

ἀΐρὶ αδουό; οὗ ρΙαοο, νη σεη. ἘΡΆ. ἵν. 10, 
ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν : δὐεοὶ. 
Ηοῦ. ἰχ. ὅ. ϑερί,. ΕἾω. οὗὨἨ ταηκ, ἀϊχηίν, 
νὰ σοη. Ερῆῇ. ἱ. 21, ὑπεράνω πάσης 
ἀρχῆς. ϑερί. Πουϊ. χχνί. 19. χαν, 1, 
Ὑπεραυξάνω, ἴ. ξήσω, Ἰπίθδῃε. ᾿ 

, ἕπογϑαϑα ἰηιηι 
Ν, Τ΄. ἐο ἐμοόγϑαϑὸ Υ 
86η860, ἢρ. δηά ἱπίγϑηϑ. 2 ΤΙ}. ἱ, 8, ὑπερ- 
αὐξάνει ἡ πίστις ὑμῶν. 
Ὑπερβαίνω, ἴ. βήσομαι, ἱπίταικ. ὦ 

ΟἽ ἀοοομηΐ οἵ΄, ἱπαρ] γἱηρ ἴμ6 στουπά, ἰ Ὁ ΟΥ 88 οὔεῦ; Βᾳ. ἐο ΟΌοΥΘΟ, ΟΌΘΡΡΑΙ 
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οοτίδὶα ἰταΐα, δα οὔ ἐνὶ ἤμεθα, κοοὰ 
αι, ἄζςς. ἐγαπϑγεδα ; ἰῃ Ν. Τ. ἢρ. δηὰ 
ΔΌ80]. ἔο οο ὕαγ, ἱ. 6. Ὀογοπὰ τὶραῖ, 
1 ΤῊ. ἱἰν. δ, τὸ μὴ ὑπερβαίνειν, 86. τὸ 
δίκαιον. ΒΡρὶ]ἰοὰ ἰη Πίος. ζδδτι, νἱῖ. 18, 
ὑπ. τὸ ἴαον καὶ τὸ δίκαιον. 

Ὑπερβαλλόντως, 8ἀν. ὑνπέρβο νι, 
χα, ὀχοσοαϊπσίν, αὔους πιθαϑεγοα, 2 ΟὐοΥ. 
σὶ. 23. ϑερῖ. δῃὰ Ο]αββ. 

Ὑπερ βάλλω, ἢ. βαλῶ, ρῬτοΡ. ἐο ἑἄτοιο 
ΟΥ σαδέ οὐεν ἃ οογίδϊη 11λϊϊ, ΞΞ ἕο 
»α85 ΟΌΘΥ᾿ ; 880 (0 ἰάγοιο δΔὴγ τμϊηρ δεγοπά 
ΟΣ ἔαγίμον ἤδη δηοίμον, ἐοὸ βδωῦραββ ἴῃ 
τἈτονίηρ ἃ ΘΔροΏ, ΒΘΠῸΘ ζΈΠΘΓ. ἕο 887- 
»Ῥαξ8, ὁχοσῖ ΔΌΥ ὁΠ6 ἴῃ 8ῃΥ τδϊηρ, 908. Ατιΐ, 
᾿. ὦ, 1, πλούτῳ τε γὰρ ὑπερέβαλλε 
τοὺς ἐπιχωρίους. Χεπ, Η. 6. νἱϊ. ὃ, 6 
ἴῃ Ν. Τ᾿. ΟἿ]Ὺ ρασίϊο. ργοβ. ὑπερβάλλων, 

ἐπ΄, ἐχοεοαίηρ, διρεγ-Ἔπιϊποηξ, 2 ΟὐΥ. 
τ|].10, ἕνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης. 
ἶχ. 14, διὰ τὴν ὑπ. χάριν τοῦ Θεοῦ, αἱ. 
Ὑπερβολὴ, ἢς, ἡ, (ὑπερβάλλω,) 

Ῥτορ. α ΠΠΓΘΥΓῸ Οἱ οαϑδίϊησ, οἵ ἐπ δο- 
ψοπά, ὅορῆ. (ΕΒ. Τ΄ 1196, καθ᾽ ὑπερβο- 
λὰν τοξεύσας. ἴη Ν. Τ. Βᾳ. (ἔτοτα ὑπαΐ 
8686 οἵ ὑπερβάλλω ὉΥ ὙΠΙΟΝ ᾿ξ τηθϑηβ 
ίο ὁχοοῖ.} 8:;9ρεγ-Ἔηιΐποηοθ, Θαοοίΐοποο, 2 Οὐτ. 
ἷν. 7. ἡ ὑπ. τῆς δυνάμεως, " 1ῃ6 ἐχοδεάϊηρ 
᾿στεδὲ ρόοῦγοῦ σοτητηϊἰοὰ ἴο τηθ.᾽ ΣἸἰϊ. 7, ἡ ὑπ. 
τῶν ἀποκαλύψεων. Ῥοϊ. 1. 99, 4, ὑπ. 
προθυμίας. ΥΤ ἃ Ῥτορ. ἰῃ δὴ δάνθγ 8] 
Δ6η86 : καθ᾽ ὑπερβολὴν, οαυΐν. ἴο Θαοοθά- 
ἑποῖν, εἰς ἀρΑξθοψεοροίι ὁ ΒομΣ. Υἱὶ. 18. 2 Οοσ, 
ϊ. 8. ἵν. 17. 68]. 1. 18. Α180, »αν ὁχοεῖ- 
ἔδποθ, 1 Οὐογ. χἰϊ. 81. καὶ ἔτι καθ᾽ ὑπερ- 
ἔοὴν ὁδὸν, "ἃ ἴλγ δοῖίοΣ αν. (Ἰμοΐδπ 
οὶ. 12. Ῥὸ]. ᾿]. 92, 10. Ὁ οά, ᾽ς. χυ]ϊ. 

47.) εἰς ὑπερβολὴν, ὀχοοοαϊποίψ : 580 
ΖΕ] δη Ὑ. ΗἩ. ἵν. 20. χὶϊ. 1, εἰς ὑπερβο- 
λὴν τιμᾷν : Ὠδποοθ ἱπίθηδ. ὈὉγῪ Ηοῦτ. καθ᾽ 
ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν, ἰἴδ. ὁποορραϊΐπο 
ὀχοοοαϊησίψ, “ἴῃ 106 ὐριιοδῖ Ροββ Ὁ1]6 ἀθ- 
ὅτοο, 2 Οὐονσ. ἱν. 17. 
Ὑπερεῖδον, (εἴδω,) δοτ. 2. ἰο ὑπερ- 

οράω. ἰο 866 οΥ ἰοοῖ ομξ ΟΌΕΥ ΔᾺΥ ὨΪΏΩ, 88 
τὴν ϑάλασσαν, Ἡάοί. νἱῖ. 86. [ῃ Ν. Τ. 
Ὧρ. ἐο ουόγίοολ, ἀἱὲ γα, Ξῷὸ “ἴο Ὁ6ΑΓ 
ὙΠ}, ποῖ ἴο ρῥυηίβα,, τὶ δου. Αοίβ χυῇ!. 
Ὁ, χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ 

Θεός. δερί. ἴμεν. χχ. 4, ἐὰν ὑπερίδωσιν 
οἱ αὐτ. τοῖς ὀφθ. [ἴξτ. ουογίοοΐ, γαϊί ἰο 
»Ῥιεπδδὴ, 705. Αηϊ. ἰ). 6, 8, δπὰ ἰχ. 9, 2. 
Ὑπερέκεινα, κἄν. (ὑπὲρ, ἐκεῖνος.) 

ΟΡ. “ θογοηὰ ἴῃο80 3 ἤδῆςθ δεψοηά,, ΟὟ 
ἀνγονα, 0} αγὶ. τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν, 
“ἴδιο ρατί5 Βαγοπά γου,᾽ 2 Οοτ. χ. 16. 
Ὑπερεκπερισσοῦ, κἂν. (ὑπὲρ ἐκ 

περισσοῦ.) [Ἰϊ1ῖ. οὐυεγ-δωρεγαδιπααπέϊῃ, 
ϑῦονθ 4}} τηθαβιγο, Εγὶ!. (1). 20, ὑπὲρ π. 
ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα. 
ΤῊ. 11,10. ν. 18, ϑερι. Ταη. ἢΪ. 28. 
Ὁ περεντεῖ ναι ἢ, ἐνῶ, ἰο δἰγείοἶ οἱμέ 

οὐεγηιμος, Ὀογοηὰ ταράϑυγο, ἤρ. ψῚ ἢ ἀςο, 
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οὗἉ ρογβ. 2 Οονγ. χ. 14, οὐχ ὑπερεκτείνο- 
μεν ἑαντοὺς, ὁ τσ Βἴγοίς δ. ποῖ ΟΌΓΒΟΪτΟΘ 
οὐδ ἴοο ἔδγ,᾽ ἱ. ε. ἀο ποί ρὸ δογοπμὰ οὐ 
ΤΩΘΆΔΌΓΟ, νῸΓ. 18. 85. ἴυς. Εππυοῆ. 2, 
κεκραγότες καὶ ὑπερεκτεινόμενοι, β.μο). 
ἱπερφιλονεικοῦντες. 
Ὑπερεκχύνομαι, Ῥε86. (ἐκχέω, ἐκ- 

χύνω.) ἰο δὲ ροωγοά ομξ οὐδοῦ" ἰΐ6 ὀγίπι, 88 
Οὗ 8 νϑβϑοὶ, (0 γὼ οὐεγ,, οὐεγἤοισ, 8080]. 
[μ. νἱ. 88, μέτρον ὑπερεκχυνόμενον. 860 
ΤΑΥ͂ ποίθ. ϑιερί. 206] ἰἱ. 24. Ατίοιῃ. 11, 27, 

Ὑσερεντυγχάνω, ἔ. τεύξομαι, ἴο 
ἑπξογοθθ ΤΟΥ ΔῊ οπ6, ἴῃ ᾿νἷ8 Ὀ6 4]: [0]]. 
ΌΥ ὑπέρ τινος, Βομι. νἱ[ϊ!. 26. 

Ὑπερέχω, ἔ. ἕω, ἰταπα. ἐο λοϊά ΔῊ 
(ΐηρ οὐδν,, 6. ᾳ. ἴ.6 ἔτο, Ησοπι. 1]. ἰϊ. 246 - 

γ} αἷβοὸ ΟΥ̓́ΣΡ ΔΗΥ͂ ΡΘΙΒΟΠ, [ῸΣ ργοίθοιίοη ἴο 
μΐτι, τὴν χεῖρά τινι οὐ τινος, Ήοῃι. 1]. 
ἷν. 249. 108. Αηϊ. νἱ. 2, 2. ΡοΪ. χν. 8].11. 
Ἰπίγϑῃβ. Ῥγορ. ͵ο λοία οποϑοὶῦ οὐδν, -Ξ- ἐο δδ 
Οὔ, δα ἑμοπί, 7μΐ οὐμέ ΟΥΘΥ͂ ΟΥ̓ τγθκο. 
ϑερί, ΕΠ ΟἸαβ8. [ἴῃ Ν. Τ᾿ βᾳ. ἐο λδοϊά οπο- 
8617 αδοῦα, -ΞΞ ἰο ὅδ ϑβιρογίου, ἰο δηῦραβ8, 
ὁαοοί, ἸῃςΤΏ5Β. 1) ζθῃθγ. ῥγορ. Ὑἱ ἢ σοη. 
οὔ Ρ61ϑ. 8180 Ὑυἱ ἢ ἀαῖ, οὗ τηδηπον, ῬΆ]]. 11, 
ὃ, ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας 
ἑαυτῶν, ὃς Ο]488. : [0]]. ὉΥ δος, ῬΆΠ]. ἦν. 7. 
ἡ εἰρήνη τοῦ Θ. ἡ ὑπερέχουσα πάντα 
νοῦν, “ ΒΌΣΡΑΒΒΟΒ 8} σΟΙΙ ΓΘ ΘΒ οη.᾽ δηὰ 
80 ἴῃ ΟἾα8δ8. Ῥατί. τὸ ὑπερέχον, 88 Βυιῦ8ῖ. 
δχοοίΐοποδ, διρογ-Θηιΐποηοο, δααὶν. ἴοὸ ὑπερ- 
οχὴ, Ρ]}1]. ἰ). 8, διὰ τὸ ὑπ. τῆς γνώ- 
σεως Χρ.Ἴ. 2) ἴῃ τϑηκ, ρατί, ὑπερέχων, 
ϑμρεγίοτ,, ἀΐρεν, Βοτη. ΧΙ]. 1, ἐξουσίαις 
ὑπερεχούσαις. 1 Ῥοῖ. 1. 18, δηὰ Ο]688. 
Ὑπερηφανία, ας, ἡ, (ὑπερήφανος, 

ἴῃ ΟἾδ88. α ποῦ, ργίάδ, " ἃ ἘΠ ἢ 
811 οἰ οῦβ Ὀὰϊ ΟὨ 6561." 18 ΤΆΘΟΡὮν. ἀθδηθβ 
ἴ, Ἐπ. ΟἈ, 24: ἰὰ Ν. Τ΄., ἴτουῃ 186 Ηοῦ., 
αγγοσαηοῦ, " οοπίοταρῦ οὗἩ Οαοά,᾽ ὙΠ [89 
ΔΟΟΘΘΒΒΟΥῪ ἰάθδ οὗ ἐτηρίοῖγ, ΜΚ. νἱϊ. 22, ἀπὰ 
ϑερῖ. 
ΤΡ ΕΣ ου, ὃ, ἡ, «εἀἂ)]. (ὑπὲρ, 

φαίνω.,) ῬτῸΡ. αρρεαγίπρ οὔοΥ, ἀξ ῥωύσο 
αδοῦθδ ΟἿἾΘΓ ῬΘΥΒΟῊΒ ΟΥ {πίηρπ, δῃὰ ἤρ. ὁ0η- 
ϑρίουοιιϑ, αἰδίϊπσωϊδῆφα, 88 οἰκίας τῶν πολ 
λῶν ὑπερηφανωτέρας, Ὥσιω. 176, 10: 
Ὁ80Δ8]]γΥ οἵ ῬΘΓΒΟΏΒ, ᾿πΡ  ΥἹΠΡ ΟΘΏΒΌΓΟ, αΥγῸὸ- 
απέ, λαιρὴΐν, ρτομά, ἜΓ Υ. Ἡ. χὶϊ. 68. 
Ἰοᾷ, 5:'΄ς. ἴν. 18, Χου. Μο. ἱ, 2, 28. 

ἴῃ Ν, Τ΄ ἔγουι {πΠ0 ΗθΡ. αγγοραπμί, φγομά, 
ΜΠ} [Π6 ΔΟΟΘΒΒΟΥῪ ἰάδα οὗ σορίθηληϊηρ 
Οαοὐ, ἱπιρίοῖγ, νἱοκοάποδο, [0Κὸ ἱ. 6], 
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρ- 
δίας αὐτῶν. Ἐομ,. ἰ. 80. 46. ἱν. 6. 
Ὑπερλίαν, Δὰν. Ῥτορῦ. οὐσογ-πιμοῖ, 8150 

Ὁθγῳ ἐχοθοαέπσίψ, δυρογ-Θηιποκίίῳ ; ατἢ 
αι. ὁ ὑπερλίαν, 84]. ἐδ6 πιοδέ δηιίηοηΐξ, 
οἰοδ8έ, τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, 2 Οον. 
χὶ, ὁ. χὶϊ. 11. 
Ὑπερνικάω, ἢ. ἥσω, 111. ἐο πιοτὸ ἰδαη 

συπφίοτ,, 8050]. Βοτῃ. νἱϊϊ. 87, ὑπερνικῶ- 
μεν. 1,00 Ταοῖ, χὶν, 2ὅ, νικᾷ καὶ μὴ 
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ὑπερυικᾷ. ϑοοτ. Ἠΐδι. Ἐκοὶ. 11}, 21, νικᾷν 1 λοϊά ὡπᾶδν ΔῊ ἰμΐηρ, 85 1η6 μβαπάὰ, Ηομιι, 
καλὸν, ὑπερνικᾷν δὲ ἐπίφθονον. 
Ὑπέρογκος, ου, ὁ, ἡ, δὰ}. ῥτορ. ἄς 1, 

ὐυεγ-βισοίίδη, ἡτμοὶ ϑιοοίϊεπ ; ἴθ Ν. Τ. ἔρ. 
οὐυεγ-ϑισεϊϊαρ, δοαεί δ, ἰλὰ 186 Ἰάδδ οὗ ἰη- 
δοϊΪοπὲ ργίάθ, ἱταρίϑίυ ; οὗἁὨ ψογάβ, 2 Ῥεῖ. ἰἷ. 
18, αϑ κἰαρλα γὰρ ματαιότητος φθεγ- 
“γόμενοι. 2 υἀο ΤᾺ τὸ στόμα αὐτῶν 
λαλεῖ ὑπέρογκα. ϑορὶ. Εἰχ. χνὶΐ!. 22, 26. 
πα. χὶ. 80. ΤΡΤΟΝ. ὑπέρογκον φρόνη- 
μια, ῬΊαι. 1.0ς0}}. 2]. ὑπ. λέξις, νἱ. 2] 

Ὑπεροχὴ, ῆς, ἡ, (ὑπερέχω,) Ῥτορ. α 
πιΐπθηοε, δηιΐπδηοο, 88 [ὯΘ δυτητἶ οὗ ἃ 

11}, ΟΥ ἃ τοουπίαοϊη : ἰη Ν. Τ΄. ἢρ. ἐ- 
ψιδησθ, ἀπεΐπεποε: 1) οὗ βίδίίοη, δυϊΠ ΟΥἹΥ, 
Ῥοόνοσ, 1 Τί. ἰϊ, 2, βασιλέων καὶ πάν- 
τῶν τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, δὰ ΟἾΔ58. 
9 στ. οὗ {πὶηρβ, εαφυΐϊν. ἴο δωρεγίοτγίζῳ, 
μὲ δδ γμρβὶ ] Οὐ ἢ, . καθ᾽ ὑπεροχὴν 
λόγον, διὰ ΟἾ888. : 
Ὑπερπερισσεύω, ἴ, εύσω, ἰο ϑιρογ- 
πᾶ οὐδν, ὧδ πιιοὴ ποῦ, ἴῃ ἃ σΟΙΡΑΓ. 

ΒΘΏ86, 080]. οι. ν. 20, οὗ δὲ ἐπλεόνα- 
σεν ἢ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ 
χάρις, οοπιρ. νοῦ. 16. ὙΠ δου  οοπιρασ. 
ῬΆ88. ἐο δὲ πιαίΐ ἰο σωρεγαδουπαά οὐετ-πιιοῖ, 
1. 6. ἴο διροταδουπά φγοαΐξίν, ἐπ ΔῸΥ τμίηρ, 
2 Ὅον. Υἱ!. 4, ὑπερπ. τῇ χαρᾷ. 
Ὑσερπερισσῶς, ἂν. οὐεγ-διρον- 

: ἐχοεοάιποίῳ, Νκ. νἱὶ. 87, 
ὑπερπ. ἐξεπλήσσοντο. 
Ὑπερπλεονάζω, ἔ. ἄσω, ἰο ϑυρον- 

, " ὃθ μα τυ δουηάδηϊ, ἰπ- 
ἔσαπθ. 1 Τίηι. ἱ. 14. 

ΟὟ σ“περυψόω, ἴ. ὦσω, ἰπίθηβ. ῬΓῸΡ. ἕο 
Ὑπαΐὸ ἀΐρῇ , γαῦϑο ᾿ἰρὴ αἰοῦὲ ; ἴῃ Ν. Τ΄ 
ὁΩ]Ὺ ἔκ. ἐο ἀϊρλΐν ὁχαϊξ, 56. ΟΥ̓́ῈΓ 4}}, συ ἱτἢ 
βεο. ῬὨ]]. 11, 9, ὁ δεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε. 

Ρῖ. ΡῬα88. 8. χουἹ]. 9. 
Ὑπερφρονέω, ἴ. ἥσω, (ὑπέρφρων, 

πο ηθις Βὲρ ἢ -ἸΒηΚίηρ, ἔτ. ἐ μὴν. 
ἕο ἐλέπζ ουογηνμοῖ Ο7 ὁπ βοἶ, δ6 ἀϊρἢ-πιπάθα, 
Ῥτουὰ, ἀττορδηΐ, ἱπίγδῃβ. βοιι, χὶὶ, ὃ, μὴ 
ὑπερφ. παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν. 93ο8. Αηϊ. 1. 
}λ,, ̓  οἱ Σοδομῖται πλούτῳ---ὑπερφρο- 
ψοῦντες, ῬοΪ. νἱ. 18, 7. 

Ὑσπερῴον, α, ον, δι]. (ὑπὲρ ὅς ῳφος, 
8485 σγατρῷος ἴτοῃ! πατὴρ.) ῬΓῸΡ. ΟΥΘΤ, 
ὅΡΡ 8. 3. οὗ ἃ οἰδιθοτ, Ρίυϊ, Ῥο]ορ. 

,» ϑάλαμος ὑπ. ῬὮΣ]Ο ἀο ὙΊι. Μοβ. 1]. 
οἰκήματα ἐπίπεδα καὶ ὑπερώα, ὶἰ. ε. ἴῃ 
ἦδο αὐἷς, Οὐϊθθον δπὰ ἰῃ Ν, 7. πουΐϊ, τὸ 
ὑπερῷον, απ ὩΡΡΟΡ οδαπιδεν, ὑβυδ}}ν αἱ 
4μὸ ἴορ οὗ ἃ πουβο, ἱ. 6. ἃ βοσὶ οἵ σμοϑί- 
ολαπιδον' τιοῖ ἴῃ οοΙηπηοι 86, ὙΠατΘ ἐδῃ6 

68 δοιγοίἑ 98 Γϑοοὶνϑα ΠΟ ΔΩΥ δὰ 
Ἰιο]ὰ ζοαβίδ, δῃιὰ αἱ οἴμιοτβ γειϊἱτοὰ ΤῸ Ῥγαγοῦ 
Ἀηπὰ τηράϊιϊαϊίοη : ἰῃ Ν, Τ, Αοἰδ 1. 18. εἰς 
“τὸ ὑπ. οὗ ἦσαν καταμένοντες. ἰχ. 837,39. 
χχ, 8, 20.. Υἱῖ. ὃ 80, ἐπὶ τὸ ὑπερῷον 
ἀναβάς : βο Ἦοῃι, [1]. ἰΐ. 614, ὑπερώϊον 
εἰσαναβᾶσα, διὰ οἷν. ἰῃ Οἀγβϑ. 

Ὑπσπέχω, ἴ, ἐφέξω, (ἔχω,) ῬΙΓῸΡ. ἕο 

Ι]. νἱῖ. 188: γσ. ὦ λοϊά οἷ ἀπάετ, ὶ, ε, 
ἐοισαγαάξ ΟΥ δέζογε ΔΏΥ ΟΠ6, 88 λόγον, 
εὐθύνας, “ἴο τοπάογ δουουπὶ," Ῥο]. χυῇ, 
85, 8. Ρ]αϊ. 7. (5. 838, δίκην τινὶ, "ἴτο 
τοηᾶοσ βαἰϊείβδοϊίοη, ἴὸ τηᾶῖζο δἱοποιηθηξ 
δορὶ. (Πἀ. Τ. δδ2ώ. Ηδποο ἴῃ Ν. Τὶ 
ἔοποῖ. δίκην ὑπέχειν, "10 ῬΑΥ ΟΥ̓ δυβογ 
Ριυηἰδητηθηὶ "5 ΦΔυὰο 7, πόλεις---πυρὸες 
αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. Χοη. Μρῶ, 
ἷϊ. 1. 8, τούτον δίκην ὑπέχειν. 
Ὑπήκοος, ου, ὁ, ἡ, 14]. (ὑπακούω,) 

Ρῖορ. ἐῤδίδπέησ, οὐ γλεπέησ, δοὰ 
οδοάἑεπί, μαγτο ἄἀαι. Αεἰδ νἱ. 89, ᾧ οὐκ 
ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι. 2 (ον. ἢ, 
9, εἰς πάντα : «αὖ80]. ῬῈ]]. 1). 8. οἶξ. οοο. 
ἴῃ ΟἸ] 688. 
Ὑπηρετέω, ἴ. ήσω, (ὑπηρέτης,) Ῥτορ. 

ἴο ἀο 10 δβεγνυΐίοθ οὗ δὴΤ ὑπηρέτης. 
Ἦθποθ βου. ἐο αοί ΓὉΥ ΔΠΥ͂ ομ6, ἐὸ πιὲνιϑ- 
ἕδν,, 8676. (0 » δ Βυδδεγνϊεηξ, τὴῖϊἢ 
ἄδι, Αοἰἴδ χὶδ!. 86, Δαυϊδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ 
γενεᾷ ὑπηρετήσας, ΜἜΟΤΘ 8660 ΤΩΥ͂ ποῖθ: 
Χχ. 84, ταῖς χρείαις μον---(, κ᾿ ἡρέτησαν 
αἱ χεῖρες αὗται. χχὶν. 28. 308. ἄς Ο]2ε2. 
Ὑπηρέτης, ουὅ, ὁ, (ὑπὸ, ἐρέτης, ἔτ. 

ἐβέσσων ῬΓΟΡ. απ Ἰκλλιμάρμννα 6. α 
οοηιηιοπ ϑαΐίοτ, 88 ἀϊδυϊησυ δηῃθᾷ ἔγοϊη οἱ 
ναῦται, βεαπιθη, δηὰ οἱ ἐπιβάται. πιατί- 
68: α ηιὲπίϑίον, αἰεπάαπέ, το “ ἀρεῖ 
ΒΟΥΨΙΟΘ ΠΟΥ [Π6 ἀϊγοοϊίοα οὗἩ ΔῺΥ οπο "ἢ 
ἴῃ Ν,, Τ. βαϊὰ ἣ οὗ ἐν αμ νλὶ! οἱ 
τηδοϊβίσαίθβ, δηὰ οχδοῦίο Ποὶσ ἀθογθαβ, α 
ἰἰοίον, ἢ οἴ οοΥ, { ἈΚὸ ἴῃ 6 τηοάοτῃ 

Ὑἢ0 σαγτίοὰ ἰηΐο ὀχϑου τοι ἴδὸ 
δεηίοηοϑ οὗ 1Π6 ̓ υάρο, Μαίί, ν. 25, δᾳυΐν. ἢ 
πράκτωρ ἴῃ ἴλι. ΧΙ. δὅ8. 8. οὗ ἴῃ δἰίδη- 
ἀδηῖβ οὐ Ὀεβά]ε οὔ [6 β'δηδβοάγίσωη, Μεῖ,, 
δ) τὲ ἂν Φοδῃ νἱῖ. 82, οἱ ἃ]. απὰ 6]δε. 

ο αἰδοπααπέ ἴῃ ἃ 5γ ὙΠῸ 
δά οὔατρο οὗἨ ἴῃ βδογοὰ 'ϑαχως μι δοὰ 
πο νοϊυηθ ἴο [ἢ6 τοδάϑθυ, δηά στεϊαυγηδὰ 
ἷξ ἴο 118. γ͵δοθ, [“. ἱν. 20. 8) σοϑῆοτ. α 
ηιϊηϊείον, αἰἰδηάαπέ, αϑϑοοίαίδ ἵν ΠΥ πὸ 
Φοδη χυὶ!. 86. Αοἰδ χὶϊ!. δ, εἶχον δὲ 
Ἰωάννην ὑπηρέτην. 8.0 οὗ α πιέηεοίεν οἵ 
(ἢ6 νονὰ οὗ αοἂ οἦ οὗ ΟἸτδί, 1... 1. 2, 
Αςἰδβ χχνὶ. 106, τ ἤογθ 566 ΤΥ ποῖ : 1 ΟοΣ, 
ἷν. 1. Ὑ δά, νἱ. 4. 508. Απϊ. 11]. 1. 4, τὸν 
ὑπηρέτην Θεοῦ. 
Ὕπνος, ου, ὃ, ῬτοΡ. ϑίρορ, Ναιί. Ἰ. 

ἃ οἷι, ϑορί. ἀπά Ο νει ΕἸζ. οὗ αν δα 
5ἴ66}, ἰοτροῦ, βἰοίῃ, βου. χὶν. 1]. 
Ὑ“ ὸ, γτγϑρ. γον τον 186 χεπὶς, δοὰ 

8ΟΟῸΒ. πῃ [ἢ 6 
πὶ [Π6 ρεΐπι. δἰ ρηϊῖ, ὡμάόν. 
ΘΕΝΙΤ., ΡΓοΡ. οὗ ρἴδοο ψῇδῃςσο, ἱ, 6. 
μπάθγ' σα ὨλοὮ ΔΩ ἰΒἰηρ᾽ οοτλοδ ἑοσίβ, Ἡοιι, 
Οἀ. ἰχ. 14]. ρέει κρήνη ὑπὸ σ΄ πείους. 
ΑἸδο οἵ σδρθς Ρὺ ἐτοοίηρ ,γοπι ὩΜΟδΥ ΔῺΥ 
τὐληρ, 1]. νὴ]. 648, ἕσπους μὲν λῦσαν ῥκὸ 
ζυγοῦ. ΑἾ8ο οἵ ρίδοο ψἶδσα, τβααν πὰ 
ἱκὸ ὑπὸ σι ἀαῖ. Ρ]αῖο, ἴθ. ν. ῥ. 
Α, ὅ τ᾽ ἐπὶ γῆς καὶ κὑὑϑπὸ γὴς χρναός, 



ὙΠ0 
Ἐΐ,. ὉΔΟΣ ῬΡαϑ8. δὰ πουξ. γουῦβ, ἴ0 τηϑῖκ 
106 50 )6οῦ ΟΥ ἀροὺΐ “)οπε Ὡπᾶδν 080 
Βαηά, ῬΟΎΤΟΥ, δρΈ ΠΟΥ, 180 δοίϊοπ οὗ [δ 
σοῦ ργοσϑϑάβ, ἴῃ Ἐπ]. “πε, ὄν, ἑδτοισῆ : 
ἴῃ [Π18 ΒΘΏ86 ΟἿΪΥ ἴθ ὑπὸ ὙΠ} σοη. (ουπά 
ἱπ Ν. Τ΄ 1) σἰΐ :" νου 8. [01]. ὈῪ φζοη. 
οἵ ρεσβ. Μαῖίὶ. ἱ. 22, τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ 
Κυρ. ἰΐ. 16. 111, 6. ἰν. }. ν. 18. ΜΚ. ἢ. 8. 
μα. ν. 15. νἱϊ!. 14, ὑπὸ μεριμνῶν συμανί- 
γονται. χὶν. 8. Φοδη χ. 14. Αοῖε ἰν. 86. 
ΧΧΙΪΙ. 27,, δδορίβ8. ; σἱ1ἢ} χοπ. σο]]6οῖ. [κι. χχὶ. 
20. Αςα χν. 8. 2 Ὅον. νἱῖ. 9: ψηἢ ροα, 
οὗ τΐης, Μαῖι. νὴ. 24, ὥστε τὸ πλοῖον 
καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων. χὶν. 24. 
μα. νἱῖ. 24. Αοἰβ ἰ). 24. χχνΐ!. 41. Βοπι. 
χὶϊ. 2]. 2 Ῥεῖ. Ἰ. 17. 2) ψἱἢ ποιΐοθν ὙΘΥῸΆᾺ 
δανΐηρ ἃ μϑβδῖνο ἴοσγοθ, 6. 57. δἴνο γίνομαι 
δηά εἶναι, δἰρηϊγπρ 0 δὲ πιασδ᾽ ΟΥ ἀοηδ; 
γίνομαι, ἴω. ἰχ. 7, τὰ γινόμενα ὑπ᾽ αὐ- 
τοῦ. χίὶϊ!. 17. χχὶϊ!. 8. Αοἱδ χὶΐ. ὅ ; εἶναι, 
Χχχὶϊ!. 80 - ἴπιρ}]. 2 ον. ἰξ. 6. [π 16 πιδῃ- 
ΠΟΣῚ ΔΙ͂ΟΣ ΒΟΏλ0 ἔγαηϑ. Ὑοῦῦδ, ὙΠ ΠΟΥΘ ἃ 
8059 ἷθ 1 }]16ἀ, 6. στ. λαμβάνειν τι ὑπό 
τινος, ἐο γϑοοῖθο, ἱ. 6. ἐο δαῦδ σίυδη Ο77οτ᾽ 
ποτι ΔῸΥ οπ6, ΞΞ ἴἰο δυο, 2 (ον. χί. 24. 
ὑπομένειν τι ὑπό τινος, Ηοῦ. χὶϊ, 8. 

οκτεῖναι ὑπὸ τῶν ϑηρίων, 1:3" ἴο σδῖ156 
ἴο ὃο ΚΊ]]Θ ἃ ὈΥ Ὀοδβίβ,᾽ Βαν. νἱ. 8.---11. 1} 
1π9 ΑΟΟύΒΑΤΙΊΨΕ, ΡτῸΡ. οἵ ρίαοα ΜΗΙΤΗΞΒ, 
ἧς 6. οΥὨἨἍ πλοϊΐοη οἵ ἀϊγθοϊϊοη μμα67' ἃ Ρ]δα : 
Βαϊ 4160 οὗ ρίαοθ ΨΗῈΒῈ, 1Ἰ. 6. οὗ τϑϑῖ Ὡῆἱδὺ' 
ἃ μἷδοθ : 1) ῥγορ. οἵ ρίαοδο ὙΒΙΤΗΕΒ, 
ΔΙΟΓ γοσῦδ οὗὨἨ τηοίΐοῃ ΟΣ ἀϊγοοίίοι, ὠμάδν, 

ᾧ ; τιθέναι λύχνον ὑπὸ τὸν μόδιον, 
Μαῖι, ν. 1δ. υἱῖϊ. 8. χχὶϊ, 87, α]ϊ. ΕἾ. οὗ 
μαι 8 Ὀτουρδῖ ὠπάδῦ [6 ῬΟΥΘΥ οὗὨ ΔΌΥ 
οῃ6: ὑπὸ τοὺς πόδας τινὸς, Βοτα. ΧΥ]. 
20. υἱῖ., 14. 6]. ᾿ἰϊ. 22, 28. 74, ν. 12. 
Ἰ Ῥοῖ. ν. 6. 2) οὗ »ίαοε ΨΨΗΕΒΕ, δἴϊοσ 
ΨΟΙῸΒ ἱτα ΡΙ Υἱηρ 8 θεὶῃρ᾽ ΟΥ ΤΟΙ Ὠἰ Πρ ὩΜΟΘΥ 
ἃ ἈΪδοα : ψἱἢ εἶναι, Φόοδη ἱ. 49, ὄντα ὑπὸ 
τὴν συκῆν. 1 Οογ.χ. 1. ἘΕἿς. οὗ ναὶ ἰδ 
πλδν ἰῈ6 ῬΟΥΘΙ ΟὗὁἨ ΔΌΥ ΔΝ δξ ΟΡ {πίῃρ, 
ἀπα Μαῖι. υἱῖϊ. 9. 4]. 11}, 25. ἰν. ὥὅ: 
Ὁ11. Ὀγ δες. οὗἉ (πΐηρ, ἱορ γῖπα Βἰδίθ ΟΡ 
ΘΟΠ αἰ οη ὠμαδῦ ΔῺΥ ἰὨίηρ, ἴτ. νἱ. 1], 
᾿ ὁν δοῦλοι : 80 ὑπὸ νόμον, οῃι. 

ἴδ. 1. 9. 6]. 111. 10. ᾽ν. 8. 8) οὗ 
ΨΉΗΣΞΝ, ὩΡΟΟΥ, ἷ. 6. αἱ, ἀμγίησ, 1,αῖ, 

δνδ, οὔδο, Αοἰϑ ν. 2], ὑπὸ τὸν ὄρθρον.--- 
ΝΟΌΤΕ. ἴπ οοιϊηροβίοη ὑπὸ ἱμπι}]166. 1) 

,. ΘΙ ἼΘΙ το θη ΟΥ τοῦϊ μοῦ 
88 ὑποβάλλω, ὑποδέω, ὑποπόδιον: 2) 
ϑιειδ) εοϊΐοπ, ἀδροπάθηςθ, δ8 ὕπανδρος, ὑπο- 
τάσσω : 8) ϑιοοοκδίοη, 1.6 δαΐηρ ῥελίηά, 

, 88 ὑπολείπω, ὑπομένω : 4) βοτηο- 
ἐΐπρ ἀθηθ οὐ μαρροηὶπρ μπάδν- απὰ, ὉῪ 
δἰδα τ, ΟΥ̓ γα ϑή λα ως ντουϊ ποῖδθ ΟΥ 
ποῖΐοθ, 150 α ἐδξέϊδ, Ὁγ ἀἄθζτϑθβ, 88 ὑπονοέω, 
υποπτέω. 

Ὑπσοβάλλω, ἔ. βαλῶ, ἰο ραβί οτ ἰάγοιν 
, 8. 57. ὙπΠᾺ6Γ ἴοοῖ, ὉΠ6ΘΥ ἃ ΡΕΓΒΟῊ : 

ἔο μι ὠπάδν, 85 ἃ οἷν] ὰ ἴὸ Δηοῖ Ὁ τοῖο, 
ἐο φιδοίιἑιίο; ἰι Ν. Τ΄ υδοὰ οἵ ρεΐβοῃβ, ἕο 

ὑπὸ 
νἱ. ] 
ἐἕηδ 

458 ΥΠ0 
ἐδνειδέ ψηᾶδν, ἐο δυδογη, Ῥαΐ ἰοσινατὰ ὮΥ 
ςΟἸ]υδίοῃ, 1788, Αοίϑ Υἱ. 1}. 866 ΤῊΥ ποῦϑ. 

Ὑπογραμμὸς, οὔ, ὃ; (ὑπογράφω,) 
ῬΓΟΡ. α τυγίδέμσοοορυ ; ἰῃ Ν, Τ. ἢρ. α 
πρῶ ἐχαπιρίθ, ἴον ἰτωϊδοη, } ΡΟ 

, ΠΟΓΘ 866 ΤΩΥ̓ ΠΟῖΘ. 

Ὑπόδειγμα, ατος, τὸ, (ὑποδείκνυμι,) 
ΡΙΌΡ. “Ὑδὶ 19 ῥ᾽ δεϑὰ μη αἶθῦ᾽ ΔΏΥ Ομ θ᾽ 8 ογθᾶ, 
ἴο ὃ6 δῇονγῃ ἴο Ὠἰπι.᾽ δαυῖν. ἴο ἃ 
ὀχαπιρία: 1) ΖΘΏΘΥ. ΟἸἾΒΟΙ ΓῸΡ ἰμπλλϊδιίοῃ, 
Φόδη χε, 1δ, ὑπόδειγμα ἔδωκα ὑμῖν, ἵνα 
κιτιλ. 24. ν. 10: οΥ ἴοσ ψαγηΐηρ, Ηδῦ, ἱν, 
11, ἐν τῷ αὐτῷ ὑποὸ. τῆς ἀπειθείας. 
2 Ῥεῖ. ᾿(. ὃ, 2) Ἰωϑίοῃ. α Τρ, ἰ 
ΤΆΚΘΩ ἔγοτῃ δὴ οτὶρίπαὶ, ΗΘ. υἱΐ!, ὅ. ἰχ. 
28, τὰ ὑποδ. τῶν ἐν τοῖς οὐρ. 

Ὑπσποδείκνῦμι, ἔ. δείξω, ῬτοΡ. ἐο δλοίρ 
οὗ Ῥοϊηΐ οὐ μοὶ (Ὠΐηρ, ὈΥ Ρῥ αςσίης ἐξ υπμάος 
οὐδ υἱοῦ, δηὰ ἢρ. ἐο σίθα ἰο 
ἕο δεἰραῦν, ἰδέ δό ἐποῖοη; χϑθοῦ. ἐο δἤουῦ, 
ἰδέ 866; ἴῃ Ν. Τ. ἢ. ἰο δοιο ὉΥ σοτάβ οἵ 
ΘΧΘΙΏΡΙ6, ἐο ἐδαοῖ, εἰσηῖν, ἴ0}1, ὉΥ δοο. δηὰ 
ἀαὶ. τε ὅτι, Αοἰβ χχ. 85, πάντα ὑπ- 
ἔδειξα ὑμῖν, ὅτι κιτιλ. ᾿ ὉΥ ἀαϊ. οὗὨἁ ῬεΓΒΟῺ 
αὐ ἰηῆη. Μδἷιι. 1, 7, 4]. δερι. 4 δἶαεο. 
Ὑποὸδέχομαι, ἔ. ἕξομαι, ἄθροη. τηϊὰ, 

(δέχομαι.) ἐο ἑαλα πάν, ὶ. Ὁ ὈΝΆΙ 
ΒΘΏΟΘ φΈηΘΓ, ἕο ἑαΐδ οἵ γϑοδῖθε 0 οῃεϑοῖζι, 
ΔΥΟΌΣΔΌΪΥ, 88 εὐχὰς, Ηο5. ΤΠοορ. 419, 
ὕδυλ!γ, δηὰ ἱπ Ν. 7. οὗ χυοδίβ, ἕο γϑοθὶυθ 
ΠοΒΡ [Δ ΌΪΥ, ἐο τοοίροπιδ, Θηΐογίαϊη, 1 8οα, 
μι. χ. 88, ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἵἴκον. 
χίχ. θ, ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. Αοἴᾷ 
χυ]!. 7. ὅ6, 11. 25. 708. δηά (688. 

Ὑποδέω, ἴ. ἥσω, (δέω,) ἰο δια το 7, 
88 Β88]8 ὑηἀοΥ [Π6 θεῖ, ἐο »μέ ΟΝ 8 ῃ- 
ἀ4]5, δἰ ἴρρεσβ, ὅζο. ἐο δῆοδ; ἴῃ Ν. Τ΄ ΟὨΪΥ 
τηϊά. ὑποδέομαι, ἰο δίπα ὩπάδΥ ΟΥ ρ»υΐ οΚ 
Οπμδ᾽ 8 Οἱῦῃ Β8}618]8; ροτί. ἐο δαῦε δομη ὁπ 
ΟἸδ 5 βδηάδὶβ, ὅζο. ΞΞ ἕο ὅδ εἠοά ; 80 70]]. 
'Υ δες. σανδάλια ΜΚ. νἱ. 9. Αςὶδ χίϊ. 8, 

9}1. ὉΥ δες. οὗἩἨ ρατί. Ερῃ. υἱ. 1ὅ, ὑποδ, 
τοὺς πόδας, ἀπὰ δ κοι. 
Ὑσ“όδημα, ατος, τὸ, (ὑποδέω.) ΡΙῸΡ. 

ἐδ αϊ 6 Ὀουπὰ Ὁπάοτ,᾽ ἱ. 6. τ ἰοοῖ, ἃ 
βαπαάαΐ, ἃ. 8010 οὗ νοοὰ οΥ ἰδδίδοσ, ὑουηᾶ 
ου ψίτ Ἰμοησε, οουΐν. ἰο σανδάλιον, ΜὮ- 
866. Μεί!. χ. 10. [,0. χ, 4. χν. 22, ὑπσῦ, 
εἰς τοὺς πόδας. χχὶϊ. 85. Αοἰβ νἱῖ, 833. 
λῦσον τὸ ὑπόδ. τῶν ποδῶν σου, δπὰ 50 
ἴῃ ΟΔε8. Ἠρποο τὰ ὑποδ. τινος βαστά» 
σαι, " ἴο Ὀ6δγ [86 ΒΔ 8}58 οὗἩ ΒΏΥ οπο," Νδι, 
11. 11: δἷδο λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑπο- 
δημάτων τινὸς, "ἴο υῃθἱηὰ οπΘ᾽Β δα 18, 
ΜΙ ἱ, 7. Τὰ. 111. 16. Φοδη 1, 27. Αεἰα 
ΧΙ, 25, Ἔχργθβδίοηδ ἐσ Υἱη ἰηέθυ ΣΉ, 
δἴποθ [18 88 808} 7 ἀοῃ) 6 ΟὨΪΥ ὉΥ ταδῃ 
Ὑπσόδικος, ου, ὁ, ἡ, δὰ]. (ὑπὸ, δίκη.) 

ῬΡΟΡ. “ἀπάετ ῥγοῦθδϑ," δηὰ βοῃθίσηθϑ Ἰν 
1Π}0}. ὁ ἀπάθν δβεηΐθῃοθ, δαιΐν. ἴο οὐ» 
αδηιποα, αἴδο σωΐέῳ, Βοτη. ἰἰϊ, 19, ἵνα ὑπό- 
δικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος τῷ Θεῶ, 
εΚΌΥ Ὀοίογθ, δῃὰ Θοπϑοα ΒΘΒΗ͂Υ 180} ἰ0 
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Ρυπίξδιποπε ἔσο αοὰ.᾽ 850 Ὅσῃι. 618, 8, 
ὑπόδικος ἔστω τῷ παθόντι. 
Ὑπσποζύγιον, ου, τὸ, (πουΐ. οὗἁ δ]. 

ὑποιὺ ιος, "Ὁπάοῦ ἃ γόκο, γοϊκοά,᾽ ἔγοηι 
ἦν δ ρῶν. δ᾽ ἀγῶνι απῖπιαί, δεοαεί οΥ 

γάδη, σΘΏΘΓ. ἴῃ Ν, Τ΄ βρθο. απ αδ, Μαῖϊ. 
Χχὶ. δ. 2 οὶ. ἰὶ. 16. ϑορί. Εχ. χχίϊὶ. 4, ὅ. 
Φοοδ. νἱ. 2]. Ἀϊοά. ϑ,᾽'ς. χὶχ. 20. 
Ὑποζώννῦμι, ἴ. ζώσω, (ὑπὸ, ζών- 

νυμι.) ἐο ὦ ἐγά, ἱ. 6. οὗ Ρογβοῦβ, ἕο 
ἐγὰ ὠηάδν [6 Ὀγοδδί, ὑπὸ τοὺς μαστοὺς, 
Ὑπτ, Ἷ":. 19. ἘΓῪ . Η. χ. τὴ ΟΝ Ν. ̓  
οὗ βἰνήρ, ἐο ὠπαονσίγα, ἱ. 6. ἴο γί γὰ δγοῦη 
186 ὍΛΩΝ δηὰ Ὑἢ019 Ὀοάγ οὗὨ [Π6 δβὲιρ 
ἢ οἰαΐῃα οΥ ὁ80168, ἴῃ ογὰ εν ἴο δι γθηρίμο ἢ 
ἦξ αζαεϊπει {86 τγᾶνοβ, Αςίβ χχυἹ!, 17. 
Ὑποκάτω, τἂν. (κάτω,) ρτορ. μπάδν- 

ποαΐὰ, εκἰὰ ΕΡμο στ ροη. ΜΕ. νἱ. 11. 
νἱἱ, 28, ὑποκάτω τῆς τραπέζης. ΖοΒη ]. 
δ], ὑποκάτω τῆς συκῆς, κ]ὅ. ΕἾ. ὑπο- 
τάσσειν ὑποκ. τῶν ποδῶν τινος, ἨΘὉ.11.8. 

Ὑποκρίνομαι, ἄεροη. πηϊὰ. (ὑπὸ, 
κρίνω.) ῬΙῸΡ. ἐο σἕσε ἩΜΟΘΥ ἃ 
ἐ8.80 ΟΥ τηδίίετ, ἐο σία α για ϊοίαὶ ἀπειρεν ; 
μθῦσο θην. ἕο σίυε απμδισοῦ, ἰ0 αἸἩΒΙΟΕΥ, 
τερίν, χϑθον. υϑοὰ ὉΥ 1Π6 ΘαΥ] οσ τί 8 
ἱπείθαά οὗ {6 1Ἰαΐος δῃὰ τόσο υδυ8] ἀπο- 
κρίνομαι. Ἠρῃοθρ, ἴῃ Αἰ υδᾶρθ, ἐο α"- 
ϑι06 7 Ὥροη (86 δίαρθο, ἐο ρίαν α ρατί, ἰο αοί. 
Ἡδθηοθ ρθηοσ. δηὰ ἰῃ Ν. Τὶ. ἐο ρίαν ἐδδ 
ἶ 26. ἐο αὐδθεηιῦΐα, “είη, ὙΠ} δος. δηὰ 
ἰηΐ [κ. χχ. 20, ὑποκρ. ἑαυτοὺς δικαίους 
εἶναι. 2 Μδεςο. νἱ. 21, 24. 708. Υ ϊ. ὶ 9. 

Ὑπσπόκρισις, εως, ἧ, ἐὐπυκρινο μα) 
ἴῸΡ. ΟὉ αἸἩΒΊΟΟΥ ὉΥ γΕΒΡΟΉΘΟ, 6. τ. οἵ Δῃ 

δρεὶς, ἩάΔὰοί. :. 90, 116: νυῖ ἔν τ δίαρο- 
»ίαγίηρ, αοἰΐησ ; ἴὰ Ν. Τ΄ ἢρ. ἃ : 
αἰϊδοϊηιμίαξίοπ, Μαῖι. χχὶϊ!, 28, ΜΚ. χὶϊ. 1δ, 
ὁ δὲ εἰδὼς αὑτῶν τὴν ὑπόκ. Τ,α. χὶϊ. 1. 4]. 
2 Μαοο. νἱ. 25. 705. Αηΐ. 1ϊ. 6, 10, ὅς ΟἸ 658. 
Ὑποκριτὴς, οὔ, ὁ, (ὑποκρένομαι,) 

ἔθῸΡ. α παρειὰς ,, αοίον ; ἴῃ ὙΠ ᾶ 
ψροογίξε, αἰ1886 , ἴα τοϑρθοῖ ἴο σο] ρίοη 

ΟΥ̓ υἱοίγ, Μαῖϊ. νυἱ. 2, ὅ, 16, αἱ, ΒΏΡΘ. βρρί. 
δῖ ποῖ πῃ ΟἸΔδ8. 
Ὑπολαμβάνω, ἴ. λήψομαι, ἐο ἐαξε 

ΒΜΟΣΥ ΔᾺῪ ῬΘΙΒΟῺ ΟΥ̓  ἱπρ,, 1. 6. ἐο 
 πεὺν οὨοβοὶ ὦ ἃς ἸΥδδ. ; ἴῃ 

. ΤῸ. 1) ΡΒΟΡ. ἐο ἑαΐδ οτ γϑοεῖυδ ερ, αἰ 
8ι6. Αοίϑὶ. 9, νεφέλη ὑπέλαβεν αὐ. ἀπὸ 
τῶν ὀφθαλμῶν αὖ. Ηάοι. ἱ, 24, τὸν δὲ | "9 
᾿Αρίονα) δελφῖνα λέγουσιν ὑπολαβόντα 
ἐρίονα ἐπὶ Ταίναρον. 42) Ε1Ο. ἴο ἑαΐό 
᾿ρ [16 ἀϊδοοῦγδο, ἐο οοπέίημε ἴξ ; Ἰϑῆοθ ἕο 
απειρόν,, τορῖίῳ ; 8080]. [.υ. χ. 80, ὑπολα- 

ὧν δὲ ὁ ̓ Ιησοὺς εἶπε. ϑιερῖ. ἀπά Ο]488. 
ἢ ἤᾳ. ἐο ἕαΐε ὦρ ἴὰ τπουρῶξ, ἐο ᾿ 
πᾷ; 8080]. Αοἰβ ᾿ξ. 1δ, οὐ γὰρ, ὡς ὑμεῖς 

ὑπολ. ἴμα. νἱῖ. 43. ϑερί. κηὰ (1888. 

- Ὑπολείπω, ἴ, ψω, (λείπω,) ἰο ἴραυε 
ἐαψδίος, δ λων φὲ ῬΆΡῊς ; Ἐπ γδ, γοπιαΐη; 

οἴῃ. χὶ. 8, καγὼ ὑπελείφθην μόνος. 
ἃ Οἴανα, ῶ 

4δ4 

ὑπολείπω, ἴουηά ΟὨ]Υ ἱπ [86 
ἱπηροτῇ, ἐο ἰδαῦε 
ὑπολ. ὑπογραμμόν. 
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Ὑπολήνιον, ου, τὸ, (ληνὸς.}) ἐδ κι- 
ἀεγ-υαὲ οὗ ἃ νὐπο-ργοβδ, ἰπῖο τυ ῃ οι ἴ86 
Ἰυῖςα οὗὨἩ 1Π6 στὰ 
δορί, 15. χυὶ. 10. 

δονεὰ. ΜΚ. χὶϊ. 1. δηὰ 

Ὑπολιμπάνω,8 Ἰεησίποηοα ἔοττη ἔοα 
γ68. δηὰ 

δελίπά, ἰταηβ. 1 Ῥεῖ. 11. 2]. 

Ὑπομένω, ἴ. ενῶ, (μένω.) 1. ἰπίταπε. 
ἐο τεπιαΐῃ δελέπα δῇζοσ οἴ νοσ8 ἃγὲ βόῃε, 1... 
ἰ,. 48, ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς ὁ παῖς ἐν ἽἼερ. 
Αςῖβ χνὶϊ. 14, ἐκεῖ. 208. δηὰ Ο482.---.-11. 
ἘΓΔΏΒ. 0 γτοπαὶπ ὑπάᾶδθνὺ ἴῃ ΔΡΡΓΌΔΟΣ οὗ 
ΔΏΥ ῬΘΙΒΟΏ ΟΥ̓ΪηΚ, ἐδρθ6. 8 ΠΟ5[116 διίβοκ, Ὁ διῶ ς 

δδαν ὦρ ὡπάδγ, δε ραξὲ 
ψΪ ἢ δος. 1 Οον. χῖῖ. 7, πάντα ὑπομένει. 
2 Τίαι. ᾿ἰ. 10. Ηοῦ. χ. 82. χὶ!. 2, 7. 2.1. 

τοαῖΐ, ϑιωδίαϊπ ; ὨδποΘ ἴῃ Ν. Τ. ἢρ. 0 
τπάον, «6, 

12. Αὔ8ο)]. οὐ πϑυῖϊ. ἐρ ἐπάϊωγε, λοία οἱ, 
γα, ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, Μαῖι. 

χ. 22. χχὶν. 18, ἃς οι. ἰῃ ΟΪ488. : 8ο σ ἢ ἢ 
ἀαϊ. οι. χὶϊ. 12, τῇ ϑσλίψει ὑπομένοντες. 
9 Τίαι. ἱἰὶ. 12. 424. ν. 11. 1 οί. 1. 920. 

Ὑπομιμνήσκω, ἴ. ὑπομνήσω, (μι- 
ἈγήσπΩ. ἐο γεοαϊ ἰο οπδ᾽δ πιῖπά, ῬγοΡ. ρῃ- 
γδίορὶυ, δ ἴθ η 0} ; 180 ἐο δωσρεδέ ἕο απῷ ΟἿ δ᾽ ὁ 
"ἰμα , ἷ, 4. βθΠ6Γ. {0 »μέ ἐπ πιΐρὶ ο΄, ἕο γε- 
πεϊκα, ὅγιησ ἰο τοηιοτεόγαποθ. 1 ΑΟΤ. ἴῃ 
γαγίουβ σοηβίγυοίίοηδ : [0]]. ὉγῪ ἀου Ὁ] 6 δοε.. 
οὗ Ροῖ8. δῃὰ (πίη, ὑπομνήσει ὑμᾶς πάν- 
τα, δοιη χίν. 20. Τβυς. νἱῖ. 64 ; ὉΥ͂ δος. 
οὗἩ ροσβ. σῖτ περὶ τούτων, 2 Ῥεῖ. 1. 12: 
ΌΥ 8δεο. οὗ ροσβοῦ στ ἱπξ, ΤΊς, 1.1..1; σἱὰ 
ὅτι, δυάο ὅ, ἀπα Ο]488. : ὉΥ δοο. οὗ βίην, 
6. τ΄. Ῥγοοορίδ, ἀυ(ΐοθ, ταῦτα ὑπομίμνη- 
σκε, 2 Τίπι. ᾿,. 14: 4180 δνὶ! ἀδθδάβ, ὃ δοβη 
10, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα, δῃηὰ ΟἾδεξ. 
2) Μιῦ. ΞΞ ἐο οαἷΐ ἰο πεῖμά, γο- 
πιδηιδον, ἢ σε. [ωὰ. χχὶϊ. 6], ὑπεμνή 
σθη ὁ ΤΙ. τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου, δι ΟἸδει. 
Ὑσπόμνησις, εως, ἡ, (ὑπομιμνήσκω,) 

α »εξίηρ ἣν πα, γοημμαϊησ, α͵80 γόθρδιν- 
ὀγαηοδ. 1) ἰγβῃδ. ἐν ὑπομνήσει, " Ὁ ραϊ- 
της ἴῃ τηϊπά,᾽ ΌΥ ὙΔΥ οἵ Τεϊηθτ ὈΓδΏοθ, 
2 Ῥοῖ. ;. 18. 2 Μδεος. νἱ. 16. ΤὨυς. ἱν. 8. 
2) Ἰηίγδηβ. γεοοἰδοίοη, γοπιδικόγαδοε, 88 ἴα 
2ο8. δηὰ ΟἸαδβ. οϊ. : 80 ὑπόμνησιν 

ΜΡ βάνειν, "ἴο ἰλκα τοιιϑιζαποο οὗ ΞΞ Ὁ 
Του ΠΣ, 2 ΤΊΩι. ἱ, ὅ. 
Ὑπομονὴ, ἧς, ἡ, (ὑπομένω.) α γενραῖπ- 

ἡ δολίπα, απ ατυαΐδίησ ; ἰὰ Ν, Τ΄. ὅγ. α 
δεαγίηρ ιρ πάν, ραϊίδηξ ὁπάπναποδ. ΘΟἸΩΡ. 
ὑπομένω 11. 1 δῖον. ψὶἢ σοη. οὗ (μΐπσ 
ΒΟΥΠΟ, 88 οΥ]]8, ὅζο. 2 Ὅου. 1. 6, ἐν ὑπο- 
μονῇ τῶν αὑτῶν παθημάτων. 200. κπὰ 
ΟἸδθθ. 2) ζόπου. αζίδησδ, ῬΦΥΘΘΌΘΥΟΝΟΣ, 
ἰηράς ἈΒο ΟΣ ΒΙΡΕΗΜΕ, ἷῃ ἔδι) απά 
αἰ, δὐδο]. [(. Υἱῖ!. 15, καρποφοροῦσιν 

ἐν ῥβρεῦι Ἀοι. νἱῖ. 25, 4]. Ὀϊοὰ. 
ϑιὶς. χὶ, 9, τὴν ἐν τοῖς κινδύνοις ὑπομο- 
νήν : [0}]. Ὁγ γοη. οὗ {πὶ ἐπ οὐ αϑ ἐο ὙδΙοδ 
ΟΠ6 Ῥεγβανοῦοθ, οι. ἢ. 7, καθ᾽ ὑπομονὴν 
ἔργου ἀγαθοῦ. 1 ΤῊ. ᾿. ϑ:; Ὀγ χεῆ. οἵ με! 
Γαι. χχὶ, 19, ἐν τῇ ὑπ. ὑμῶν κτήσασθε 
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“«.ἀς ψυχὰς ὑμῶν. 2 ΤΆ. ἱ. 4. 11. ὅ. ον. 
ἵ, 9. 11]. 10. τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μον. 
Ξρθο. μαΐξοημοα 88 ἃ αΔ}}} οὗὁὨ τηϊηά, (ἢ 
Ῥοαγίης οὗ 6ν]]8 απὰ βυβοτγπρβ τ ἢ ἰσϑη- 
4..}} τηϊπὰ, ἔοι. ν. ὃ, ἡ ϑλέψις ὑπομονὴν 
κατεργάζεται. νεῖ. 4. χν. 4, ὅ, ὁ Θεὸς 
τῆς ὑπ. ἰ. 6. “0 δαϑίονβ ραϊθηςα, 
1 Τίπι. νἱ. 11. Τίς. 11. 2, Βερί. Εζγὰ χ. 2. 

Ὑπονοέω, ἴ,. ἥσω, (νοέω,} ἴῃ ΟἾ858, 
ἕο ϑιιϑροοί, ϑωγηῖϑα; ἴῃ Ν, Τ. ἕο βΏρροθο, 
ἄἴδοπι, ὰϊῃ δος. ἔαρ]. Αοἰβ χχυ, 18, ὧν 
(). ὁ. τούτων ἃ) ὑπενόουν ἐγώ : σἰϊἢ δοο. 
δηά ἰηΐ. χὶϊ;. 26. χχνὶ!, 27. συ} χὶν. 14. 
Ῥ]υί ἀς αδττυϊ. 14,οὐκ ὑπονοοῦντος, ἀλλ᾽ 
εἰδότος ἐφαίνετο. Χοη. Ογγ. 1. 8, 20. 

Ὑπόνοια, ας, ἡ, (ὑπονοέω.) βὠθρίοίοη, 
ϑιγηιῖβο, 1 ΤΊ. νἱ. 4, ὑπ. πονηραί. 

Ὑσποπλέω, ἴ. εύσομαι, (πλέω,) ἰο 
β5αἷ ἐπάον (ἢ 6 160 ΟΥ ΒΘ] [6 Γ οὗ 8ῃ 18]δῃη ἃ ΟΥΣ 
ΒΒοτο, Ὑ]0}} δοο. ἀερεμάϊηρ οἢ ὑπὸ ἰῃ σοταρ. 
Αοἰδ χχνῖϊ. 4,7, ὑπεπλευσάμην τ. Κρ. 
Ὑποῖ νέω, ἴ. εὐσω, (πνέω,) ἰο δίοιν 

φοπέϊν, δον, οὗ [80 νὶηὰ, Αοἱβ χχνυὶϊ. 18, 
Ὑποπόδιον, ου, τὸ, (ὑποπόδιος, ἔν. 

πὸ, ποὺς.) α 7οοίδίοοὶ, 4. ἰϊ. 8, κάθου 
ὧδε ὑπὸ τὸ ὑπ. μου: δηϊμτοροραίῃ. οὗ 
οὐ, ψἤοβο ἰοοίβίοο] 18 ἰῃ9 δαγί, τὸ ὗσ. 
ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ, Μαίι. ν. 8δ: ἴον [Π6 
Ῥῶγαθο τιθέναι τοὺς ἐχθροὺς ὑποπόδιον 
“σῶν ποδῶν τινὸς, Μαῖϊ. χχὶϊ, 44, α) 

Ὑπόστασις, εωφ, ἡ, (ὑφίστημι,) 
ῬΙΟΡ. “αὶ ἰβ βοῖ οὐ ρδοθᾶ ὑπάογ᾽ ΔΩ 
τοΐηρ, α γμουπααζίοη, γμοίωγε ; 1μθῃ οὗ 
ΘΕΥ βδυνο ὙΒΙΟΙ. ϑυ θ᾽ 4οθ, δοαέπιοηέ ; ἤρ. 
υπααζίοη, δοεσίππέησ, ρωγροθο δοσμη, μη- 

αραίοο : Δεὰ ἀκ )τηθίοη. τοοὐ -γουπαεα 
ἐγμδί, ἤγηι οχρεσίαζίοη, σοηβάσηοο; ὑτορ. 
“ Τουπαδιίοη οὐ στουπὰ οὗὨ ἴγυδέ δηὰ οὐδ: 
ἄσποο,᾽ Ηδοὺ. ἢ]. 14, τὴν ἀρχὴν τῆς ὑπ. 
1. 6. “ου ἢγδὶ ἢορ9 ΟΥ Θοηάθησο᾽ ἰῃ ΟἸτἰβῖ, 

υαἷν. ἰο τὴν πρώτην πίστιν, 1 Τίπ;. ν. 
12: 5ο Ηοῦ. χίὶ. 1. ἔστι πίστις ἐλπιζο- 
μένων ὑπόστασις. 2 Οὐγ. ἰχ. 4, κατ- 
αισχυνθώμεν ἡμεῖς ἐν τῇ ὑπ. ταύτῃ: 
διὰ 80 ἰῃ ἔρρι. 2) ταθίοῃ. οὗὨἉ (μδὶ φυαίείψ 
ΨΓΙΘΣ 6848 ὁη6 ἴἰο ὁ βἰίαηα υὑπῃάοτ,᾽ ὁπά ΓΘ, 
ΟΥ ὉΠάρΥΔΚΘ ΔῺΥ ἰδίην, ΤῊ δοίάποεϑ, 
οοηβάεποο, 2 ΟοΥ. χὶ. 17, ἐν ταύτῃ τῇ 
ὑπ. τῆς καυύχήσειε: ΔΠα 80 “208. Απϊ. 
ΧΥΐ!, 1, 6. Ῥο]. ἱν. δ0, 10. νὶἱ. δ, 2, 
ἐπ καὶ τόλμα. τ δι ἰς. ἱν. 62, ἡ δὲ 
ν βασάνοις ὑπ. τῆς ψυχῆς. 8) ἢρ. ἢ 

αἰαϑῖβ, Τιαῖ. ΒΑΡ ΚΝ, ἷ. 6. ἐμ ας τ 5 
ΟΧΙδίδ ὉΠ ΔΗΥ͂ Δ (6.᾽ ϑωδϑέαηοε, 
φοαϊέν, θεδεηΐίαὶ παέωγο, ἨΘὉ. ἱ. 8, χαρακ- 
τὴρ τῆς ὑπ. αὐτοῦ, 5ε], Θεοῦ, “16 ΘΧρΓεβ8 
ζζηδρθ οὐ οουηίοτροσὶ οὗ αοὐἶδβΒ Θβθθῇοθ οὕ 
Βοΐπρ,᾽ ἱ. ᾳ. οὗ αοἀ ἱπη86}{; 80 χὶ. 1 : δηά 
80 Ατίδμι. 11]. 14. φαντασίαν μὲν ἔχειν 
“πλούτου, ὑπόστασιν δὲ μὴ, ἀπά εἴδονὶ. 
ἷπ Ἰαίοσ (1488. Ηδποδ ἴῃ 2 Οὐγ, ἰχ. 4, 
διὰ χίὶ. 17, δοτηθ ἴα 1ξ ἴῃ {Π6 8θῃ86 οὗ 

, ππαζίον, ,. ἦν τῇ ὑποστάσει 

45ὅ 

“εοἰρά, ἴο 
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ταύτῃ, "ἴῃ. τη ἷ8 τηδίτον,᾽ δαυΐν. ἴο ἐν τῷ 
μέρει τούτῳ, ἰχ. ὃ. 
Ὑποστέλλω, . ελῶ, (στέλλω.) ῥΓῸΡ- 

ἐο βομά οὐ ἀγα πράδν' οὐ ἀοιοῃ, 6. ὕτ. ἃ 
881}, ἐο οοπίγασί, Κωτὶ ; ἴῃ Ν. Τ.΄ 8 ἑαυ- 
τὸν οὐ τοϊά. ἐο ἄγαιο οπδ᾽8 8οἰγ δαοῖ!, ἀγαιῦ 
ἔμ, ΔΒ ΨΘ ΒΔΥ; ἤΘΠ6Θ ΩΘΠΟΥ. ἐο βοἠγίμῆ ΟΣ 
ἄγαιο δαοῖς, ευὐϊλάγαισ οπθ᾽5 58εἰ, ἱῃγουρὰ 
ἔεδγ, 6]. ᾿ϊ. 12, ὑπέστελλεν ἑαυτόν : 80 
Ῥοϊ. 1. 16, 10, ὑποστείλας ἑαυτὸν ὑπὸ, 
κιτὰλ. Ηδῦ. χ. 88, ἐὰν ὑποστείληται, 
ὙΠ ΠΟΙΟ ἴῃ6 8686 ἰδ βοιῃθαὶ αἰ γθηῖ, 
8366 ΤΩῦ ποῖθ. ΟΝ δος. οὗὨ {πϊπρ, ῬΓΟΡ. 
ἕο ἄγωϊο δαοῖξ 88 ἴο Δὴγ {μὶπρ, ΞΞ ἕο ἤθορ 
ὑκοῖ, δώρρυοδββ ΔῺῪ ἰμὶπρ ἤοτα {ἰπ)] 1 γ, 
Αοίβ χχ. 20, οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν 
συμφερόντων. 

Ὑποστολὴ, ἧς, ἡ, (ὑποστέλλω.) α 
δῆγίπκέπρ οἵ ἀγαιυΐπς δαοῖί!, ἔτοτα υἰπἱ 
Ἡδοῦ. χ. 89. 208. Αη1. ᾿᾿. 14, 19, 
Ὑποστρέφω, ἴ. ψω, ἰο ἑμγη δολύπα, 

ΟΥ δαοῖν, ἴτϑῃβ." ἴῃ Ν, Τ᾿ ἱπίγδηβ. οὐ ἡ 
ἑαντὸν ἴτωρ]. ἐο ἑωγη δαοῖΐ, γοίωγ ; δΌδο]. 
ΜΙ. χίν. 40, ὑποστρέψας εὗρεν αὐτούς. 
μὰ. 11. 48. χυ]. 18, Αςἰβ νἱ}]. 28, ἦν ὑπο- 
στρέφων. 
Ὑποστρωννύω, ἴ, στρώσω, ἴο 5ἰγοισ 

ὦ, ἴτβῆβ. 100. χὶχ. 86. : 
Ὑποταγὴ, ἧς, ἡ, (ὑποτάσσω,.) ῬτῸΡ. 

διδογαϊπαξίοη, ἈδτοΘ ϑμδ)οοίέοῃι, ϑιδην δ: Ή, 
2 ον. ἰχ. 18. 6Ἅ]. ἰϊ. δ, οὐδὲ πρὸς ὥραν 
εἴξαμεν τῇ ὑπ. 1 Τίῃι. ᾿. 11. 11, 4. 

Ὑποτάσσω, ἴ. ἕξω, (τάσσω,) Ῥτορ. 
ἕο γαηρθ ΟΥὨ ρμωὲ πάθον, ηιαΐδ ϑυδ)οσί, ἰτϑ 8. 
1) δοῖ. ἐο ϑιδ)εοί, δῃὰ μᾶ88. ἕο δὲ ϑιδ- 
᾿ δ οί, οοηδίσ, ὙΠ} 866. 
δηὰ ἀδί, ΟΧΡΓ. ΟΓΥ ἰἴρ]. Βου. υἱῖ!. 20, 
τῇ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη. 1 
Οοτ, χὶν. 82. Ἐφ. ἱ. 22. νυ. 24. 1 Ῥεῖ, 
1. 22, δῃηᾷ οὔ. ἰῃ (1888. 2) τηἱά. ἐο διδ- 
ηιΐξ 0.68 8οἰγ,, ἰο ὅδ Ξμδ)εσί, οδοαίεπέ, α8 υδοὰ 
ποῖ οὗ ΘΟΙΡΟ ΒΟΥΥ βυ δ)θοιτίοη, Ὀυῖ οὗ νοϊαπ- 
ἸΆΣΥ ἀπ ἀυς1} οὐοάΐεοησο, 48 οὗὨἨἁ ͵ΘὨ]τοπ 
ἴο Ραγθηΐβ, υῖνϑϑ ἴοὸ ὨυΒΌΔΠ48: 4790 οὗἉ βυ- 
ογαϊηαιϊίοη Ὀοΐὰ τ τ δπᾶὰ εἰν]. ἴῃ 
Ν, ΤΊ νὰ ἀδῖ, [μὰ. ἱἰ. δ], ἦν ὑποτασσό- 
μενος αὐτοῖς. χ. 17. Βοτα. Υἱϊ!. 7. χ. 8. 
ΧΙ. 1. ὅ. 1 ον. χνὶ. 16. ἘρΆἢ. νυ. 2], 22. 
Οὐ]. ϊ. 18. Φατηοϑβ ἱν. 7. 1 Ῥεῖ, ᾿ὶ. 18, 18, 
ἃ]. βερῖ. ἀπά δῖ. ΟἾδ88. : 
Ὑποτίθημι, ἴ. θήσω, ῬτῸΡ. ἕο 86ὲ οΥ 

»ῶ ὡπάδν, ἰο ἰαν Ὡμάθγ, ἃ8Β ἃ ῬΤΌΡ, οὕ 
ΒυΡροτ ; ἴῃ Ν. ΤῸ ]) νὴ} δος. ὑπο- 
τιθέναι τὸν τράχηλον, “ἴο Ἴ1ΔΥ ἀονῃ 
ΟὨΘ᾽Β ΠΘΟΪ," 1. 6. ὉΠ66 Ὁ [ἢ ΧΟ οὗἉ ἴπ6 6Χθ- 
ΟὈΠ ΟΠ ΘΓ, ΞΞ ἴο ὨδΖαγά οπϑϑ ᾿᾽6, τη. χνΐ. 
4. ΑΔ, Ἡ. χ. 16, ὑποθήσω τὴν κεφαλήν. 
2) τηἱά. ὃ ἢᾳ. ὑποτίθεμαι, ἰο ὀγίπο ὡπάδν 
[86 πυϊπὰ οἵὗὁἨ δΩΥ ΟΠ6, ἕο ϑεισρεδϑέ ἴοτ σοη- 
Βιἀργα θη, 88 ἃ ἰδ ἤν, ἩΣΙΝ δοσ, δηᾷ ἀαί. 
1 Τίπ. ἰν. 6, ταῦτα ὑποτιθέμενος : δ0 
ΡΙαῖο, Ρ. 9, τοῦτο ὑποθέμενος. 

Ὑποτρέχω, οοτ. 2. ὑπέδραμον, Ὀγσρ. 



ὙΠΟ 
ἕο ΓΝ ὑπερ, κὸ ἃ ἸΓ66 [ὉΓ 5ῃ6 ον: ἰῃ Ν᾿ Τ. 
οὗ ἃ διηὴρ, 9 γηπ ὡπᾶδν ἰΠ6 586] ἴος οὗὨ δη 
ἰδία ἁ οὐ οοδϑῖ, ὙΠ δος, Αοἴϑ χχνΐ!. 16, 
νησίον τι ὑποδραμόντες : ἸὙδοιρϊδί, 
1δ2, τὰ μὲν ὑποδραμοῦσαι, τὰ δὲ περιὸρ. 
Ὑποτύπωσις, εως, ἡ, (ὑποτυπόω, 

“ἴο δἰκοῖοβ. ουὐἱ ἴΠπ6 ἴογτῃ οὗ δΔῺγ (δίς ἰῃ 
ου1}1π6,} α ,ῶγηε, εζείοδ, Ῥτορ. δυο 88 18 
οὈϊδίηθὰ ΌὈΥ ἃ δίδιῃρ οὗ ἐπιργοβδδίοη ἰῃ ΜΆΧ, 
δηά ποποῦ απ ἐχεηιρίαγ, ὑοῖί, Ῥτορ. δηὰ 
δρ. 2 ΤΊ. ἱ, 18, ὑπ. ὑγιαινόντων λόγων: 
τηοίοῃ. α . ἴον ἰταϊϊδτίοη, 1 ΤΊΩ, ἱ, 
16, πρὸς ὑποτύπωσιν. 
Ὑ ποφέρω, λδογ. 1. ὑπήνεγκα, ΡῬΓῸΡ. 

ἐο ὅδαν τ μον ἃ ΠΡ ΟΥ ΡΘΓΒΟΙ, 
ἕο ϑυρρογέ, δυδίαΐη ; ἰὴ Ν, Τ. Βρ. ἐο ὅδαν 
τ υὑπάογ, πάτο, στῆ δίς. πειρασμὸν, 
} Οον. χ. 18: διωγμοὺς, 2 Τίμι, 1}. 1]: 
λύπας, 1 Ῥοῖ. ἰϊ. 19. ὅορι. δῃὰ Ο]Δ5ε6. 
Ὑποχωρέω, ἴ. ἤσω, (χωρέω.) ἰο τοῦ ὰ- 

ἐπθον ϑεὶ 7 ὡπάδν' οονου, σία ρίαοα ἴο 
ΔΩΥ͂ οΏ6, ἴμι.1Χ. 10, ὑπεχώρησε κατ᾽ ἰδίαν 
εἰς τόπον ἔρημον , σἰϊῃ ἐν, 1.ὰ. ν. 16. 
Ὑσπωπιάζω, ἴ, ἄσω, (ὑπώπιον, ἴδὸ 

Ῥασγί πάν ἴΠ6 6γ68, {πο ἔδοο, ἔγ. ὑπὸ, ὦψ',) 
βΡ. Ὁ δίγίξε αην ὁη6 ὠπάδν ἰδδ ἐγθ8, ἐο 

ἐδδό γὰοδ δίαος απὰ δίωδ; οὐ ἢᾳ. ἰο 
ΨῈΝ Ἂν ΟΠ6: ΖΈ ΠΟ. ἰὼ Ν, Τὶ, ἐο Ἡρα δησχς 
δα] 4 οὗ 6 . ἕο ϑυύχοί ἐἰο λαναεἠέ, 
τιον, τὸ σῶμὲ ου, Ἶ Ὅον. ἰχ. 27 : αἷβο 
ἐο δέμπ ΒΗΥ͂ ΟὯΘ τὴ βχοα, ἐο ιυεαγῳ Μ1ῸῈ 
Θηίτοδίΐοβ, [,Ὁ. χυἹ δ, ὃ. ΟὐτρΡ. [μδ[. οδέωπάο, 

Ὗς, ὑὸν, ὁ, ἡ, α ϑιοίμο, 2 Ῥεῖ, 11. 22. 

Ὕσσωσπος, ου, ἡ, ἔγεθορ, ἃ ἸΟῪ Ρ]δηὶϊ 
ΟΥ δγυῦ, ταῦοἷ υϑδὰ ἰὼ [16 τί ια] Ρρυπδ- 
οδυϊοηθ δηά βρυϊη Κ] ρα οὗ ἴΠ6 ΗθΌγον : | : 
ἰῃ Ν. Τ' οὗ α δίαἰζ οὐ δέοιπ οὗ γββορ, ὅλῃ 
χὶχ. 29, ΑἾδο οἵ ἃ δωποῖ οἵὨἨ Ἀγβθορ ἴῸΓ 
δρυϊη ] ηρ, Η οὐ. ἰχ. 19, ἐρίου κοκκίνου καὶ 
ὑσσώπου, ἴῃ 8]] βίο ἴο μον. χίν. 4, αἱ. 
308. Απί, ἰϊ. 14,6, ὑσσώπου κόμας ἀνα- 
λαβόντες. 
Ὑστερέω, ἴ. ήσω, (ὕστερος.) ἕο δὲ 

ἡ ὉΓ , δολίπα!, Ῥτορ. ἴῃ ρ]86θ, 4180 
ἴῃ ὕπιθ; ἴῃ Ν, Τ. ἤρ. οὗ ἀϊρτιῖγ, οοπάἀϊ ἤθη, 
ἐο δά δεολίπαί οὐ ἐη ΤΟΥ, ἕο ; ἴῃ Δἴ 

Θ 8[δο ἄθροῃ. ρ888. ὑστεροῦμαι. 1. οὗἉ 
ἀϊγπὼψ, ὅχε. 4060]. ἐο δδ (Ὧ6 τὔοτδα, 1 Οογ. 
νυ. 8, οὔτε ἐὰν χω φάγωμεν ὑστερού- 
μεθα. 2 Οον. χί. δ. χΊ!. 11.--- 1. σϑηογ. ἐὸ 
ἰαοὰ, ,αϊϊ, 6. αν. 1) ἰο γαὶΐ φῇ δὴν τϑίηρ, 
4288. «ἰὴ ἔθη. ΕΧΡΥ. οὗ ἱτηρὶ]. Βζοιῃ. 11]. 
28, πάντες ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ 
Θ. Ἠοῦ. ἱν. 1, ἀπά Ο]458. 2) ἐὸ δδ ἐπ τραπὲ 
ο΄, ἰαοῖ. 1,α. χχὶϊ. 8δ, μή τινος ὑστερή- 
σατε; 205. ΔΑπὶ. χν. 6,7, μηδὲ οἴνου μηδὲ 
ὕδατος ὑστερηθῆναι : πἰτῃ ἐν ἀπά ἀεί. οὗ 
ἐμαὶ ἐπ ὙΠοἢ ὁὴ6 ἰδ ψαηϊίηρ, 1 ον. ἱ. 7. 
ἘοΪυ5. χὶ. 12: ἢ δος. οἵ {πΐπρ α8 ἴο | ἀὲρ 
νοι, Ναῖὶ. χίχ. 20, τί ἔτι ὑστερῶ; 
“δι ἰδοὶς 1 γοῖρ᾽ ϑοριὶ. τί ὑστερῶ ἐγώ; 
Ῥε. χχχίχ. ὃ: δϑβοὶ. ἐοὸ ὅθ ἐπ τσαηξ, ϑΉ 7 ῈΥ 
προ, ἴᾳ. χν. 14, 2 ον. χὶ, 8. Ρ 1}. ἐν. 

456 ΥΥΨΙ 
12, Ηοῦ. χί. 387. Ἐδοΐυδ. χὶϊ!. 4. 8) ἰη- 
ἰτδηδ. οὗ (δΐηρ», ἐο  αΐΐ, δὲ ἵπσ, αὐδοὶ, 
Φοδη ἢ. 8, ὑστερήσαντος οἶνον. 8 Ὠΐίοοο. 
γ. 87, ὑστερούσης σποδοῦ : “ἘΠ ἀδι. ΜΚ. 
χ. 2]. ἕν σοι ὑστερεῖ. ϑερι. Νεῖ. ἱχ, 2]. 
Ὑστέρημα, ατος, τὸ, (ὑσ-τερέω,) 

Ρυΐπι. “παῖ ΒΙΟἢ 8 νγαη της," δ "μα 
τηθίοῃ, ἐσαηξ. 1) ζεῦο γ. υἱ ἢ χϑῦ. οὗ ταν, 
ΡΝ], 1). 80, τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς προι 

ε λειτονργίας, διά 50 ἴρ]. 1 Οὐον. χτὶ 
17. Οοϊ. ἱ. 24, τὰ ὗστ. τῶν ϑλέψεων 
τοῦ Χρ. 1 ΤᾺ. ἐϊ. 10, δηὰ ϑερί. 22) δϑοοὶ, 
ΟΓ Ὑἰτ χθη. οὗ ροσβ. τσαπέ, πεοορά, 
[μι. χχὶ. 4. 2 ον. υἱῇϊ. 18, 14. ἰχ. 12, 
Ὑστέρησις, εως, ἡ. (ὑστερέω,) ἰδὲ 

δοίης ἔῃ τοαηΐ, ωαπί, : . ΣΙ. 44. 
ῬῺΠ.ἶν.11, οὐχ ὅτι καθ' ὑστέρησιν λέγω. 
Ὕσστερος, α, ον, ἃ ἀοίοοϊλνα οοτὴ 

εἶνο, ἰαξίον, ἰααί, ἀξπαπιοδέ, 6. στ. ἰὼ Ρ 
Ηοω. 1]. ν. 17: ἰῃ Ν, ΤῸ ὁ} οὗἉ (6: 
Ι. σοῦογ. 1 Τίπι. ἱν. 1, ἐν ὑστέροις και- 
ροῖς. ϑερῖ. ἀιὰ Ο]488.---Π1. ἡδαϊ. ὕστερον 
85 δὲν. 1) σὴ χεη. ἰαβέ, αὔἴεν, Μαιὶ. 
ΧΧῚΪ, 27, ἅ 1κλι. χχ. 82, ὕστερον δὲ πάν- 
των ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. ὅϑ6ρί. ἃς ζ]ε:-. 
2) δὉ60]. αέ ἰαϑέ, γα, αι. ἶν. 2, 
ὕστερον ἐπείνασε. χχὶ. 29, 82, 37. χχτ. 
11, δ]. ϑ'ορί. δὰ ΟἸδβ}. 
Ὑφαντὸς, ἡ, ὁν, αἀ). (ὑφαίνω. ) τοοῦϑαα, 

Φοδη χῖχ. 28, χιτὼν ὑφαντὸς δι᾽ ὅλον. 
δορί. 908. ἀπά (]688. : 

ὙψΨψηλὸς, ἡ, ὁν, «ἀ). (ὕψι Ὁ.) 
αν , ἰο : "ἡ ἐεγὰ ἐς ἑανλι, 
ὖν ἐν ἀκυλ ἐὐρλον ἶχ. 2, ἼΠΕΕ τοῦ 
1ῃὴθ οὗ. τ ὺ ὰ, ᾿ 

ΕΩΜΕ; Ρυϊ ἴον "[}6 ἀεϑθν μδβ κα Ηεδ. 
ἷ. δ. βερῖ, [ἴῃ ἃ |ἰκθ βοῆβθα, οὗ Ομ πεὶ, 
οοτιρατγαί, ὑψηλότερος τῶν οὐρ. γενό 
νος, Ηοδ. νυἱ. 20, εᾳυϊν. ἴο διεληλ 
τοὺς οὐρανοὺς, ἱν. 14. ϑέγιιο], Ὁγ Ηεῦε. 
Αοἰβ χὶϊ. 17, μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ, 
ἢ ἃ Ὠἰχὶ (1. 6. Ὁρ] 164} ἄγη, ἂἃβ 1 τὸ 
ἀεβίτου 186 ΣΟΙ, Οοτρ. ϑερί. χεὶρ 
ὑψηλὴ, Εχ. χίν. ὃ. 2) ΕΟ. ', 6. 
᾿ δίν δπἰοεπιοά,, μὰ. ἘΝῚ 18, τὸ ἐν ἀν- 
ρώποις ὑψηλὸν, ἔλυγ ἐνώπιον 

τοῦ Θεοῦ. ᾿ἀμα χὶϊ. 16, μν πὰ ὑψηλὰ 
φρονοῦντες, λϊρῆ ἐλέησδ, τὶ ἀθ, ορρ. ἴὸ 
τ τάξει ΤΉΡΗΥ, ἘΝ. ποιῤψαι 

οἰτη. ὅ, ὑψηλὰ φρονεῖν. ϑορι. 
λεῖν ὑψηλὰ, 1 88}. 11. ὃ. 

ὙΨψηλυφρονέω, ἴἔ. σω, (ὑψηλὸόε, 
φρονέω.) ἕο " λέρὴ-ποϊπάεά, σαντν οπεροὶ 
σὰν, Βοω. χι. 20. 1 Τίμα. Υἱ. 17. 

Ὕψιστος, ἡ, ον, 84]. (ὕψι, ὕψοε, 
ἀϊρλοδέ, πιοϑέ γ ἕο ς 1} μτὸ Γ 
ὕψιστον ὄρος, Ηάϊδῃ. ἰἰϊ. 8, 2; ἴἢ Ν᾽ 1. 
ΟἿΪΥ ἴτοαι 6 Ηοῦ. τὰ ὕψιστα, " ἐδ4 

ἱ ὮΘΑΥΘἢΒ - ἴον ἴθ 6 Γ6 ὝΘΓΘ 80 

4 

ἴο δὲ ἰἤτεο; {μ6 αἕγίαϊ, [Ὡ6 δέαγγῳ, διὰ 
10 λίρλορί, ἰῈ6 δυοάθ οὗὐἠ αοά ἀπά ἰδ 
δηρεῖ8. Μεῖι. χχί. 9, 'ῶΩσαννὰ ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. ΜΚ. χὶ, 10, αἱ, 80 ϑερί. )οὺ 
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χΥυὶϊ. 19. 2) ἢξ᾿ ὁ ὝψΨιστος, {6 ΠΜοβέ ] ἢρ. ῬῚ]. ᾿, 1, ἐν οἷς φαίνεσθε - ὡς “φω- 
Ἡΐολ, κοἱὰ σὰϊὰ τοίθγεποθ Ὀολ ἴοὸ Ηἱ8] στῆρες ἐν κόσμῳ..---“|. ΕΠ α αΡ»εαν, 
ὁχαίίοα αδοάδ διὰ ϑωρτέπιε τιαλεϑίψ, ΜΚ. ν. } δ δόθη, 011. ὉῪ ἀαὶ, οὗὨἨὨ ρθῖβ. δβχρσ, οἵ 
7. ἴμα, ἰ. 82, 4]. δῶρο. ϑερί. επὰ 6]488. ΟΣ 1) οἵ »ογβοιϑβ, Με ', 20, ἄγγε- 
᾿ Ὕ Ψτος, εος ους, τὸ, (ὕψι,) λοῖσλί, οἷ6- ) λος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῳ. ϊ. 
ΜΡ ον Ι) τὐραὸ τὸν τῳ 18, βάθος καὶ ] 18. ΜΚ. χνὶ. 9. ϑερί. δὲ ΟἸαββ. ; πὴ} ἃ 
ὕψος. εν. χχὶ. 16. τοι ἐδ Ηδοῦ. ἐδά ] Ραγἰοὶρ. οὐ δά]. 88 ργϑάϊοδίθ ἴῃ ποῖῃ. Μαίί. 
λεέρὴξ, ναὶ ἴον Πραυεη, ἐἦ6 λέσἠοεέ ἀδαυοη, ᾿ νἱ. 16, ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρ. νηστεύ- 
28:6 αϑοΐο οἵ αοὰ; ε0 ἐξ ὕψους,  οπι) ὁντες. γεγ. 18, χχ!!. 28. Α80]. [μι. ἰχ. 8, 
ὁπ ἢρα, ἴτοτα αοἀ, [μι. 1, 78; εἰς ὕψος, 1 Ῥεί. ἰν. 18, 2) οὗ ἐλίποε, τὰ ζιζάνια, 

Μαῖν. χὰ. 26 ΐ οὗ δῇ ἐστον ἷχ. ὅ8: 80 
Ε ἔργ. οἰδυαίίοη, αἰσπῖίν, 74. ἱ. 9. φαινόμενα, " τιΐησε υἱβὶ Ὁ10,᾽ δρραγθηΐ ἴὸ 

ἘΡ ΡΟ ἐν οἴ ἀμ ἑνυέ ᾿ς ΒΘΏΒ6Β, Ηοὸ, αὶ. ΡΝ νὐνβ α βτοάίϊοιιο, 
᾿: όω, ξ ώσω, ὕ ος, ίο . Ι δι. χχὶϊ, . ΤΩ. ὟἹ- , ἕνα φανῇ 

τα ὦ αἰραΐο, ἐΨ ἀν ποῦν Το γπᾶν οἱ ἁμαρτία. “κατεργαζομίνη ϑάνατον. Ἐξ’ 
ἘΠ ὕγαζοη βογρθῃηῖ, δῃὰ οἵ 7688 οῃ 186} ξϑο: δ ὑμΐπρϑ 8 ΒΕ ΠΕ ΒΚ, οἷν, 
ΟΓΟβΒ. τω ϑι ἐπ. ᾿ τι τι ἢδηοθ ΟἸτῖϑι Ἡμες ρϑμῃ γροιὰ γγλδις φολου ἰδηα ΕΥΧΡῪ 
18. δυΥ ΠΟΥ βαϊά ὑψωθῆναι ἐκ τῆς γῆς, ἴῃ : : τ λυς 
81] βίο ἰο ἴΠ 6 ἀεδῖῃ οὗὨ Τῃ:6 οτοββ, χίϊ. 82, ἦν ἷν. 14, δ ΟἸΔε8.---ατι. βζ, 88 γοίοσσϑὰ ἴὸ 84. τῇ δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς, ἴμ6 τηθηΐαὶ θυθ, 0 ἀρρβαῦ, 8θ6ῆ:, ἴ0]]. Όγ 
᾿Αοῖϑ 1. 88. ν. 81. 1 οι, ἢϊ. 29. Οὐοτρ. “Ἀν: οὗ ῥθτβ. ἢ ργθάϊο. ΜΊς, χίν. 64, τί 
Ἠδῦ. ἱ. ὃ. νῇϊ. 1. χί! 2.- ΠΤ, στο. το εἶθ. | ὑμῖν φαίνεται ; ἀπιὰ ΟἾἸαδε, ; [0]]. Ὁγ ἐνώ- ταίο, ἐφαϊέ, '. 6. 1) ζδηθγ. “ ἴο ταίβο ἰὸ ἃ Τιόν τινος, ωι. χχίν. 1], 

Φομπαϊοη οὗὨ ργοϑροσῖῖυ, ἀπ γ, Βοπουν,} Φανερὸς, ἀἁ, ὁν, εὐ]. {φάῤον; ἔγ, φαί- 
εποῦ. ουὐΐ οὗ ἃ ἸΟΥΪΥ πίδῖο, ἦκα. 1 δ2, νω,) Ῥἴορ. αρραγεπέ, υἱδίυίε, Σ : 
καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ ϑρόνων, καὶ Ϊ Ὀὰϊ πδυΔ}}γ ἀπὰ ἰηῃ Ν. Τ, γοπί, ηιαηΐ- 
ὕψωσε ταπεινούς. Αοἴδ ΧΙϊ!, 17. «8. ἵν, 1 “εδί, χηοιση; 6. ἔτ. φανερὸν εἶναι, "ἴο Ὁ6 
10. 1 Ῥοῖ. ν. 6. Ῥδββ. ὑψωθήσεται, Μαίι. [᾿ τποαηίξοες, ἱκπονση. Ασἰϑ ἱν. 16. Βοτα. ὶ. 19. 
χΧΧΠΙ. 12, χὶ. 23. ϑορί. δῃὰ Ο]8488. 2) το- [ 6.3]. νυ. 19. 1 Τί. ἱν. 1δὅ. 1 ϑοόοδὴ ἣϊ. 10. 
ΕΠ ῊΣ ἃ ἀν ἑαντὸν, ἰο ἐχαΐξ ομδϑεῖζ ὅδ ] Αγροοτ. φανερὸν γίνεσθαι, "ἴο δ6 οἱ ὃ6- 
ΦῬνονά, Μαῖι. χχῇϊ. 12. 1.0. χῖν. 11. βορί. ] οὐδ πρδοθο τηϑηϊξοδί, Μ6}} Κηοόνη, 
ὝΨιωμα, ατος, τὸ, ἰδγόθῃ Ρορ. ΜΚ. νἱ. 14. [κι. ΥἱἹἱἱ. 17. ἃ]. δπὰ ΟἸαβα. 

“ βοιῃοϑιίηρ ο]οναιθα," ἱ. 6. α ἦέ , [ φανερὸν ποιεῖν τινα, " ἴο τηδῖκο 026 ταδηΐ- 
ἰρ ἠέ, εἰδυαίίοπ, Ἐοτα. νἱ!!, 39, οὔτε ὕψω- 1 ἴϑϑε, Κπονσι,᾿ ἰο ἀΐφοϊοθθ, Μαΐι, χίϊ. 16. 

μια οὔτε βάθος, ῥτοῦ. ρυϊ ἴον ἀδαυθη, οοταρ. ᾿ ΜΚ. 111. 12, 2 Μδεο. χίϊ, 41]. 105. Αι, 1}, 
ὕψος. ἘἿᾳ. οἵ 6 »γοιω αὐἀσογβανψ, ἀπᾶοσ ] 4, 2. Νουΐ. νῖτ ργθρ. εἰς φανερὸν ἐλ- 
[8ὸ ἤσυγεο οὗ ἸΟῪ ὕονγοσ οὐ ἐογίγεββ δυΐι θεῖν, “ το ὈΘΟΟΙΩΘ τη] δὶ, Κπονι,᾽ ἴο Ὁθ 
ὌΡ ΌὈΥ δὴ ΘΠΘΙΩΥ, 2 ΟὐΥ. χ. ὅ, πᾶν ὕψ. θρόνο Ἰγῃι, ἐρεῖ Αρθ οὐ [κι. αν ἐς 
παι ν κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θ. τῳ φανερῷ, τιαηγεϑίί, οροπίψ, Μαῖϊ. 
ἐπαιρυρῶν ἰωοδέ νἱ. 4,6, 18: αἷβο Θααὶν, ἴο ξεν ποῆν, οἱ- 

ᾧ τυαγαάΐῳ, Βοτλ. ἰϊ. 28, ἀηὰ (]488. 

᾿ Φανερόω, ἔ. ώσω, ἐφανερδῃι) ὅο πιαΐὸ 
Φάγομαι, ἔφαγον, 566 ἰῃ ᾿Εσθίω. αἰ ξέαβῥμς προ βοςς ΟΥ ἡ ἴο πιαμεγοδὲ 3 

μϑ γον, ον, ὁ, (φαγεῖν,) α φἰμέίοη, ἢ 71. φραϑέρωσε τὴν δόξαν αὐτοῦ, 7ομα 
Μαεῖῖ, χὶ. 19, ἄνθρωπον φάγοι. ἴσαι. Υἱ!. 854.} Στ 6. Ἥρτο, τ, 19. 1 Οὐ. ἐν. δ. 2. Οον, 

Φαιλόνης, ου, ὁ, ὉΥ τορίδίμ, ἕογ φαι- ] ἰ(, 14. Οο]. ἐν. 4. Τίι. ἱ. 8. Ῥαθδ6. ΜΚ. ἵν. 
νόλης, Γαι. ράπαία, α οἷοαΐξ οὐ σγδαί-οαί (25, 7οθη Η].91. Βοχη, “1. 9], αἱ. βιερο.-- ΤΊ, 
δά ἢ 8 Β Ἢ ἀδοά ΟὨΙΘΗ͂Υ ἴῃ ἰγανθ]ηρ, ] οὗ ῬΕΒΒΟΝβ, ]) ταῆοχ. στ ἑαυτὸν, οΥ 

τα. ἷν, 18, ᾿ τηξά, φανεροῦμαι, δοτ. 1. μα88, ἐφανερώ- 
Φαίνω, ἴ, ανῶ, ἀοτ. 2. ρΡαθε. ἐφάνην, θην, 58 τὐἱή. ἕο φιακύεϑέ οποϑοῖῇῃ, ἐὰν ἑοᾷ 

ἌΦΡΩΝ φαείνω,) Ῥτορ. ἕο ἐξρ μόδα, φίσθ ] ομδβεῖ ορεπῖψ, ἀρροαν. Ἐοβοχ. τὴ καί, 
ἐρῆϊ, εἰ ωπιΐκπαίδ : 1. ἸΝΎΒΑΝΒ. ἴοὸ Φομη, νἱῇ. 4, φανέρωσον σεαντὸν τῷ 

ἰιρίξ, εὐῖπο ζονίῆ, 88 ἃ Ἰαταΐπατγ, 4880]. θδν. ἰ κόσμῳ, "ἀρρεᾶσ ρυ ] ον τ᾿ τιΐά. τῖ τὰ ἔμ- 
ὶ. 10, ὡς ὁ ἥλιος φαίνει. υἱὶϊ. ἾΖ, χχὶ. 29. προσϑέν τινος, 2 Οον. ν΄ 10, τοὺς πάντας 
2 Ῥεῖ. ἰ. 19, Εἰχ. οἵ δβρίτίϊτυαὶ Ἰρὶ ἀπά ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν 
᾿ἄγα τ, Φομη 1. δ, τὸ φὼς ἐν τῇ σκοτίᾳ τοῦ βήματος τοῦ Χρ. ψβετο φαν. ἰδ ἃ 
᾿φαίνει. ν. 88. 1 7Ζομη ἢ. 8.--Πν ΤΚΑΝΒ.  ἐουοθπδίο ἴοστη βίη, {πὸ 1,δῖ, σοπιραγέγο, 
ΡΙῸΡ. ἐο ὀγέηρ ἰο ἰξσὴξ, ἐο ἰσέ ἀρρϑαν, ἰο Εν ἐλεοτν ΟὨ ΒΟ] ἢ, ΔΡΡΘΔΙ αἱ ἴΠ6 Ὅδγ ἴοχν 
βἦοισ, ἴῃ ΟἾΔ88.; ἰῃ Ν. ΤᾺ ΟὨΪΥ, Ρᾶ88. οἵ ] {π|4].᾽ ὙΤΠ6 ἴδυτα ἰδ 480 βεὰ ββρθο. οὗ 
τηϊά. φαίνομαι, δος. 2. ἐφάνην, ἰὸ Θοηι6 ἐο 1 [ῃο86 Δρρθαυϊηρ ἔγοση ἢδάνθῃ οὐ ἔγοι (ἢ 
ἔἰρὴδ, ἀρρέαγ, 6 οὐ Ὀδοοτηθ υἱβὶ Ὁ]6 : 1. | ἀοβά; τβῆθχ. ὑπ} ἀδὲ. Φολη χχὶ. 1, ἐφα- 
ΒιΠΠοἴ]γ, ἐο δλέμθ γογίδ, ἐο βηϊπο, Ἐδν. χυ!!. ᾿ νέρωσεν ἑαντὸν πάλιν ὁ ̓ 1. τοῖς μαθη- ΄23, φῶς λύχνον οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι: ταῖς, κιτιλ. Μ|Ιά. υὺῖτἢ ἀδί, ᾿ οἴη χχί. 14, 

“-- 



ΦΑΝ 
λέων Ι, 2, ΜΝ πηι} ὌΡΝΗΣ νὰ ἡ 
ἡ ἐφανερώθη. ἰἰ. 28. 1]. 2, δ, 8. 2) ρδ58. 

ἔο δά μβϑε ἐφρα, τ οὐ δ ἡ βιβρι 
“δε, ἐποιση, νι ἀαϊ, Φόθη ἱ. 8), ἵνα φανε- 
ρωθῇ τῷ Ἴσρ. 2 Ὅον. ν- }}]. εἰς ὑμᾶς, χὶ. 
6. ἘῸ]]. Ὁγ ὅτι, 2 Οον. ἰἰ], 8, 4]. 

Φανερῶς, δὐν. ἰΦανερύτὴ πιαπύϊδείῳ, 
ἔτη ἷ. 6. ὁ οΟἰθανγ, ον ἀθηῖ ἤν Αεῖδ χ. 3 

ἐν ὁράματι φανερῶς : " ρυ δ] οἷν." ΜΚ. 
ἷ. 4δ, φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν : 
ΟΡΘΏΪγ,, Φοῆπη νἱὶ. 10, οὐ φανερῶς, ἀλλ᾽ 
ὡς ἐν κρυπτῷ. 
Φανέρωσις, εως, ἡ, (φανερόω,) πιαηΐ- 

α μφρηώρ" ἡ φΦ. τῆς ἀλη- 
θείας, 2 Ὅος. ἱν. 2. ἡ . τοῦ Πνεύματος, 
Θαυΐν. ἴο “ τονοϊδείοη," 1 Οου. χὶϊ. 7. 

Φανὸς, οὔ, ὁ, (φαίνω.) α ἰἰρλξ, 6. στ. 
α ἑογοὶ, ἰαηίδνη, [}.}. εὐ 3. ἔρ μι δὲν 
ετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων. 50 Ῥίοπ. 
ἃ]. χὶ. 40, ἐξέτρεχον----φανοὺς ἔχοντες 

καὶ λαμπάδας. 8366 Τηογ0 ἴῃ ΤΑΥ͂ Ποΐ6. 
Φαντάζω, ἴ, σω, (φαίνω.) ἐο πιαΐε 

αΡΡϑαν οἵ υἱδίδίο, ἕο εῆοισ, Οα]]ϊεῖτ. ϑιδῖ, }4. 
φαντάζων τὴν αἴσθησιν. Ῥαδ5. φαντά- 
ἴομαι, ἕο ἀρρεανγ΄, δὲ υἱείῤίδ6, οβρϑο. οὗ 186 
ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΟΒ οὗἩ [6 ροάδ ἴο τηθῃ ; 80 Ὠοά. 

ἴθ. ἱ. 12, τοὺς “εοὺς φανταζομένους 
τοῖς ἀνθρώποις ἐν ἱερῶν ζίων μορφαῖς: 
Βρ. Νιδὰ. νἱ. 16: πϑῆοθ πϑιΐ. ραγί. τὸ 
ΦαγτοΤΟμένον. οαυΐν. ἴο τὸ φαινόμενον, 
Ρἕορ. 80 ἐδ δἰσλὲ οΥ 
δρεοίαοίο, ἩδεῸ. χίὶϊ. 21, φοβερὸν ὴν τὸ 
φαινόμενον. Οοτων. Ενχ. χὶχ. 16. 
Φαντασία, ας, ἡ, (φαντάζομαι.) ΤΌΝ. 

ὅκα ἴσ, ἀρρεοαγάποθ, Ὀὰϊ τοῦτο : 
διά ἵν, Τ. τοὶ Κἰηἀ οὗὨ Δρρϑάγαποθ ΤΠ ΑῚ 
φοποῖδίδ ἰῃ ρμαγαάδ, 
χχυ 28. μετὰ πολλῆς φαντασίας : 50 
φαντασίας ἕνεκα, ἸὨϊοὰ, 8:1Ί]΄ς. χὶϊ. 33, 
Φάντασμα, ατος, τὸ, (φαντάζομαι,) 

ῬΓΟΡ. α »δλαπέαϑβηι, “ἀπ ΟὈ͵εοῖ ργαϑαηιδά ἴο 
ἴδο κἰχἢτ, ΟΣ "δὴ ἰπηαρο ργοβαπίθὰ ἴο [6 
τοὶηα," ΟἾΓΠΘΥ δνα ΚΘ ΟΥ δδίὁθρ, Ἦ ἰϑὰ. συ]. 
1δ. 705. Β6]]. Ζυά. , 8, 38. ἴὰ τὴθ 
ΤΟΌΥΤΩΘΥ 0886 ἴδβοῦθ ἰδ σϑηΘΓΑΪ]Υ δὴ ἱπιρ] θὰ 
ποϊϊοῃ ΟΥὨ βοιῃθι πίη ἐϊαδίυδ ΟΥ̓́ τοδὶ : 
δηὰ δῃο6 (86 ἴδῃ σϑῖηθ ἰδ ὃ6 ἀρρ]ϊοὰ ἴοὸ 
ἀοποίθ απ αρραγίδίοη, ϑρεοίγε, σἠοβί, 88 
αι, χίν. 26. ΜΙ|κ. νἱ. 49: δὰ βο 208. 
Απϊ. ἱ, 20, 2, «Αἱ. Ασίϑῃ. ἱ. 2. ἘῸΣ {18 
10 Ο]658. τίου υ8δ0 φάσμα. 
Φάραγξ, αγγος, ἡ, (Κίπάτ. τὴ φά- 

ουγξῇ α γαυΐπδ, ἃ ὨΔΙΤΟΥ͂ ἀπά ἀδορ 888, 
ΟΥ̓ δ] ον, Ὀοίνοοι δἰρἢ τοῦδ: ἴω. (ἢ. δ, 
““ἅἄσα φάρ.πληρωθήσεται. ϑορί. ἄς Ο]688. 
Φαρμακεία, ας, ἡ, (φαρμακεύω, ἔξ. 

φάρμακον, ἃ πιράϊεΐπθ, 8δ'50 8 τηδρὶς 
Ῥοι[οη.} Ῥτορ. ἐδέ ργερατγίπο απὰ δίς ΟΥ̓ 
πιραϊοῖπο, αἶδο [86 ῥγοραγαίίοῃ οἵ τιδλρίςϑὶ 
᾿δϑλοιετὸ ἐϊέγόβ οὐ οδαγηιδ, ἀτπιὰ Ποῆςο οΟΠ., 
88 1 Ν. Τὶ, ρΌΠΟΡ. ηιασίο ατί, ϑΟΥΌΘΡΥ, 6π- 

ἄμ. νυ. 20. Βον, ἰχ, 2]. χυΐ]. 
“3, Βορί. δῃὰ Ἰδῖ, ΟἸαδ8. ᾿ 
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δῆουσ, οὐ ροη!», Αοίδ} 1 

ΦῈΡ 
Φαρμακεὺς, ἕως, ὁ, (φαρωακεύω.) 

ΤῸΡ. ὦ ὨΥΈΡΑΓΕΥ͂ οἱ ἄγρει αἢ αρο ᾿ 
αἵ σόπεῦ, 8 ῬΓΘΡΟΓΟΓ οὗἨ ἀγιιρβ ψ ῃΐς ἢ ορο- 

ταῖθ 8 ἔογοθ οὗἉ σἤδΓΙΏ8, ΟΣ ἱποδη διΐοῃ. 
80 ἐπ Ν, Τ. α πιασίοϊαπ, ΒΟΤΌΕΤΕΥ͂, πζετ, 
πόρνοις καὶ φαρμακεῦσι, ἔσδν. χχΙ. 8, ἰπ 
ἰοχῖ. τθο. Οὐομρ. [ς. Μοτς, οοηάᾷ, 40, 
μοιχὸν ἦ φαρμακέα σε. 2038. Απΐ. ἴχ. 6, 

» τὴν μητέρα αὐτοῦ φαρμακὸν καὶ πόρ- 
νην ἀποκαλ σαι. 

Φαρμακὸς, οὔ, ὃ, ἧ, (φάρμακον) 
ο4υΐν. ἰο φαρμακεὺς, νῃ. 806. ἴῃ Ν. Τ. 
α πιασίοίαπ, ϑογο γεν, ὁπολαπίεν, Ἐν. χχί. 
8, ἴῃ Ἰαῖος οἀά, χχὶϊ, 15. ϑορί. δὰ ΟἾδεὶ. 

Φάσις, εως, ἡ, (φημὶ.) α ϑρεοοῖ, τοογά, 
γοροτί, Αὐδὶβ χχῖ. ἊΝ ἃ Τθοταοδιὶ, 793, 16. 
μένῳ ναι ἱπιροτέ, ἡ οτώρῥας ΤΠ ες τ 

ϑαν, ἰο α » Θαυὶΐν. ἴο φημ . ὃγ ἴῃ 
απὶ ιο0. Αεἰἴδ χχίν. 9. χχν. 19. Ἠδν. ἷ, 
2; ἰῖ ποιὰ. Βουῃ. ἱ. 22. ϑιορῖ. δη ἃ ΟἾδδβ5. 
Φάτνη, ης, ἡ, (οοττυρίοά ἔτ, φάγνη, 

ἔν. φάγω, ἰο ἀμ ον τ απ Φ οἱ δὴ 
ΟἿΓ "παησεῦ; α πιαησεν, Τ,ὰ. ἰὶ. 
16. χὶϊ. 15, οὐ λύώ. τὴν ὄνον ἀπὸ 'τῆς 
Φ. δορί, 908. δηὰ ΟἸ]α88. 
Φαῦλος, η. ον, δα). δαά, ἐϊ], ισογίλ[εες, 
ΡΥ δ᾽ ΟΆ}}γ, 88 70οὐ οΥ ϑαγηιεμέβ, Ὀὰ σοποσ. 
88 ἱῃ Ν. Τ' ὭΘΠΙ ΜΔ ΕΤΕῚ ΘΑ παν 

. πρᾶγμα, ὅκ4. ᾿ϊϊ. 10. φαῦ 61} 
ᾧ οὐ ὅεμη Ἠ 90. ν, 29, τὰ φ. 'πράο- 
σειν, (8ο Τιυοΐδη Ηδττη. 82, φαῦλον οὐδὲν 
ποιήσουσιν.) ΤΊϊ. 1]. 8, φ. λέγειν, ευἱϊϊ, 
Φέ γο. εος ους, τὸ, (Κκίπᾶτ. νιϊὰ φάου Η δῇ δρίησι Μὰ 

χχίν, 69, ΜΈ, χίῆ- 94, ἡ σελήνη οὐ δώσαι 
το φ. αὐτῆς. Χου, οηδί. ν. 4. Οοην. 

Φείδομαι, ἴ. εἴσομαι, ἀοροῃ. τοϊά. ἐο 
δὲ ϑραγίηρ ΟἿ, ἴ01}. ὉΥ ρθη... αἷβδο ἐο ϑραγε, 
6. α΄. ἴο δὐδίδϊῃ ἴτοτα υδίηρ, 0 ᾿ι᾿ϑὲ 5ΜΜα- 
γίησίῳ ; ἰὰ Ν, Τ. ]}) ἐο δραγδ, ΞΞ ἴο δϑείδίη 
ἔγοτιι ἀοἷπρ Δ {πίηρ, ἐο γογόξαγ,, δϑοοὶ. 
2 Ὅον. χίϊ. 6, φείδομαι δὲ, 850. τοῦ καν- 
χᾶσθαι. Ἠάϊΐδη. γτἱ!. 9, 22. Χεοη, Η. 6. 
υἱὶ. 1, 24. 2) ἰο ϑραγδ, ἴο δυδιδίπι ἤοιῃ 
ἘΥΛΠΕΥ ὙΠ δουθυῖγ, [0]}, ΟΥ̓ ρεπ, Αςῖς 
Χχ. 29, μὴ φειδόμενοι τοὺ “ποιμνίον. 
Βοιι. υἱῖ!, 82, ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο. 
Σὶ. 21. Ἡίου. Ηδ]. Αηϊ. νυ. 10, τῶν ἐμῶν 
οὗ φεισάμενος τέκνων. 

Φειδομένως, δὲν. (ἔοτΣ φείδο 
γρασίηρίν, ἔγυρα!γ, 2 ὅν Ὗ 6. τὸ 
Ἰοχ. Μ, 26, φειὸ. χρῆσθαι τοῖς παρ- 

οὖσι. 
Φέρω, (. οἴσω, δον. 1. ἤνεγκα, δοτ. 1]. 

Ρ888. ἠνέχθην,) ἐο ὄδαγ, ἴταηΒ. Ϊ. ΡΒΟΡ, 
ἔο δδαν, ἃ ἃ Ὀυτάδῃ οὐ (6 |ἴΚ6, 8150 ἐὸ 
δοαγ ωΡ; ἴῃ Ν. Τ΄ οὨ]Υ Βρ. 17) ἔο ὅδαν ῃρ 
πον, ἰο ὅδξαν' «οἷα, Ἄν ΑΞ 5, στ. εὐἱῖς, 
ἢ δος. οι. ἰχ, 22, Θεὸς ἤνεγκεν 
ηἰή ἡδλάρ Ἠεῦ. εἰν 20. ἘΠΕῚ, τὸν 
νειδισμὸν αὑτοῦ φέροντες. 

ὀνειδισμὸν φ. ἘΖ. χχχίν. 29, κυὰ εἰντῆν 



ΦῈΡ 
πη ϑερί, δηὰ ΟἿ4ε8. 2) ἐο ὅδαν Ὡ ΔῸΥ 
τοΐης, ἕο 
ουόγη, Μὶϊῃ δου. δ. ἱ. 8, φέρων τε τὰ 
πάντα τῷ ῥήματι, κιτιλ. 80 ϑερί. Νυιῃ. 
χὶ. ἜΝ Ϊ. ἀντ λοις Γαου]}. 0, Κθη- 
γον ἀνθοῦντα τῇ δόξῃ τότε καὶ φέροντα 
τὴν πύχιν ΙΝ, ίο : γι νατὰ 186 ἰάεδα οἵ 
Τλοιϊΐοη, Ξῷ ἐὺ ὁδαῦ' ΑἸΙΟΝῸ ΟΥ ΑΒΟΥΎ, ἔὸ 
ΘαΥΤᾺ, ἴ,α. χχίϊ. 20, τὸν σταυρὸν φέρειν 
ὄπισθεν τοῦ ᾿Ιησοῦ. ϑορί. αηὰ ΟἾαδ8. 
ῬΡΆ88. φέρομαι, ἴο δὲ δογηε αἴοηρ, 6. τ. 88 
ἦπι ἃ Βἰεὲὴρ Ὀοΐογο 189 τὶπὰ, ἐο δε αἀγίυθη οὐ 
αγύεά, Ὠυτντίοὰ δἰοηρ αἱ [86 πιεσον οὗ (Π0 
ἼΓΑΥΘΒ: ὙΠα ἰδ ΠΟΓΟ βαϊὰ οὗἉ (6 δῃηλρ οὔ], 
δοίης, 85 οἴϊδη, δρρ θὰ ἢρ. ἴο [Π6 ἘΓΟΥΝ : 
Αοἷ χχνὶϊ. 15, 17, ἐφερόμεθα. 8. Τοβί. 
ΧΙΙ. Ῥαΐν. Ὲ 670, χειμαζόμενοι ἐπὶ τὸ 
“πέλαγος ἐφερόμεθα. Ἡάὸοι. ἐξ. 10, ἐφέ- 
ροντο κατὰ κύμα καὶ ἄνεμον. ΑἸοῦου8 
ἔπ Μυδ. Οτι, 1. 428, ἄμμε δ΄ ---ναὶ φορή- 
μεθα σὺν μελαίνᾳ. ΓΝ ἐο ὧδ Ξ 
εἐποῖίοά, 2 Ῥεῖ. '. 2], ὑπὸ Πνεύματος ἁγίου 
φερόμενοι. δορί. Φοῦ χνὶϊ. 1, πνεύματι 
φερόμενος. ΤὯθ ἰδεῖ 8. ὁη6 οἴθῃ υδοὰ 
οὗ ἀϊνίπο ἱπδορίγαϊΐοη ἢ Ἦθη6Θ ρτορῃοῖΒ ΘΓ 
᾿σ8)]]οὰ ϑεοφόρητοι. Μ)ὶά. φέρομαι, ἰο 
ὅεαν ». ΞΞ ἴο πιοῦο αἰοησ, γεδὴ, 
δ νὶμὰ, Αοἰδ 11. 2, ὥσπερ φερομένης 
“πνοῆς. Το ἰἴἰογαχλ ἰπ [8 ι1806,. δηὰ 
οϑδδοοίαιϑὰ σὴ βίαιος, ὅζο. 18 ἔγεαιθηῖ ἴῃ 
.(]8485. ὅο ἴῃ 2] ἴδῃ Η. Απ. νυἱἱ. 24, τὸ 
αν, ἐπειδὰν τὸ πνεῦμα βίαιον ἐκφέ- 
ρηται. ἘΐῚζ. ἐο 90 ΟΝ, ἴο αὐἀύδαποο, ἰῃ Ἰδατη- 
ἵν, ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα, Ηεδ. 
νἱ. 1...-1Π|. ἐὸ ὅδατν',, σὶο [ἢ Ἰάδἃ οὗἁ υγοϊΐοπ 
ἕο 8 μΐαζςο, ἐο ὄὅθαγ ἨΙΤΗΕΕ ΟΓ ΤΗΙΤΗΞΕΒ, 
έο μά ἢ 1) οὗ ἐπΐηγβ, [01]. ὈῪ δοὺ. Ἔχρζ. 
οὐ ἱτηρὶ. ; ἄρε ΝΙ. νἱ. “: υ. Σενοι 

ἔρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα. ϑοΐη 
Φ ρθο, Αοίο ἴνι 84. αἱ, Ῥαδῖ, ἡγε, χὶς. ΤΙ, 
41. : 4150 Ὑἱτἢ ἀδῖ. οὗ ρεγβ. τί τινι, χὶν. 1]. 
ΜΙκ. χὶϊ. 1δ, φέρετέ μοι δηνάριον. οἢη ὶϊ. 
8. ἱν. 89 : δροκϑῃ οὐ εἰ βηροσ οσ μδῃά, ἕο 
φοαοῖ λείδλογ, Φομη χχ, 27, δὰ (1.88. ΕἸΣ. 
οὗ ἃ νοΐςθ οὗ ἀθοϊαγαίΐοῃ, ρβ888. ἐο ὧδ δουγης, 

ἦέ, ἐο οὐπιδ, φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ 
--ἰξ οὐρανοῦ, 2 Ῥοῖ. 1. 17, 18 : οἵ ροοά 
δγοιρσὴξ ἐο Δ ὁπ 6, Ὀδδίονγθα οἡ Πΐῃ, Ρα88. 
στ ἀαὶ, 1 Ῥοῖ. ). 18, ἐπὶ τὴν φερομένην 
ὑμῖν χάριν, δηὰ (]488. ; οὗἁὨ δοοιιϑαί! 08, 
Θμαζοθ, ἄζο. ἐο ὀγίπο γογισατά, ἕ, 
πὶ κατά τινος, Φοΐη χνυὶ. 29. Αςῖδ 
Σχνυ. 7. 2 Ῥοί. ἰϊ. 1], οΘορ. 746 9 : οὗ 
ἀοοσίτίπο, ΡτορἤδοΥ, ἐο ἀπποιποῦ, πιαΐδ 
᾿χποιύη, τὴν διδαχὴν, 2 Δολη 10: προ- 
φητείαν, 2 Ῥεῖ. ἱ. 2] : οὗἁὨ ἃ ἔμοῦ οὗ δνθηΐ, 
88 τοροσίϑά οὐ (οβιἰθεά, ᾿ῃ [8}6 8β6η86 οὗ ἴο 
"ααὐάπμοο, ἰο δἤοιυ, Ῥγοῦδ, Ῥα88. Η δῦ. ἰχ. 16, 
Δ ΟἾδλβ8. 2) οἵ ρούβϑοῃβ, νυ} δος. ἐο δδαν, 
ἰο δγίηρ, 9. στ. ἴἰὮ δἰεἰς, ΜΙ|κ. ᾿᾿. ὃ, ἃ]. : [0]]. 
ΌγῪ ἀαι. Μαῖι. χνὶϊ. 17. Μς. υἱὶ. 82 : βροίκεη 
χρὶ οὗ δὴγ πιοίΐοῃ ἴο ἃ ρἴδοθ, ποῖ ὑγοοθϑά- 
᾿ἶπρ ἴτοιι [ἢ ρΟγβο ἢἰ πη] ἢ, ἵπ [ΠΠ6 861|86 οὗ 
ἐο ὑγέπσ, ἰο ἰεαά, νἰνἢ ἃς. ἀπά ἐπὶ, ΜΚ. χν. 
22, φέρουσιν αὑτὸν ἐπὶ Γολγοθά τόπον, 
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ωρλοίά, ΞΞ λασε ἑπ οδατγρε, αἰγεοί, ᾿ 23. 

ΦΘΑ 
Φολη χχὶ. 18, ὅπου : 8ο οὗ ὑδδδῖβ, ἴωυ. χν. 

. ΑἈοίδ χὶν. 18, δπὰ δορί, ΕἾζ. δηὰ 
δῦβοὶ. ἃ ΨΆΥ ΟΣ ΜΝ 8 Β81 ἐο ἰδωᾶ δὴγ 
ΨΒΙΠΕΣ, τὴν πύλην τὴν φέρουσαν εἰς 
τὴν πόλιν, Αοἰδ χὶϊ!. 10, δηὰ οἵ. ἴῃ ΟἸ]α88. 
-Ν. ὸ ὅδαγ, Ὧδ ἴγθδβ οΥ 6145 {πο ὶν ἔγαϊθ, 
ἐο γίοἰά, καρπὸν, ΜΙκ. ἷν. ὃ. Φοδιη χὶΐ. 24, 
χνυ, 2, 8]. 2.08. δῃὰ ΟΪδβδ. 

Φεύγω, ἴ. ἕομαι, τον. 2. ἔφνγον, ἴο 
,οο, τὸ Ὀοίακο οποθοὶῖ ἴο Νὶσηῦ, ἰπίγαμβ. 
᾿ ΡΒΟΡ. απά σομον. Μαῖϊ. υἱῖϊ, 88, οἱ 
δὲ βόσκοντες ἔφνγον. χχνὶ. δῦ, Α]. 
ϑορί. διὰ Ο]δβδε. ΟΥ̓ ἀδθδαῖῃ, υἱῖ ἀπὸ, 
Βον. ἰχ. 6. ΑΪδο οἵ μβοωνθὴ δηά δδυίῇῃ, 
ἄς. ἰο 3366 αἰσαν, ναρὶθὰ βυάἀάθδηϊγ, σ1ὶ 
ἀπὸ, δν. χνὶ. 20. χχ. 11. 2) ἐο "δὲ 
7τοηι, δβοαρε, [0]]. Ὦ ἀπὸ, Μαίι. 111. 7, 
ΦΥ͂ ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς. χΧῊΪ. 

: ἔγδηβ. ψἱτἢ δος. Ἡοὗῦ. χὶ. 84, ἔφυγον 
στόματα μαχαίρας, ἀπὰ ΟἾδε5. 8) ἢμ. 
μο ἄρο ΞΞ ἕο αυοϊά, βῆωπ, [011]. ὉΥῪ ἀπό, 
Ἰ ὕον. χ. 14, φ. ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας: 
Β0Ὸ ἘκοΪΐυθ. χχὶ. 2, φ. ἀπὸ ἁμαρτίας: 
ἴγ8π8. Ὑἱ τ δος. 1 Οὐον. νἱ. 17, φ. τὴν πορ- 
μνείαν. 1 Τίη. νἱ. 1]. 2 Τί. 11. 22; 80 
Χοη. Ογτ. υἱϊ. 1, 81, τὰ αἰσχρὰ φυγεῖν. 

Φήμη, ης, ἡ, ον. φάμα, (φημὶ,) 
[Δἱ. πια, γορογί, γωηιονῦ,, σοταταοη [Δ Π|0, 
Μαῖι. ἰχ. 26. 1,υ. ἱν. 14. ι. αηὰ Ο]δ29. 

Φημὶ, οπεϊς δηά ἀοίξοιϊνο, ἱτηρεοσῇ. 
ἔφην, (φάω οὗδο].}) ρτορ. “ἴο δτίηρ ἴο 
Ἰιχθς ὈΥ ϑδρθϑοῆ, ζϑῆϑυ. ἐο ϑαψ, ΤΟΣ, μέξον ; 
[86 ΟΥΘΡ ἴθ 868 ἅτ ΒΌΡρ]) εὰ ἴσοι εἶπον. 
Ι, ζόποσ. δηὰ ὑδι18}}γ ἔθ] οοὰ ὈῪ ἴδῸ 
ἜΧΡΊοδ8 ψοσγάθ, Μαιί, χχυΐ. 84, ἔφη αὐτῷ 
ὁ ̓ ἴησοῦς, οἱ α]. : νὴ} δος, 1 Οον. χ. 1δ, κρέ- 
νατε ὑμεῖς ὅ φημι. Ἠθῃοθ 88 ἱπίογροβοὰ 
πη {πὸ τηϊἀάϊο οἵ ἃ οἴδιυβο αυοίεα, ᾿ἶκο 
Ἐπ]. " βαἰά 1,᾽ “ βαϊά ἢθ.᾽ δῃὰ [μκ41. ἑπραην, 
Μαῖι. χίν. 8, δός μοι, φησὶν, ὧδε ἐπὶ 
πίνακι κιτιλ. Αοἰδ ΧΙ. 85, χχν. ὄὅ, 22, 
δηά ΟἾδε8.----"1. δβ το βοα ὉΥ (6 οοπίοχί. 
1) Ὀοίογο ἱπίοττορβίίομβ, ἕο αϑ, ἐπῆγε, 
Μαῖιι. χχνὶϊ. 28. Αείβ χνὶ. 80. χχὶ. 87. 
2) Ὀοίογο στρ] 68, ἐο απβισον, γορίῳ, Μαῖί. 
ἷν. 7. ΧΙ. 29, Φοδη ἱ. 28, ἃ Οἷαββ. 8) 
ΘΩρ δῖ. ἴῃ 1Π6 βδθῆβο οὗ ἐο αϑῶ[γπι, αδϑοτγί, 
Βοιι. 11ϊ. 8, 1 Οονυ. νυἱῖ, 29, ἀπά ΟἾδβ8. 

Φθάνω, ἔ. άσω, δον. 1. ἔφθασα, ἰο 90 
ΟΥ̓ ΟΟη16 ὀξίογθ, ὅδ βγσοί, ἴῃ Ὀοΐης ΟΥὙἩ ἀοΐηρ 
ΔῺΥ τὨΐηρ : Η ῬΙΟΡ. ψἹῊ δοο. ἐο Ῥγεοθάξ, 
απίϊοίραίε, 1 Τὶ. ἱν. 1δ, οὐ μὴ φθάσωμεν 
τοὺς κοιμηθέντας: διὰ 80 ἰπ ΟἾ]α486. 
ἤθηεγ. δοῦ, 1. ἔφθασα, ἐο λαῦε οὐπιὸ ἢγεΐ, 
οΥ αἰγεαάνψ, 01}. Ὁγ ἄχρι νι σεη. 2 Οοτ.Χ. 
14, ἄχρι γὰρ καὶ ὑμὼων ἐφθάσαμεν ἐν τῷ 
εὐαγ. : [0]]. ὈΥ εἷς τι, ἢρ. ἐο δαῦε αἰγεαάν 
αἰξαϊηοα ὠπίο, Ἄουι. ἰχ. 8]. ῬῈ]]. 1“. 16: 
ὉΥ ἐπί τιψα, ἰο λαῦθ αὐ εσᾶν ΟΟΠΙ6 ἰο οἵ 
ὩΡΟΉ ΔΌΥ οη6, Μαίί. χὶϊ. 28, 1 ΤῊ. ἰ1. 16, 

Φθαρτὸς, ἡ. ὁν, εὐ). ἰφξείρυ, οοτ- 
τιρίϊδίο, ρετίϑλανίο, πεογίαϊ, ἴλουι. ἱ. 28, φ. 
ἄνθρωπος : 1 Οον. πω Φ. στέφανον - 
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ΦΘΕ 

χΥυ, ὅ8, ὙΠΟΤΟ 860 ΤΩΥ ποῖο. 1 Ὀοί, ἱ. 18, 
28, δηὰ ΟἸ 685. 
Φθέγγομαι, ἴ. γξομαι, ἄθροη. τη]. 

ῬΙΌΡ. ἔο δηζ α βοιηά, (λη πδ0.8}}γ ἃ δυγὶ 
δοιιηὰ : 8]80 ο ϑοιιπαά, ἃ8 ἃ ἰγιτηροῖ, ἰππῃ- 
ον, ΟΥ̓́Τἢ6 δυϊηδη σοῖο: ἰῃ Ν. Τ' ο 
δρεαΐζ, αὐδοὶ. Αείβ ἷν. 18. ὑποζύγιον ἄφω- 
νον ἐν ἀνθρώπον φωνῇ φθεγξάμενον, 2 
Ῥεῖ. ἰϊ. 16; νι δος. ὑπέρογκα, νετ. 18. 

Φθείρω, ἴ. ἐρῶ, δοτ. 1. ραδ6. ἐφθάρην, 
ἴο τοῦ, ὉΟΥΤΡρί, ἀοείτου, ΔῊ δου. 1 Οον. 
ἐ!. 17, εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, 
φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός. 2 ὍΟον. Υἱὶ. 2: 
τηΐά. Φυὰο 10. δορί. ἀηὰ (]458. ΕἾ... ἴῃ δ 
ΤΩΟΓΆΪ Β6η86, ἕο ΘΟΥ̓ΤΡέ, ἀρρναῦθδ, σὶτῃ δα. 
Ἰ Οον. χν. 88, φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ 
ὁμιλίαι κακαί. 2 Οον. χὶ. 8. Ερὶι. ἱν. 22. 

ον. χῖχ. 2, δηὰ ΟἾδ88, 
Φθινοπωρινὸς, ἡ, ὁν, «κ«(). (φθίνω, 

ὀπώρα.) αὠξωπιπαΐ, δυὰο 12, δένδρα φθιν. 
ἼΓΘΘϑ, 88 ἴῃ δυϊαπηη, εἰσ ρροὰ οὗ {Π6Ὶ᾿ Ἰεανθβ. 

Φθόγγος, ου, ὁ, (φθέγγομαι.,) α 
ϑδομηάί, Θδβρος. οὗ ἃ τα είοαὶ ἱπδισυτηθδξ, ] 
Οον. χὶν. 7: ροϑῖ. ΤῸ} ἐδ υοἷοο, Βοιῃ. ΣΧ. 
18. ϑερί. δῃὰ ΟἾδβδ . 
Φθονέω, ἴ. ήσω, (φθόνος,) ἐο επῦν, 

ψἰτ ἀαί. 6]. ν. 26, ἀπὰ ΟἸ 658. 
Φθόνος, ου, ὁ, οπυν, (ἴτ. ργοῖ. τιϊά. 

ἔφθονα, οἵ ἐπ6. οὐθοὶ. ἌΝ; Κιηάγοα 
ΜΠ} φθέω, “ἴο νψαδῖθ, οὐ ρίπε.᾽ Τῆυϑ 
φθόνος ἀεποῖοδ " {πᾶῦ ραββίοη ὙΠΟ ἰΠ}Ὺ | ἰουρ 
»ίπο αἱ ἴῃ 5'ρῃν οὐ ΘΧΟΘΙ]ΘΏΟ6Θ ΟΥ̓ Ὠδρρὶ- 
688. Μαῖι. χχνὶϊ. 18, Εοπι. ἱ. 29, αἱ. ; 
ὀὐονοα τῦνν ,. θυ] ὔοπ8 οὗὨἨ ΘηνΥ, 

εν, 421. οι. ἵ. 1, ἀπά Ρ]αῖο οἴ, ; 
Εἰβο ΓΘ ΒοΔτ ΘΙ ἔουπά ἴῃ Ο]888. 
Φθορὰ, ἄς, ἡ, (φθείρω.) α τηγορῷ 

οογγερέϊοη, ἀοοίγμοΐίοπ : 1) ῬΥῸΡ. ὉΥ ἀθαιῆ, 
δἰαμρλΐξον, Ὧ Ῥεῖ. 11. 12, ζῶα γεγεννημένα 
εἰς ἅλωσιν καὶ φυοῥον : 8150 οἵ πιου τ] 1Εγ, 
τηογίαὶ ἢδίιτο, βου. υἱϊϊ. 2], ἀπὸ τῆς 
δουλείας τῆς φθορᾶς. 1 Ὅον. χν. 42, δ0. 
ϑορί. δῃὰ (1286. ΕἾ. οἵ βρὶ τευα] ἀορτῇ, 
1η6. ταΐη σοηϑοαιθηΐ οἷ βἷη, ουεγίαβέΐησ 
᾿ἀοϑέγμοίίοη, 64]. νὶ. 8. Ο.]. 1. 22, 2) ἥρ. 
πῃ ἃ ΤὩΟΓᾺΪ 86η86, ΘΟΥ̓Τ ἔτ 88, αἀορταυϊέψ, 
«υἱοξοάπονθ, 2 Ῥοῖ. ἱ. 4. ἐν ἐπιθυμίᾳ φθο- 
ρᾶς. ᾿.12, ἐν τῇ φθ. αὐτῶν. ΥΥ̓Ἰ5ά. χὶν. 25. 

᾿ Φιάλη, ης, ἡ, α δοιοῖ, οὐ ἀδορ ἀἶδῃ, 
ον. ν. 8. χν. 7. χυὶ. 1. ϑδερῖ, δι Ο]888. 

Φιλάγαθος, ου, ὁ, ἡ, κἀ). (φίλος, 
ἀγαθὸν,) 11. "ἰουΐπρ σοοά,᾽ α ἰουδν οὐ φοοά- 
μ88, ὠργίρλέ, Τὶς, ἱ. 8, ἀδῃὰ Ο]888. 

Φιλαδελφία, ας, ἡ, {ἸΔΈ δΕΛΙΘΕ) 
Ῥτορ. ὁγοίλονίῳ ἰοῦδ, 885 ἵπ Ο]488.: ἰῃ Ν. Τὶ 
ΟἾΪΥ ἴῃ ἴ[Π6 ΟἸ τ ϑιίδη 96 η86. ἴπ6 τηρέμαί 
ἰουὰ οΥ᾽ Ολνινείαη ὑγοίλγεη, Ἀοτα. χὶϊ. 10. 
1 Τῆι. ἵν. 9, ΠΕ ΓΘ 866 ΤῊΥ Ποῖθβ. 
Φιλάδελφος, ου, ὁ, ἡ, αἀ)]. (φίλος, 

-ἀδελφὸς.,) ἰουΐπς οπ6᾽8 ὀγείῤγοη ; ἴῃ Ν. Τ. 
ΟΩ]Υ ἱπ {80 ΟἸ τ δια 8686, “ἸΙονίηρ 68. ἢ 

. οἴου 15 ΟἸ τ βιϊδῃ Ὀτοιγϑη," 1 Ροΐ. 11]. 8. 

460 

νὴ 1 πος,) ρλεϊαπίλγογψ, ἰουε 

“μοι οὐκ ἔδωκας. χχὶϊ. 48. ϑερί. 

ΦΙΛ 
Φίλανδρο", ον, ἡ, δ]. ὐένεν ἀνὴρ.) 

ἱησ ὁη65 διεῦαπά, Τῖϊ. 1. 4, ἀπὰ Ο]δβο. 
Φιλανθρωπία, ας, ἡ, (φιλάνθρω- 

ΟΥ̓ πιαη, οχυῖν. τὸ 
“ Βα ΘΟΪθηοα, Ὠυϊηδηΐ,᾽ Αὐοδ χχυϊ. 2. 
Τίς, νΝ). 4, φ. τοῦ Σωτῆρος ἡμ. ἀπά Ο]δδ8. 

Φιλανθρώπως, αν. (φιλάνθρωπος,) 
δωπιαμείῳ, δἐμαϊν, Αςοὶδ Χχχαυι. 8, δὰ Ο]αδ8, 

τελοργύρξα, ας, ἡ, (φιλάργυρος,) 
οουοίοιυβηέβε, 1 Τὶη. νἱ. 10, ἀπὰ 6688. 

Φιλάργυρος, ουὅ, ὃ, ἡ, δἀὴ)]. (φίλος, 
ἄργνρος,.) οουείοιϑ, ἴμλι. χνὶ. 1 Τί. 
1). 2, δπὰ ΟἸ]α6ββ. 

Φίλαυτος, ου, ὁ, ἡ, δὰ]. (φίλος αὑ- 
δῶν δογ-ἰουῖπο, οἰ πεῖ, 2 Τιμ. 111. 2, διὰ 

Φιλέω, ἴ. ήσω, (φίλος,) ἐο ἔουδ, ἰχατιδ. 
Ι. ΘΕΝΕΒ. υἱτὰ δου. οὗ Ὁ ΞΞ ἴο ἢανὸ 
δήοοιου ἴον, Μαῖιί. χ. 87, ὁ φιλῶν πατέ 
ἢ μητέρα. 3οΐη ν. 20, χίὶ, 8, 86. χν. 19. 
Τίς, ἴ᾿|.1δ. ΟΥ̓ (πηρ, ἐο δὲ Τοκα οὗ ἕο 
ἐξζδ, πὶ δος. Μαῖι. χχὶϊ. 6, φελοῦσέ τε 
τὴν πρωτοκλισίαν. ἴκι. χχ. 46. ον. 
χχὶὶ. 18. ὙΜ18 (6 ᾿Ἰάδα οἵ ουὐογισδοπῖπο 
ἰοπάηοββ, ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὑτοῦ, 
Φολη χὶϊ. 25. ϑορῖ. απὰ Ο]868.--- 1. 5ΒΡκο. 
ἴο βου" ΟΠ Θ᾽5 Ιουθ ὉΥ ἃ Κὶββ : ἤθῆοθ, ἔο ἀέδε, 
ἢ δου. Μαῖι, χχνὶ. 48, ὃν ἂν φιλήσω, 
αὐτός ἐστι. Μὶκ. χὶν. 44. 1.πὰ. χχὶϊ. 47. 
ϑορῖ, δηὰ ΟἾαβδ.---- 111. [0}1. ὉγῚ ἰηῆῃ. ὦ 

ἴο ἀο δΔὴγ {πΐησ, ἴο ἀο ἰξ ψ]]]ξηρὶγ, 
εἰβά!ν, δηὰ Ὁγ ἱπιρ]. ἐο δδ τροπέ ἴο ἀο, Μαῖι. 
Υἱ. ὃ, φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
προσεύχεσθαι. ὅϑορὶ. δηὰ Ο]488. 

Φίλη, ἡς, ἡ, (ΡΓῸΡ. ἔδιι. οὗ φίλος, Σ ΡΙῸΡ φίλοι) α 
,» υ. χν. 9. ϑερὶ. δηὰ Ο]αξδ. 

Φιλήδονος, ου, ὁ, ἡ, ᾿ 
ἡδονὴ.) Ἰ1ϊ. γο-ἰουΐησ, δυῦϑι. α ἰοῦον 
οἵ »Ῥίδαϑενγε, ἃ Τίηι. ᾿Ϊ3. 4, φιλήδονοι μᾶλ- 
λον ἢ φιλόθεοι. 80 Ὠοωορῃί]υβ, φιλή- 
δονον καὶ φιλόθεον τὸν αὐτὸν ἀδύνατόν 
ἐστι, δὰ ΠΟ, ὑ. 888, 49, φιλήδονον 
μᾶλλον ἢ φιλόθεον. 

Φίλημα, ατος, τὸ, (φιλέω 1].} α ἐδ 
88 ρίνϑῃ ἴῃ βδ] υἰδίοη, [,Ὁ. Υἱὶ. 45, ΡΣ 

Ῥιον. 
χχνὶϊ. 6. Οδηῖ. ἱ. 2, δῃὰ Ο]888. 6. στ. [,υς. 
Αϑἰη. 17, φιλήμασιν ἠσπάζοντο ἀλλή- 
λους, υϑοὰ οὗ ἴΠ6 βεογοά Κὶβ8 σίνεη ὉΥ 
ΟἸ γιϑιίδηβ [ὁ δ] ΟἾΠΟΥ 88 1ὴ6 ἰοΐκοη οὗ 
τηθίια)] ἰονθ, φίλημα ἅγιον, Βοπῃ. χτὶ. 
16. 1 ον. χνὶ. 20. 2 Οονυ. χἱϊὶ. 12, 1 ΤΆ. 
ν. 26. φίλημα ἀγάπης, 1 Ῥοῖ. ν. 14. 

Φιλία, ας, ἡ, (φίλος,) ἰουε, »γίοκα πέρ, 
αὔάεοίέομ ἴον, ΩΝ βπλῳ οὗ μάν ὅΆ4. ἵν. 
4͵ ἡ φ. τοῦ κόσμου. ϑορί. κοΐ ΟἸ265. 
Φιλόθεος, ουὅ, ὁ, ἡ, (φέλος, Θεὸς,) 

ῬΟΡ᾿ αὐ ἰουΐηρ αοα, ρίοωβ; βυῦθδῖ, α ἰουαν 
ο΄ αοά, 2 Τίτα. ϊ. 4, φιλήδονοι μᾶλλον 
ἢ φιλόθεοι. ἴκιο. ΟαἸυνι. 14, πρὸς τὸν 
εὐσεβῆ καὶ φιλόθεον. 

Φιλονεικία, ας, ἡ, (φελόνγεικος,) 



ΦΙΔ 
ΤῸΡ. ἴοῦδ᾽ ὁ ΟΠΌΜΕΝ ησ, θαφδν ᾿οοπίδηξίοη, 
μῆς. ϊ. 4ὶ Υ . Τ᾿ ζϑῦου, φααγγοί, ο0π- 
ἑοπέϊοι, εἰν δ, 1. χχὶϊ, 24, δπὰ ΟἾδεβ. 
Φιλόνεικος, ου, ὁ, ἡ, δὰ). (φίλος, νεῖ- 

κος,) 70μὰ οΥ εἰγῦξ, 1 ΟοΥ. χὶ. 16,  ΟἸκβϑ. 
Φιλοξενία, ας, ἡ, (φιλόξενο: ἴουε 

ἐο ϑἰγαπρεγϑ. αϊῳ ἴὴ. ΧΙ. 
ἩΗοῦ. σΣῖϊι. Ὁ, κοὰ 188. 
Φιλόξενος, ουὅ, ὁ, ἡ, εὐ]. (ὐ λον, 

ξένος, ἡ ,ἰσοίπ δί 8, λοεριϊαῤίε, 1 Τίτω. 
ἐϊ, 2. Τίς. ). 8. 1 Ῥόῖ. ἰν. 9, δῃὰ Ο]488. 
Φιλοπρωτεύω, ἔ. εύὐσω, (φιλόπρω- 

τος, οὁ06. ἃ Ατἴθια. δηὰ βιι ἐο ἰοῦσα ἕο 
ὅδ ἥγεί, ἐο αὔϑοί ργο-ϑηιέμεποε, ὃ Φοῖη 9. 

Φίλος, ἡ. ον, δ]. ῬΓῸΡ. Ρδ888. (1. ὁ. Ὁ σ 
φιλούμενον.) ἰουοεά, ἀδαν; κ180 δοῖ. (οσ 
φιλών “7 οπαΐν, κίπά ; ἴῃ Ν. Τ. 
διυιθδῖ. ᾿ φίλος, α “ῆαπά, ἴα. νἱὶ. 6, 
ἄπεμψε πρὸς αὐτὸν.--φίλους. χὶ. ὅ, οἵ 
δ]. εεορίϑθ. διὰ ϑορί. δηὰ ΟἾδβ8. ἔπ {πὸ 
86:86 οὗ οοπιραπίοη, αεϑοοσίαζο, Μαίι. ΧΙ. 19, 
φΦ. τελωνών. ἴλι. νἱϊ. 84. Φολπ 11, 29, ὁ φ. 
τοῦ νυμφίου. ἃ Ὀτἀδτηδῃ, δ66 'ῃ Νυμφών». 
Αβ 8 ψοχὰ οὗ οουτίθουβ δἀάτοββ, ἴ,υ. Χὶν. 
10. βερι. Εδβιν. υ. 10. 
Φιλοσοφία, ας, ἧ, (φιλοσοφέω,) 

. ἔοσα οὐ τοὶ {Πθὴ »ήν γ. “8 
ἔ νεῖς οὔἩ τπΐηρβ Ὠυτηδη δηὰ ἀϊνίηθ," 
ἐορ. σοφία 1]. : ἰῃ Ν. Τ' »ζιοϑορῆν, ὶ. ο. 
το ἵ οὐδ ΤΠΘΟΪΟΔΎ ΟΥ̓ ἐπ θο]ορίσαὶ ᾿ϑδᾶση- 
ἸΏ, Ροτγίαἰ πῖπρ (ο ἴπ6 ἱπίεχγρτγοίδιοη οὗ {86 
Ἀοχϊρίατοβ, δηὰ ἴὸ 6 ἰγϑαϊ οῃ δ] δ οὗ 
σοχοϊηοηΐαὶ οὐὔϑοσνδηοοδ, ΟἹ. ἱϊ. 8. 
Φιλόσοφος, ου, ὃ, ἡ, τἀ]. (φίλος, 

σοφία.) Ῥτορ. ζουΐπσ τισίϑάοηι, ἈΠ ΘΏ 88 
ΘΌδεί. α "δὲ ,) 8ὴ ἱΠΟΌΪΟΘΙ ΔΓ 
Κηον]οάρο παίυσγαὶ δηα τηοσαὶ, ἴῃ ἰπΐηρθ 
Ἡυτλδη δηὰ αἰνίηο: δροΐκοη ἴῃ Ν. Τ'. οὗ 
1.9 Ερίσυτοδη δηὰ ϑϑίοϊο ρ}]οβορἤεγθ, ἢ 0 
δροῃΐ ἐμοῖτ [ἰπ16 ἴῃ ἱπᾳυΐτγίοβ δῃὰ αἰβουββίοῃ8 
ΤΟΒΡΟΟΙΪ ΗΒ τογᾺ] βοίθηςα, Αοίβ χυὴ. 1δ, 
Φιλόστοργον, ον, ὃ, ἡ, δὰ]. (φίλος, 

στοργὴ.) ἑοπάενίῳ ἐν, κέμαϊν αὔεοίίοη- 
εἀ, Ῥτορ. ἰονγαγὰβ ὁπ ϑἶβ Κἰηἀτοὰ ; ἴῃ Ν, Τ' 
ἐονταγάς ΟἸ τἰειϊδη Ὀγοϊδγθη, Βου. χὶὶ. 10. 
Φιλότεκνος, ου, ὁ, ἡ, ι4]. (φίλος, 

τέκνον.) ἰουΐπς οπδ᾽ 8 οἰέϊάνεη, ΠΝ 4, 
Φιλοτιμέομαι, ἴἔ, ἥσομαι, (φιλό- 

τιμος, ἔν. φίλος, τον} ϑερῦν, τοὶ. ΟΓ 
388. 0 ἰοῦο λομοι, ἰο δδ απιδέξοιϑ, ἀπὰ 
ὗν ̓ῃΡ}. “ἴο ὀχοῦὶ οῃβθβο] ἔγοτι πηοῖνεβ οὗ 
διη ὈϊΌοη 1 δἷποο ἴῆ6 σοπθαίδηθ ἴῃ (ἢ 6 
Ῥυχβυΐίβ οὗἨ υτηδη Ν]ΟΥΥ ταδὶ Ὁ6 ργερασγϑὰ 
16 080 [Π6 τοοϑῖ βδίγθηυου8Β ΘΧΘΓΙΓΟΏΒ.: 
χπακίηρ ἴἰΐ {ποεῖν τηαχίτη, ἱπ [86 σψογὰβ οὗ 
Τῆυς., μὴ φεύγειν τοὺς πόνους, ἢ μηδὲ 
τὰς τιμὰς διώκειν : ἰο ὅδ απιδίξίοιιδ οὗ 
ἀοίπρ ΔῺγ τπϊηρ, ἐο ἐχϑγέ ομθϑοῖ 0 ΘαγῊ- 

'ψ βἰγίοε, ἷ. 6. ἔτοπι ἃ ἰουθ δῃὰ 8686 οὗ 
ΠοΠοΟΣ : δ0ὺ 908. Απί. ᾿ὐλάς τ 8 8, χν.9, 
δ. 28]. Υ. Η. ἰχ. 29. Χϑη. Μδμι. ἱϊ. 9, δ. 
10 Ν- Τ. Ἔσο. χν. 20, φιλοτιμούμενον 
εὐαγγελίζεσθαι. 2 Οον. ν. ϑ.1 ΤῊ. ἦν. 1], 
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“παρακαλοῦμεν ὑμᾶς φιλοτιμεῖσθαι (ἴο 
ΘΩΓΠΘΒΕΥ δ γῖνθ᾽) ἡσυχάζειν. 

Φιλοφρόνως, «ἂν. (φιλόφρων, 
ἀἐπαϊν, οοπγίδοιθίν, Αςῖδ τ ΝΣ 7, ἀφ ρων.) 
Φιλόφρων, ονος, ὁ, ἡ, δὰ.“ (φίλος,) 

φρὴν.) ὑγεεηάϊῳ, πιλπαοὰ ἐμάν αἰηροιοὰ, 
18. | δουτίθοιϑ, 1 Ῥεῖ. 1. 8, ἀῃὰ ΟἸ888. 

Φιμόω, ἴ. ὦσω, (φιμὸς,) ἐο πιυζεῖε, 
ὮΔΏΒ. 1. Ῥτορ. οὗἨ οχϑὴ τηυζζί θὰ ὙἘ116 
ἰτοδάϊηρ οὐἱϊ σταίη, 1 ΟοΥ. ἰχ. 9. 1 Τίμα. 
νυ. 18, οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα.---Ἰ]. 
ἔργ. ἐο ἔλα Ἡνα ἢ »μέ ἰο 8,ϊϊοποθ, δὰ 
Ῥ858. ἕο Ὶ ἢ ἡοπέ, δοία ομϑ 8 
»Ῥόαρα. 1) 881 ὰ οἵ Ρεβοηβ, Μίιι. χχίϊ. 84, 
ἐφίμωσε τοὺς Σαὸδὸ. 1 Ῥοῖ, 1ϊ. 16. «108. 
δηὰ ]Α(. Ο]488. Ῥαβ8. Μαῖιί. χχὶὶ. 12. Ηδθηςβ 
ἦν ἴ8 ἀρρ!!οὰ ἰο ΟἸιτβιΒ σοιωσωδη πα 88 
οΥΙὶ βριτῖς πο ἐὸ τὨγουφσῃ 1116 οὐζϑηβ 
οὗ ἃ ἀοιηοπίδο, . ἢν. 25, φιμώθητι. 2) 
οὗ τΠὨΐηρβ, ἂς νἱπὰβ απ γᾶνυθθ, Ρ888. ἴο 
ὙᾺ , ΜΙκ. ἱν. 89, πεφίμωσο. 4108.͵ 

ἀο Μδος. 8 2. 1 
Φλογίζω, ἴ. ἰσω, (φλὸξ,) Ρτορ. ἀπά 

Δ]πηοδῖ Δ] Ἀγ8 ἴῃ ΟἾ888. ἑ ὡξ ἴα Βερί. Ἶἴο 
ἑαήαηιδ, 8ο6ὲ ὁπ Πγ6; ἴῃ Ν. Τ. βᾳ. ἐο ἐπ: 

Ῥδβϑίοῃ, ἀϊβοογά, οσ ᾿ιαϊγϑά : βαϊὶ 
οὔ ἢ ἰοησυο, 98. 11. 6, φλογ. τὸν τρόχον. 

2 ΤῊ. ἱ. 8, Βορῖ. δηὰ Ο]8ε8. ΟἵὨ ρει ἰπίηρ, 
ΗδοὉ. ἱ. 7, πυρὸς φλόγα. ϑιερί. ὅς Ο]αε8.. 
Φλναρέω, ἴ. ήσω, (φλύαρος,} ργῸΡ. 48 

οἷν. ἰπ ΟἸδδ8. ὁ ἴο δ ἰΐ Ἴ ΓΘ ονεγῆον Ὑ] ἢ 
[Δ }κ,᾽ ΞΞ ἐο Ῥγαΐο, ἰο ἐγυΐα. Ἰαίταηδ. ; ἰη Ν, Τ'. 
ὯΓΔΏΒ. ἐο »Ραΐδ αδοιμῖ ΔῺΥ οπα, ὃ ΦοΒη 10, 
λόγοις πονηροῖς φλναρῶν ἡμᾶς. 
Φλύαρος, ου, ὁ, ἡ, κα]. (φλύω, 1Αἱ. 

ἰησ, 1. 6. ψῖτ [ΔΚ ; 
ἑαξίίον, ἐγύον, 

1 Τί. ν᾿. 18, δηά οἷ. ἴῃ Ἰδαίου ΟἿαβθ. 
Φοβερὸς, ἁ., ὁν, δἀ]. ἕω, - Δ ενεδς δε μαμὰ, Ἡρου  Ἐ. ΕΤ, ψοβερὰ ἐερὰ 

δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως. νοτ. 8]. Χ]!. 6], 
δορί. δηὰ Ο]888. - 
Φοβέω, ἴ. ήσω, (φόβος.) ῥτορ. ἐο ρ»εξ 

ἐη 7δαγ, ἐστ, "εἰρλίοη ; Ὁυΐ οὔϊοποι, δὰ 
ἴῃ Ν, Τ΄, ΟὨΪΥ τοϊά. ΟΥ Ρ858. φοβέομαι, 
8ΟΓ. 1. ῥΆ88. ἐφοβήθην, δηὰ ζυΐ, 1. Ῥαβ8. 
φοβηθήσομαι οἴϊοη πῃ τϊὰ. 86 ῆ86, ὈΓΟΡ. 
“ἴο νὺξ ΟμΘΒ 86] ἴῃ ἔξαγ," ΞΞ ἐο ἴϑαν, ὧδ᾽ 
φϑαιά, ἑογγίβοα, εἰς μον ἔγομι ἔδα δἰ ΠΡ ]Υ. 
ΟΥ ἴτγοιῃ δϑίοῃ βμηθηῖ. ἴ. ῬΒΟΡ. δηά. 
ΘΕΝΕΒ. ἴῃ νδυουδβ σΟ ΒΓ Ο0Π8: 1) ἐῃ- 
ἔγαπβ. δὰ τρην υὐτε δ }}Ὲ μὴ ἐὰν τὸ 
κακὸν ποιῇς, φοβοῦ : δο μὴ φοβοῦ, ἥξαν. 
"οί, ΜΚ. ἰὰ 3: μὴ ΕΣ Τὰν "7:61 
ἐφοβοῦντο, ΣΧ. 82. Μαῖϊ. χὶν, 80. χυὶϊ. 6. 

ἜΘὉ. χὶ!!. 6, ΕὉ]]. ὮΥ δος. οὗ ἃ οοψη. Ὠοτη, 
1 Ῥοῖ. ϊ. 14, τὸν φόβον αὐτῶν μὴ 
φοβηθῆτε. νεῖ. 6, μὴ φοβ. μηδεμίαν. 
πτόησιν: ἀρ δ ἶν. 4], ἐφοβήθη- 

« 



ΦΟΒ 
σαν φόβον μέγαν. 32) ἐγαπδ. ὙΠῈ δοο. : 
οἵ ροῖβ. Μαίϊ. χ. 26, μὴ φοβηθῆτε αὐὖ- 
«τούς. χὶν. δ. Φοδη ἰχ. 22. οαι. ΧΙ. ὃ. 
6]. ἰδ. 19: οἵ ἐπίπα, διάταγμα, Ἠδοδ. 
χὶ. 23, 27. ον. ἴ. 10. 8) [0]]. Ὁ ἀπὸ, 
Ἰ1τ, ἴο ἔδαν τοι, δε αὐγαϊά ΟἹ ΔΏΥ οπο, 
Μαῖί. χ. 28. [.ὰ. χίϊ. 4. 4) [0]]. Ὁ μὴ, 
ἰδεῖ, Αοἰδ χχνὶ!. 17, φοβ. μὴ εἰς τὴν 
Σύρτιν ἐκπέσωσι: ΥΥ μήπως, νεγ. 29. 

Μαῖ. 1. 20, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν 
Μαριάμ. ἅ. 4 ὉΡΤΙΣ δ. ἼΤ, ΜΟ. 
ΒΑΙΓΥ, ἰο ὕξαν, ΞΞ ἰο τουδγεηοα, ΒΟΝΟΆΤ, 
ὙΠΠῚ δος. 1) φεηοσ. ΜΚ. υἱ. 20, ἐφοβεῖτο 
τὸν ᾿Ιωάννην. ἘρἘ. ν. 33. 2) ερες. τὸν 
Θεὸν οΥ τὸν Κύριον φοβεῖσθαι, ἰο 78αν' 
Οοά͵ ἰο τουεγόποῦ, 6. ᾧ. “ἴο διἰδηῃὰ ἴῃ δυγα 
οἵ αοἀ," τΓδ6 ρυπίϑποι οὗἩ Ἡγοπρ, 80 88 ποῖ 
[0 ἀο ονἱϊ, [,. χυ]. 2, τὸν Θ. μὴ φοβού- 
μενος. χχῖϊὶ. 40. 1 Ῥοῖ. ἰϊ. 17. Οἱ. 11, 22: 
αἶδο, ὉῪ Ηοῦτ., ἰπ 1Π0 βδθῆβο οἵ το] ἱρίοῃ, 
ἸθίΥ, ΞΞ ὦ ; ,. ἴα. 1. δ0, τὸ 
λεὸος αὐτοῦ---τοῖς φοβ. αὐτόν. Αοἰδ 
χ, Ὁ, 85. εν. χὶ. 18; δο οἱ φοβ. τὸν Θ. 
ἙῬτοβεϊγιθα,, Αςἰβ χίϊὶ. 16, 26. 
Φόβητρον, ου, τὸ, (φοβέω,) “ βοτηο- 

(ἰηρ ἔεατία!,᾽ α γεαζι ᾿ 
χχὶ. 1], φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ 
οὐρ. ϑορί. 
Φόβος, ου, ὃ, (φέβομαι.) 7δατ,, ἰδΥΤῸΥ, 

1. ἀὐνᾳ δηὰ ἌΣ οι. χῖν. 26, ἀπὸ 
τοῦ φ. ἔκραξαν. ἴλι. ἱ. 12. 11. 9, αἱ, 
φόβου αγε, 2 Οοτ. νυ. 11. 1 Τίω. ν. 

, 81. Ἔσ]}. Ὁγ βοη. οὗ [π6 ρΡεγβ. οἵ {πἴη 
{εατοὰ, Μαῖϊ. χχνϊ!. 4. οδῃ νἱ!. 18, 
Μείου. “ οὐ͵εοῖ οἵ ἔραν, οι. χίϊ. ὅ, 
βιορί. διὰ ΟἸδ45.:; σῖιἢ {πὸ 1468 οὗ ἀείοπέθῇ- 
πιοπί, Μαῖϊ. χχνὶϊ!. 8, μετὰ φόβου καὶ 
χαρᾶς μεγάλης. Μῖκ. ἷν. 41. ἴω. 1. 6ὅ. 
ν. ὅ6, “--Ἴ1. ἵν ἃ ΜΟΒΑῚΙ, ΒΈΝΒΚ, γοῦε- 
γόμοθ, δοποι, οὗ Ῥεζβϑοηβ, Βοπῃ. χὶϊ!. 7, τῷ 
τὸν φόβον, τὸν φ. Ἐἰδον. οἵ αοὰ οΥ 
Ομηβι, ὁ φ. τοῦ Θεοῦ ον Κυρίου, 2 Οον. 
γ. 1], δὰ βοπιδιπιοβδ πρὶ. Φυάο 29. 
Ιπίθμβ. ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ, 1: Οον. 
ἱϊ, 8, 4]. δηὰ -. Βγ Ηεῦν. ΞΞ γεϊσίοη, 
ἰδίῳ, ὁ φ. τοῦ Κυρίου, Αοἴε 'χ. 81]. Θεοῦ, 
Βοιω. 111. 18, δηὰ ΟἸ]688. 
Φοίνιξ, ικος, ὃ, α ραϊπι-ένεο, Ζοἶνι χὶΐ, 

18. Καν. νυἱῖ. 9. ϑερί. 
Φονεὺς, ἕως, ὁ, (φονεύω,) α πε ΕΥ̓ΘΥ,, 

Μεῖι. χχὶϊ. 7. Αοίβ πὶ. 14. αἱ]. αηὰ Ο]828. 

Φονεύω, εύσω, (φόνος,) ἴο εἴαψ, ἰο 

πιιγάον; δὐεοὶϊ. οὐ φονεύσεις, Μαῖϊ. ν. 

9). Μῖκ. χ. 19, αἱ. δπάὰ ἡ ῳ Θοηονγ. 

Μαῖι. ν. 21. 2α. ἵ,. 11. ἵν. 2. Ἐ]]. ὃγ 
8ιο. Μαῖι. ν. 6. ϑερί. πὰ ΟἸ 258. 

ᾧΦόνος, ου, ὁ, (οὐεοῖ. φένω.) τπωγεγ,, 

ΜΙκ. χν. 7. ἴμι. χχῆ, κὸ αἱ. Ηοῦ. Σιν 87, 
ἐν φόνῳ μαχαίρας. υτ. φόνοι, Μαῖϊ. 
ἦρθ, 4]. Θρι, δηθὰ ΟἸ]α88, 
Φορέω, ἔ. ήσω, (ἔν. πέφορα, οἱὰ ρτεῖ. 

σα 
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δωυγάδη, ἸΔΥ ἃ Ὀυγάοη ὑρὸπ δῃ 
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τηΐά. οὗ φέρω.) ἐο ὅεατ' αδοπῖ, ἐο τοεαΐ,, Δ5 
ἄτοδβ ΟΥὐὨἩ διτηβ, {{3η8. Μαεῖϊῖ. χι. 8, τὰ μα- 
λακά. Ζοδιη χίχ. ὅ. Εοαι. χίῖ!, 4, 22:68 
ἱϊ. 8, 4]. ἀῃὰ Ο]658. 
Φόρον, ουὅ, τὸ, ΟἿΪΥ ἴῃ . ὭΣΩΘ, 

᾿Αππίου φόρον, «Αρρὶϊ Υ ἀρ Αεὶς 
χχυ!. 1ὅ, 

ᾧ όρος, ου, ὁ, (φέρω.) Ῥτορ. “ἴδ ᾿Ὁ 
Ὀγουρῶξ οὐ μαϊὰ ἱπίο 186 ἰγεδδισυ οἵ ἴδ 
δἰαία,᾽ α ἕας ἰαϊά ἀροῦ μεῖϑοῦα δπᾶὰ ἐμεῖς 
ἀκ ΔΏΠΌΔΙΪΥ, ἴῃ ἀπδεϊποιίοη ἔγοτα τέ- 

: Ἰενίοὰ οὐ πιογοϊιδη θα δὲεμὴ ἴσῷ- 
ψο ]εσα, [ω1.. Χχ, 22. χχὶϊ!. 2. βοπ. χιῖ!. ὁ, 
φόρους τελεῖτε. γεν. 7, ἀπά 80 ἴῃ ΟἾδεε. 

Φορτίζω, , ίσω, (φόρτος,) γτο. ἐο 
οὔο; ἴδ 

Ν. Τ. ἄγ. οἵ 186 δυτγάεῃ οὗ (πὸ «νϊδἷ 
ἴανν, [χι. χ'. 46. Ῥαβ5. ραγί. Μδῖιί. χὶ. 28, 
πεφορτισμένοι, “γ0 σἴο ἃτο ορφρτεβοοὰ 
ἐβε ύως οὗ πίῃ, δῃὰὰ [80 δυγάεῃ οὗ ἰδς 
ΔΙ 
Φορτίον, ουὅ, τὸ, (φόρτος,) α δωσάδι: 

ΤΙ, ργορ. οὗ ἃ δὰ ϑρδίῥα ΤΉ ϑ ΩΝ , εα 
χχνΐ. 10, ἴῃ ]δὶ. .--. βσ. Ὦ οἱ 5. 
Ὀυτάδη οὗὨ 16 αν, Μεαίϊ. χσχῆῖ. 4. χὶ, 
46: οἵ ἔπ ἱπ]υπούοπα οὗ Οἰιεῖεὶ, Μίδες. 
χὶ, 80. 9) οὗ (86 Ὀυτάεῃ οὗ ομε΄ς εἴ:δ, 

. νὶ, δ. σἰσὴξ, ρογέεηξ, [μ. ΘΙ 

Φόρτος, ου, ὁ, (φέρω.) ἃ 5|ὴρ᾽ ,)γεισδέ 
οἵ σαῦρο, ἃ δωγάρη, Ἀεὶ χχνυῖ!. 10. ἰεχί. σε. 

ΤΑ ΚΑΛΈΟΝ, οὐ, τὸ, α ιελΐρ, ΦοΒα 
1:. 15. 
Φραγελλόω, ἔ. ώσω, (φραγέλλιον.) 

ἐο ξοοιγσε, ἸΔῈ δος, Μαῖί. χανῇ! 96, 4]. 
Φραγμὸν, οὔ, ὁ, (φράσσω.) α ἡέποε 

οΥ λαάρο, Μαῖ, χαὶ 835. ΜΚ. ἀπ᾿]. ίὩ 
χῖν. 25, εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς, "15 
ΠΔΥΤΟΥ͂ ΜΆΥ8 ΔΙΠΟΠ ἐπ νἱμβογαγάς." ῬΪαξ, 
Οἴωοη. 10, τῶν ἀγρῶν τοὺς φραγμοὺς 
ἀφεῖλεν. Χοη. γεπαῖ. χί. 4, δπὰ ϑερι. 
ΕἸχ. Ἐρῆι. 11. 14, 566 ἴὰ Μεσότοιχον. 
Φράζω, ἴ. ἀσω, Ῥτορ. ἔο ϑαν, φρϑαξ, 

οἱ "ΠΝ Τ. 0 δαρίαΐη, τὴ μ ἦν, . τὴν πα 
Μαῖὶ. χὶϊ. 86. χν. 1ὅ. ϑερί. διὰ 
Φράσσω, ἴ. ἕω, Ῥτορ. ἐο ὁποίοθο νὰ ἃ 

ἔθῃοθ, αἷϑο “οἶοβ ὉΡ,ἡ ἃ α ἀεἤίε, νἧϊμ 
ἐπθοῃε. Ηδξεποα βαἱά οἵ ἴΠ6 εδβ, ἐο είορ. 1π 
Ν. Τ΄ ΘὨΪΥ οὗἁὨ 116 τηουΐῃ, φράσσειν τὸ 
στόμα: 1) ῬΈΆΟΡ. οὗ ν]]ά Ηεῦ. 
χὶ. 83, ἔφραξαν στόματα λεόντων, " τεῆ- 
ἀοτοὰ {πϑᾶὶ ΠάΓΏ.]6858 ἡ 80 Μ. Απιοηΐη. 
χὶϊ. 1, ἔφραξέ τὸ στόμα τοὺ λέοντος. 
2) ΡΊΟ. ἴο 8ὶ ,. οι. ἱἰϊ. 19. ἵνα πᾶν 
στόμα φραγῇ. 2 Οὐον. χί. 10, ἀπὰ ΟἸκει. 

Φρέαρ, ατος, τὸ, Ῥτορ. α ιτροἷΐ οἵ »ὰ 
ἴον νψαΐοσ, δηὰ ἰδ ᾿" . ἀϊδιϊησεϊ 
ἴτοπη πηγὴ, ἴμα. χῖν. ὅ. ὕοβη ἦν. 11, τὸ 
ὁ. ἐστὶ βαθύ. νον. 12. ϑορί. 706. τὰ 

455, ΕἾς. οὔ (ἢ »ὲ 'π Ἠδέεδ, “186 Βοὶ- 
τοι] 655 μἷϊ,᾿ αν. ἰχ. 1. 2. 
Φρεναπατάω, ἴ. ἥσω, (φρὴν, ἀπα- 

τάω,) ἐο ἀδοεΐοα, Οα]. νἱ. 8, ἑαυτὸν φ. 
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.Φρεναπά ὁ, α ἀεοεΐοεν, Τῖι. Τίς, ἢ]. 8, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων : Θ᾿ απάτης, οὐ, ὁ, Ω φ ἵ ΟἸΐμι, ΡΎ 

 ᾧΦρὴν, ενὸς, ἡ, Ῥτοὸρ. ἐδ ἀἱαράγαρει, 
φεέαάγ. Ἤρηςο, 85 ΔῊ Ἰώ δὰ ἐμϑος οὗὅ 
ταθϑιυῖδὶ οιηοιίομβ, ὑδυδιγ δηὰ ἴῃ Ν. Τὶ 
τωοίοη. ἐδδ ηοὐπά, ἐλ6 δομΐ, ἱποϊυάΐης τῆθ 
ἸΝΌΘΙ]οοῖ, ἀϊπροοίτίοη, ἔδαϊ χε, ὅσ. 1 Οὐ. 
χὶν. 20. ϑερί. διὰ ΟἾδε. 

. Φρίσσω, { ξω, (φρὶξ,) ἐο δδ τουρᾷ, 
1 858 ταί ρ' ὉΡ ἴῃ Ὀγίδι ηρς Ροϊηίδ, ἐο ὀγέρέζα, 

Β.6]4 συ τὰ εαγ8 οἵ ρταίη. ὅρθο. οὗὨ μαεΐτ, ὅζο. 
ἐο δγεδίϊδ ; ἰῃ Ν, Τ᾿. οἵ ρογβοηβ, ἐο δλια θυ, 
ἕο φιαΐδ, ἴτουι ἰοστοῦ, ἤθη ἴ80 Ὑ διαὶγ 
διδῃ θ οἡ ὁπ. ἰηίγϑηϑ. 94. ἰὶ. 19, τὰ δαι- 
μόνια---φρίσσονσι. ϑορι. δηὰ ΟἾἶδδδ. 

Φρονέω, ἴ. ήσω, (φρὴν, . ἕο 
ἑλέηκ, ἱ. ὁ. ἴο “αν 109 νὰ οὗ ΟΡ 
οἶδο [80 τηϊηἀ,᾽ δυϊ δῦ }}γ ΤῸ ΜΙΝΌ, ΟΥ ΤῸ 
ΒΕ ΜΙΝΡΕΡ, ἦασε ἐπ ηιΐπα, βαϊά ψζϑπογα]]ν 
οὗ ΔΩῪ εἰηοίίοη οὗἉ {πὸ πηϊπὰ: ἰῃ Ν. Τ. 1. 
᾿μβυψὶ {ο ἐλέπκ, ἰο πιδαῃ, Ὁθ οὗ ορἱπίοῃ, [0]]. 
Υ δοο. οὗ (Ππΐπηρ ἱπηρ᾽ γπρ πάππον οὗ ἐἰίπ. 

ἴηρ. Ἀοἰδ χχνῇ!. 22. ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς. 
ον. χὶϊ. 8, παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν. 1 Οον. 
ἦν. 6. 6]. ν. 10. ΡῬΙΝ]. ἱ, 7: τι δὰν. 
1 σον. χίϊ. 11. Βοπι. χίϊ. 8, φρονεῖν εἰς 
“ὁ σωφρονεῖν .---11, Ὑ Ή Π Θδροοΐα] τοίου- 
Ἔτιδο ἴο ἴΠ6 πηϊῃὰ 88 δοϊϑὰ οἡ ὉΥ [86 δεο- 
τί οΏ 8, 0 δδ τηἱπαεά, 0 ἐλέπξ, ἢ δος. 1) 
ξόπτοε. Ῥ]. ἢ. ὅ, τοῦτο φρονείσθω ἐν] χχὶν 
μὲν, ὃ καὶ ἐν Χρ. ᾿᾽1. 11). 15, Εσοπι. χίϊ. 

16, τὰ ὑψηλὰ φρονεῖν, δὰ τὸ αὐτὸ οΥ 
τὸ ἕν φρονεῖν, "ἴο ὃο οὗἩἨ ὁπ6 πηϊηά," “ τὺ 
οὐ] ἰναῖθ ὑπαηϊ ΠΥ δηά σοποογὰ.᾽ 2) 4180 
ἴῃ [860 ρῆγαβο φρονεῖν τά τινος, (8ς]}. 
“τράγματα,) Μϊεΐι, τ ἢ]9 ἱπ ΟἼ 688. ἰδ οἷἱσ- 
ἈΠ "τὸ ἴ6Κὸ μασὶ ὙΠ ΔῺΥ οὁπο.᾽ ἰηῃ Ν, Τ. 
ΤηΘΔῊΒ ἴο δαγὸ ὕογ, ὍὃὍο ἀονοϊοα ἴο, ἄζο. 
Μαίι, χνὶ. 28, οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θ. 
ον. Υἱϊ]. δ. ῬΆ]]. 101,19, Οὐ]. 1. 2, τὰ 
ἄνω.---Ἰ11. ἐὸ τοϊπά, οαγὸ 70γ, σὐϊῃ ὑπέ 
τινος, ῬῺ]]. ἱν. 10: οὗὨ ἐἴϊηο, ἐο μλνρις ἢ 
ἄρερ, τὴν ἡμέραν, Βουι. χὶν. θ. 

Φρόνημα, ατος, τὸ, (φρονέω, Ῥτορ. 
21] ἀποὺ μὲν ἧπ ταἰηά,᾽ ᾿ ἦξ, ΣΝ ᾿ 
«οἱ, λοτα. υἱῖϊ. 27, οἷδε τί τὸ φρ. τοῦ 
Πνεύματος. νετ, θ, 7, τὸ φρόνημα τῆς 
σαρκὸς, ΞΞ τὸ φρονεῖν τὰ τῆς σαρκός. 

Φρόνησις, εως, ἡ, (φρονέω.) πιέπά, 
Σ 1ὴ πιοάδ ΡΥ δα δηά ἔδο] την, 

κι. 1. 17, ἐν φρονήσει τα δον τς, 2) ἀη- 
, Ῥγκμάδησε, . ἷ. 8, σοφίᾳ 

καὶ ῥφσαγάι δορί. δά ἴμεν, ἀμ 
Φρόνιμος, ἡ, ον, δ). (φρονέω,) Ῥτορ. 

ὙΡοίης, ἴπ 1ῃ6 ροδϑϑβδίοῃ οὗ οὔθ᾽ β 80Π868,᾽ 
8120 “ δαυΐηρ ἃ δουπὰ υπάἀογβίδπαϊηρ," »γε- 
εἰεπέ, ιυΐϑε. Μαῖϊ. νἱὶ. 24, ἀνδρὶ φρ. χ. 16. 
χχίν. 456. χχν. 2. οῃ,, χἰΐ. 16. Γ Ὅονς. ἐν. 
10. Βερί. δηὰά Ο]258. 
Φρονίμως, κἀν, (φρόνιμος,) τγυ- 

ἀδιείν, τοίϑοίν, 1. χνὶ. δ δοα ΟἸαε8. ᾿ 
Φροντίζω, ἴ. ίσω, (φροντὶς,) ἐο δδ 

ἐλουρδο οὐ γογ, ἑαΐε οαγϑ ἴο ἀο ΔῺΥ (δίηρ, 

“προΐστασθαι. ϑερῖ. ἀδηὰ 

Φρουρέω, ἴ. ἥσω, (φρονρὸς.) ῬτῸΡ. ὅο 
ἩΡΡᾺ δε ἐς σωυαγά; πὰ (ἢ αἰ δ θὰ δα 
[0}1. ὉΥ δες. ἐο τοαῤοὴ, σμαγά, δὲ} ΔᾺΥ ῬῈ- 
800 ΟΥ ἰΐης: [. ΡΒΟΡ, βαϊὰ οὗ δ πινξζανῳ 
ψαῖο ἢ ΟΥ̓ΘΡ ἃ Ϊδοθ, 2 Ὅογ. χίἍ 82, ὁ 
ἐθνάρχη:--- ἐφρούρει τὴν πόλιν ; αἷδο οὗ 
8 οἱοδἑ ταιο ἢ ΟΥ̓ΘΡ 8 Ῥτίδοηον, 64]. 11}. 28, 
δηἀ Ο]4822.----11. ΕΙΘ. ἐο ἄορ, ργεϑεόγῦδ ἴῃ 
ΔΗΥ εἰδῖο, ΡΠ]. ἵν. 7, τὰς καρδίας ὑμῶν 
ἐν Χρ. Ἴ. Ῥαδθ. 1 Ῥοί. ;. ὅ, ἐν δυνάμει 
Θεοῦ. 
Φρνάσσω, ἴ. ἕξω, ἴῃ ΟἸΔ85. ΟὨ]Υ ἀ6- 

Ῥοη. πκἰά. φρυσσσομαι, ἴο γαφδ, Ῥτορ. οὗἉ 
δηΪ18]5 ; 8180 οὗ ρεσβδοῦβ δεϊηρ τι} ΕΌΣΥ 
δὰ ἰῃβο ποθ. ἴπ Ν, Τ΄ ΌὉΥ 8 ΤηΘίΔΡΒ0 
ἴδ κοι ἔσομαι (6 δῃοσάηρ δὰ οἵδόὸῦ δουμὰϑ 
οὗ ἱπιραϊίΐθῃοθ δπά σαζο, διηἱεοαὰ ὉΥῪ μεῖς 
πιο] οά δἰοθάβ, δὰ {πογοίοσο δρρ] δ Ὁ ]9 
ἴο νἱοϊοπὶ δπὰ μοβδάβίσοηρ τῶςθπ, ἴο γαθέ, 
“τατιυ]υδἴο.᾽ ἰπίγαμβ. Αοἱϑ ἱν, 2ὅ, ἱνατί 
ἐφρύαξαν ἔθνη: 
Φρύγανον, ου, το, (φρύγω,) α ἃ 

δέἑοῖς δ ἂν ὀγωδδιοοοά, ΑεἰΒ χχν]ὶ. Ἶ 
φρυγάνων σλῆθος. ϑερί. Δ ΟἸαββ. 89 

εἢ. Αῃ. ἰν. ὃ, 11, φρύγανα συλλέγον- 
τες ὡς ἐπὶ πῦρ. 

Φυγὴ, ἢς, ἡ, (φεύγω,) Μέρδέ, Μαιι, 
ἷν. 20. ΜΙ. χίϊ, 18. ϑερί. δηὰ ΟἾδεα, 

Φυλακὴ, ἢς, ἡ, (φυλάσσω,) φεπονῦ. α 
«τσαίοῆ,, σωαγά : 1, ῬγῸρ. "ἴθ δοῖ οὗ κοορίῃρ 
τϑίο ἢ, οΥ συδΡάϊηρ, [,υ. ἴΐ, 8, φυλάσ- 
σοντες φυλακὰς, δηὰ ΟἸδδα..--- 1. πιείον. 
οὗ ΡΘΓΒΟῺΒ βαῖ ἴἰο ψδίος, α τοαξοῦ, συαγάδξ, 
Αοἰϑ χίϊ. 10, διελθόντες πρώτην φυλ..--- 
11. πιοίοῃ. [0 έαοδβ πο ταῖς 15 ἱκορί : 
] » δίαζίοπ; φ. δἰαξῥοη οὐ δαωκί, 
Βον. χυἹ. 2. 2) οὗἁὨ (Π6 ρμ᾽αοθ ψΠΟΓΘ ΔΩ 
Οη6 ἷ8 ψαϊοῃ θα οὗ και τἀο, ευαγά, σμδίον, 
α »γίβοῃ, ζϑῇοσ, Μαῖϊ, ν. 25, εἰς φυλακὴν 
βληθήσῃ. χὶν. 8, κι. χχὶ. 12. χχὶϊ, 33 
Φοδη 1. 24, Αεἰβ νυν. 19, οὗ. [Ι͂η τὴ0 
8680 οὗ ἐπιργίβοππιοπέ, 2 Οὐγ. νἱ. δ. χὶ. 
28. Ἠοεῦ. χὶ. 86. ϑερί, δῃὰ ΟἸδεο. ΕἾ. οἵ 
πο Ὀος(οΠ.]688 ροἱϊ, 88 [Π6 ργίϑοῃ οὗ ἀθιηοηβ 
δηὰ [Π6 8015 οὗ τἱ]ἱοϊκοὰ τηθη, 1 Ῥοί, 1ἰ, 
19. μον. χχ, 7. 8) πιοΐοῃ. οὗὨ ἔπιο, α 
τοαίοῦ οὐ αἰνϊδίουη οὗ 180 πίρῃϊ, ἀυτίης 
ΜΒΙΟΒ ὁη6 νγαῖοῖ οὗὨ δβο]άἀΐογα ἱκορὶ χυδγά, 
[μὰ. χὶϊ. 88, ἐν τῇ δευτέρᾳ φ. καὶ ἐν τῇ 
τρίτῃ φ. Μαῖι. χὶν. 26. χχὶν. 48, 
Φυλακίζω, ἢ, ίσω, (φυλακὴ,) ἐο 

ἕῃ τυαγὰ, ἐπιρτέροη, Αεῖδ χχίϊ. 19, ΟΕ τς 
ζων. ὙΜΙΡά. χυὶϊ. 4. Αοι. ΤΏοα. 8ὶ 46. 
Φυλακτήριον, ον, τὸ, (φυλακτὴρ,) 

ῬΓΟΡ. α τοαξοῖ-»οϑβί, σωαγά-λοιδε οὐ 7γυτί, ἢς. 
Ῥτοίεοίίοη, ϑαΐε- σωαγά ; Ἰδησο, τηρίοη. αΚΝ 
απιρῖοί, δον (Ὠΐηρ σόοτη τἰρν 186 προῖϊς, ἄς. 
85 8 ΡΥΟΙΘΟΙΟΉ, ἀσαῖπϑί ΔΏΥ ΠΆΓΠῚ, ΘΟΥΡΟΓΘαὶ 
ΟΥ Ἰτηρη8]. Ηδησο ἴῃ Ν τι ΒΗ τὰ 
φυλακτήρια, Ἰἴξ, “ ργαγοτ- Β]]οὲβ," βἰτίρε οὗ 
ρΡἈΓοΒτηθηΐ, ἜΡΘΗ οὲ ἥρωι νατῖουδ δ6ι- 
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ἰηςε5 οὗὨἩ {π6 Μοεαῖς Ιδνν, ὙΔΒ εἶ ἐδ 6 968 
δά ἀτουπὰ {πὸ ἐοτοϊιοδὰ δηὰ Ἰοῖξ. τσῖνὶ 
ΜἾ]9 δὲ ργαγοῦ, Μαίϊ. χχίδ. ὅ, πλατύ- 
νόυσι δὲ τὰ φυλακτήρια. 

Φύλαξ, ακος, ὁ, (φυλάσσω,) α Κδέρεέν, 
δεόῥεας Αείϑ τ. μ Χιϊ, 6, ὶδ ϑορί. 
δηὰ ΟἾδδβ. 
Φυλάσσω, ἴ. ξω, ῬτοΡ. ἐο ιτυαξοῖ, ἰ. α. 

“[ο νραῖκοθ," "ἴο Κϑὲρ αἴναῖκο " αἷδο, ἐο ἀθδρ 
τοαϊοῖ, ὉΥ πἰραῖ. ἴῃ Ν, Τ. 1. ΡΒΟΡ. διὰ 
ΙΝΤΆΑΝΒ. ἐο ἤθορ τυαϊοῆ,, ὶνᾺ ἀςο. 
οἵ (89 οορη. πουπ, [μι. ἃ. 8, φυλάσσον- 
τες φυλακάς.---11. ῥῬΒΟΡ. δηὰ ΤΈΆΑΝΒ. 
Ὑ1} 860, ἐὸ τοαίοΐ, σμαγά, Κδορ, " Ροι- 
ΒΟῺΒ ΟΥ ἰὨΐηρδ [ΤΌ ΘΒΟΔρΡΘ ΟΣ ΥἹΟΙΘΠΟΘ, 
Ται. νἱ}. 29, ἐδεσμεῖτο---φυλασσόμενος. 
Αοἰδ χίϊ. 4, φ. αὐτόν. ϑ6ρῖ. δῃὰ ΟἾδ828. 
ἴμι. χὶ, 2], δοο. τί. Ασείβ χχὶϊ. 20, τὰ 
ἱμάτια. ϑορί. δηὰ Ο]4828. 2) οὗ ρῬϑσβοῃδ 
ΟΥ τιΐπρο Καορί ἴῃ βαίοίυ, ἐὸ ἤθθρ, Ῥγόϑεγυο, 
9. 8. Ῥόγβοηβ, Φο,η χνῖ. 12, οὺς δέδωκάς 
μοι ἐφύλαξα. 2 Ῥεῖ. ᾿!. δ. Ζυάο 24. 
2 ΤῊ. 1. ὁ, δηὰ ϑβορί.; ἐῤέησθ, ΦοΒῃ 
ἐδ ἤμ ΤῊΣ ὑτας 2 ΤῊΝ .. 12, 14. 

Ρί- τηϊὰ. ἐὸ οποβοῖ ἤγοπι, ΟΣ αϑ 
ἴο ΒᾺΥ (πΐηχ, ὅδ οἡ οπθ6᾽5 συαγά, 13 ἰο δ6- 
ταῦ ὴ ανυοϊὰ ; 6. ᾳ. νἡϊὰ ἀπό τινος, 
Χοα. γε, ἰΐ. 8,9. οὔδο τοῆεχ. 1 Φόδη ν. 
2], φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώ- 
λων. ταϊά. ἴμκι. χί!. 1δ, ὁρᾶτε καὶ φυλάσ- 
σεσθε ἀπὸ τῆς ΤλΈΕ δε ον σι 
806. ἔο αραϊηδί, οἵ, Δοῖβ χχὶ. 
95. 2 Τίπι. ἱν. 16, ὃν καὶ σὺ φυλάσσου. 
Ζο8. αμὰ ΟἿα88. [0]. ὉΥ ἵνα μὴ, 2 Ροϊ. 
δ]. 17.---111. το. ἐο κοῦ} οὐ οὐϑεγυδ ργθ- 
οορίδ, ἰανγα, ὅς, στ δος. [ωὰ. χὶ, 28, 4].; 
τηϊὰ. πάντα ταῦτα ἐφ. Μαῖι. χῖχ. 20 
ϑορί. δῃηά (]488. 
᾿, Φῦλὴ,, ἢς, ἡ, (φῦλον.) α ἐγέδο, ὑτῖτα. α 
φαοο, ᾿ἰπαγεά: Ἄν Τ. ΤΟΡΒΟΡ. τλον ὁ 
ποδίοη οὐ Ῥοορῖδ, 88 ἀθδοθῃάϑα ἔτοτῃ ἃ οοτω- 
ΤΔΟῺ δηρθδίοσ, δῖ. χχίν. 80, πᾶσαι αἱ 
φ: τῆς γῆς. ἔν. ἱ. 7. ν. 3. υἱῖ. 9. χί. 9, 
αἱ. απὰ 8ορι.---Π]. ΒΡΕΟ. α ἐγίδο, βαϊὰ οὗὨἉ [6 
ετῖδο8 οὗἩ Ἰβγδοὶ, Μαῖϊ. χῖχ. 28: δηά [.. 
ΧΧΙΙ, 80, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς 
"τοῦ Ἶσρ. ἰϊ. 86, ἃ]. δηὰ ὅϑορί. οἷν. 

Φύλλον, ου, τὸ, (φύω,) α ἴδαῦ; ἷπ 
Ν. Το οὐΪἱγ ΑΙ ἐών ἢ ἔεαυος, [οἰδαρο, 
Μαῖϊ. χχί. 19, α]. δορί. ᾧ ΟἾδβ8. 

. Φύρᾶμα, ατος, τὸ, (φυράω, ἴοὸ τηὶχ 
ὌΥ 5Βεἰγτίηρ οὐ Κηραάίηρ,) τ, ἃ 
φα28. ἀπ ΠΘΏΘΓ. α ηιαϑ8, ἀμενμ 6. ᾳΤ. οὗ 
Ῥοιιοτ᾽Β οἶδ ΡΓοραγϑὰ ἔοσ τοοὐ]άϊηρ, ουλ. 
ἦχ. 9]. δβ'ο δ τῶδϑϑβ οἵ ἀουφὶν, 1 ον. ν. 6. 
6... ν. 9, ὅλον τὸ φ. ζυμοῖ, ρτονογῦ., 500 
ἴπ Ζύμη : ἔψ. σαι. χὶ. 16, εἰ δὲ ἡ ἀπα 
χὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα. 1 Ὅοτ. ν. ἴ, 
νέον φ. “α ποιυ-τηΔα9 τη888 οὗ ἀουρὶ,, ὃὈ6- 
ἔοτο ἔπ Ἰϑανθῃ ἰδ ραξ ἰη.᾿ ϑορί. δὲ Ο]4885. 

Φυσικὸς, ἡ. ὁν, αα)]. (φύσις,) ῬτΌΡ. 
ψοϊραὶ, παέωγαὶ, Ῥτοἀυοοά Ὀγ πδίατθ [ῃ 
ΣΎ, παίωμγαϊ, ἀοοονάϊηρ ἴ0 παίατο, ἡ Φ. 
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χρῆσις, Βοι. ἱ. 36, 27. 8.0 Αὐτ. Ερίέεϊ. 
᾿ὶ'. 20, 6, φυσικὴ κοινωνία᾽ ἀνθρώπων 
πρὸς ἀλλήλους : οἵ Ὀοαδίδ, ἄλογα ζῶα, 
φυσικὰ, " ἐμμομη ἐμοῖς παῖυγαὶ Βεηϊ," 
βοπδιαὶ, 2 Ῥεῖ, 1]. 1 
Φυσικῶς, δἄν. (φυσικὸς,) »λψεϊοαϊῳ, 

παΐωγαϊίν, ἔγοτῃ ΟΣ Τρ ρα δεν ἡιξὲ 10, ὅσα 
δὲ φυσικῶς, ὡς «τὰ ἄλογα ζώα, ἐπί- 
στανται, “ ὉΥ ἴπο Ὡδίυταὶ δοηβοβ.’ Ὠϊορ. 
1μδδτι. χ. 187, φυσικῶς καὶ χωρὶς λόγον. 

τιν σιόω, ἴ. αὐ Ν. Τ. ἐφυῖν. ἴο 
υσάω, (φῦσα.) ΔΙ Οἢ τηθ8η8 . ἕο 

Δ οἰ δ ρ «ιὰ εἶαο ἐν δέν ̓ ἑηβαίε, ὈΟΛΪῺ Ῥτορ. δὴ . 1}. Ν. Τ΄. 
φυσιόω, ἢξ. ἰο » -», ἐηπαίσ νὴ ρτὶάο. 
δῃἀ νδηϊίγ. αῦβο]. 1 ον, νι. 1. ἡ γνῶσις 
φυσιοῖ. 80 ΡΊυϊ. ἀθ Εάυς. δεῖ δὲ αὐ- 
τοὺς μηδὲ τοῖς ἐγκωμίοις φυσιοῦν, δὐὰ 
ῬὨ1]ο, φυσήσας τῷ λόγῳ. Ῥδδ8. οΥ τηϊὰ, 
1 ον. ἱν. 18, 19. νυν. 2, χἱἱἹ. 4. ὅο Ρ]αῖ. 
νἱ. 258, ὑπὸ τῆς τύχης φυσωμένους : 
δηὰ 50 πῃ 1καἱ, “Ἱ ἰχυθτ.᾽ ὑπέρ 
τινος, ' Οὐογ. ἷν. 6. ὑπό τινος, Ο0]. ἢ. 18. 
ἀπ σις εως, ἡ, (φύω,) καΐωγε: 1. “τπ- 
ι ΒΟΌΓΟΘ ΟΥἩ οτφίη,᾽ φοπογαΐίοπ, δέγίᾳ, 
ἀδεοοηΐ, αα]. ἰ,. 16, ἡμεῖς φύσει ᾿Ιονδαῖοι. 
οι. ἱϊ. 27, ἡ ἐκ φύσεως, ἀπά 80 οἵϊ!, πῃ 
ΟἸΔ58. φύσει δπὰ κατὰ φύσιν.---"1. ἃ πα-. 
ἔωγο, 88 ποῃογαίθά οὐ ῥγοάυοοά, α φΈπεδ, 
ἀπά, 74. ᾽ϊ. 7, πᾶσα φ. ϑηρίων---δεδά- 
μασται τῇ φ. τῇ ἀνθρωπίνῃ. ΘΟ]. ἱν. ἃ, 
τοῖς μὴ ψυσει οὖσι ϑεοῖς. οτρ. 1 Οον. 
Υἱϊ!. ὃ.---111. ἐδδ παέωγο οὗ ΔῊῺΥ ΡῈ οζ 
Ὁηρ, ἴῃ6 πδίαγαὶ οομδιυ οι, [6 Ἰηπδῖα 
ἀϊδροδί οι, 40.8}1{166, ὅτο. 1) οὗἨ μεγβοπβ, ἴῃ 
ἃ τηογϑὶ 86η86, ἀθηοίίηρ [Π6 καῤέυα τηοῦθ οὗ 
ἐλέμκίπσ, ἀπθηϊρμίοποά ὈΥ ἴ86 ἱππθηοθ 
οἵ Ὠϊνίπο γαῖα, Ερὶι. 1,. ὃ, τέκνα φύσει 
ὀργῆς. Βοιι. ἰδ. 14: ὉΥ δπαίορυ, οὗ ἴδ9 

ἱνίπο παέμγο, 2 Ῥοῖ. 1, 4, ϑείας κοινωνοὶ 
φύσεως, 860 ΤΥ ὨοΐΘ. ὥϑΦμθο. α παίτοα 
8686 (Υ τγορτίοίψ, 1 Οοτ. χὶ. 14, ἢ οὐδὲ 
αὐτὴ ἡ φ. διδάσκει ὑμα----- ἔεος. 
Θααὶν. ἴο ἐδθ παέωγα Γ᾽ ἐδέηρα, ἴμ6 ογάοσ 
δῃηὰ οοπϑε αἰίοη. οὗ πδίυτο, κατὰ φύσιν, 
“πδίυταὶ,᾽ σαι. χὶ. 2], 24. παρὰ φύσιν, 
“ ὩΠΠδίΌΓΑΙ," ἱ. 26. Σὶ. ὁ4, δηὰ ()]488. 

Φυσίωσις, εως, ἡ, (φυσιόω.) α. ρυῇ- 
ἕηρ ρ, ἢ. σὶὰ ρυΐδθ, δ Οον. ὑπ ὁ0 7" ̓ 
Φυτεία, ας, ἡ, (φντεύω.) ἱπ 

δηά ΟἾαβ8. ἃ Ἰηέίαρ. ἴῃ Ν. ἢ α ᾿ροῖ 
ἢρ. Μαῖῖ, χν. 18; ἀπά δοὸ Ῥβαὶί. 834]. χὶν. 8, 

Φυτεύι, ἢ, εύὐσω, (φυτὸν, φύω,) ῶὼὃ 
»ϊαηΐ, ἰγδηθ, Μαῖι. ΠΡ 88, Ρ Αδτίκο, τρς 
ἀμπελῶνα. 1 Ὅον. ἱχ. 7. συκῆν, ἴ,Ὁ. χῆϊ, 
θ: αὖβο]. χνὶϊ. 28. μβ88. σοῦ. 6. ββορέ. δδὰ 
Οἶδα. Εἰς. Μαῖὶ. χυ. 18. 1 Οοσ. ἡ. 6. ϑῃᾷ, 

ᾧ ύω, ἴ. φύσω, ἰο σοποναῖΐδ, Ῥγοάποξ, δὲ 
ἩΜΙΗ, χα. ; αἷβο οὗ ρέγβοῃβ, ἐο δερεῖ, ὅδαν. 

488. φύομαι, 4180 δεῖ. δοΥ. 2, ἔφυν, κηὰ 
ρετί, πέφυκα, 88 ̓πίγλῃϑ. ἐο δ6 φεποταίδα, 
φτγοαπορα, ἰο ϑργίνο Ἐ}. . 85 Ὀἰδηίβ, 
ὅτε. ; 8150 οὗἨ Ῥϑίϑοῃβϑ, ὁ 8 δογη, ἰσ φγοὺ 



ΦΩΛ 
τὰ Ὺὰ δθ ὃν παίωγε: ἴῃ Ν. Τ, 1) ραδ8. δου. 

φύην, Ρατί. φνεὶς, ἰο βρτίπα τ οὐ σγοιν, 
85 ἃ ρ]αηΐ, [μὰ. νἱϊ]. 6, καὶ ἀν ν ξηράνθι; 
Ὸγ. 8. 2) δεῖ. Ἰηΐγσαηβ. ἴο ϑργέησ οἵ 
9γοῖῦσ ὠρ, Ἠϑῦ. χὶ!. 1, ῥίζα πικρίας ἄνω 
φύουσα. 

Φωλ εὸς-, οὔ, ὃ, α λοία, δεγγοιυ, οὗ ππὶ- 
τηδ]8, Ναί, νἱϊ]. 20. 1,0. ἰχ, ὅ8, αηὰ Ο(]668. 

Φωνέω, ἴ. ἤσω, (φωνὴ,) ἐο ϑοωπά, ἰο 
πξΐδΥ' α δοτιηαῖ, υοΐοθ, ΟΥ ΟΥ̓. . ῥτορ. δηὰ 
ΔΌΦΟ]. 1) οἷ δῃίμπηδ]β, 6. στ. 8 σοοῖκ, ἕο 
ογοῖσ, Μαῖὶ. χχνί. 84, 74, δὰ δορὶ. δηὰ 
ΟἸαδβ. 2) οὗὨ ρϑύβοῃβ, ἐο ογῷ οι, ὁποίαΐπι, 
᾿ ἀκα, 

. 9} σορῃ. που, 
μχ. χχἸ!. 46. 

ἄχεα. ΞΞ ἰο οαἰὶ, 
ἐπτὰ φωνεῖτέ με, Ὁ 

Φωνὴ, ἧς, ἡ, α ϑουμά, δ8 υἱϊοτεὰ, 11, 
ΘΕΝΈΒ. 88 ὑβοὰ οὗὨ (μΐηρϑ : 6. ρτ. ἃ ἰγυτη- 
μ᾿ ΟΥ ΟΥΘΡ ἱπϑισυτηοηΐ, Μαίὶ. χχὶν. 8]. 
Ὅον. χίν. 7, 8: οὗὨ 1η6 υἱπὰ, Φοόδη ἢ. 8. 

Αείθ ἴἴ. 6; οὗὨἩ  τηβεϊηρ πΐηρθ, οδατίοίο, 
Ὑρίοτβ, ὅζο, ον. ἴἰχ, 9. χίν. 2. χυὶ!, 299. 
ΧΙΧ. 6: οὔ (μυπάοτ, ἶν. ὅ. νἱ, 1, υῆἱϊ, δ. 
Χίχ. 6, φωνὴ ῥημάτων, Ἠδῦ. χὶϊ. 19..--. 
ΠΙ, ΒΡΕΟ. α υοῖοθ, ΟΥΨ, ϑαϊὰ ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟΙΒ : 
}) νὰν δά ἔαρνὰ " ἴῃ ΡὮΓΑβ68, ὙΠ 
νορὺ οὗὨἁ Ἷηρ, ὅς, φωνῇ μεγάλῃ, 
ΜΚ. Υ ὅν. δέ, ὁ, ΠἌρμυα] 5. μεν’ 
χκὶν. 1δ. ἰέναι φωνὴν μεγάλην 
ΝΜ. χν. 37: τ ΑΝ ῳ ΟΥ̓ τἠ βιαίοις φωνν 
“ἴο δ᾽οιά,᾽ Αοἰβ ἱν. 24. χίυ. 1], 1,. 
χχ !. 28, ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις. 
ΑΙδο ἀκούειν φωνὴν οΥ φωνῆς, “ἴο Ἦθαν 
8 γοΐοδ, Αοἰβ ἰχ. 4, 7. χχίϊ. 14: σὴ ἐκ, 
οι, 1. 18, ον. ἱ. 10. ἰχ. 138. βιορί, 
ἀηὰ Ο]κθθ. ὙῚ σοη. οὗὨ ροσβ. Μαῖὶ. "ΐ. 
ὃ, φ. βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ. οῆη ν. 25. 
«Αεἰδ χὶὶ, 14, Βεν. χίχ. { Φ᾿ ὄχλον. ϑορί. 
ἀπ Ο]δ88. : 80 οὕ βοῃρ, συ] ἢ σθῃ. φ. κιθα- 
ρῳδῶν, χνυ]ϊ!. 22. φ. νυμφίου καὶ νύμφης, 
ον, 28 : οὗ Βαϊυϊδιίοη, [χι. ἱ. 44. Τὸ τ} 
ΜΌΪΟΘ, 88 [80 ἱπδίτιιτηοηΐ ΟΥ̓ ΒρΘδοΝ, ἰδ βοτηθ- 
ἔἴγηθ8 δδουϊδεὰ (ῃδὲ ἡ ἱοὮ βινί ον ΔΡΡἢ68 
ΟἿ]Υ ἴο 19 μόγϑοη; ἴῃ ἀκούειν τῆς φ. 
τινὸς, “ἴο Ὧθαῦ (πὰ ΟἾΘΥ) οὔθ᾽ 8 σνοΐςθ,᾽ 
). 6. ἴο ΘΌΘΥ [Π9 ῬΘΓΒΟῚ Ἠἰπιβο] , Ζοδη χ. 
16, 97. ἨδϑΌ. 11. Ῥ ἀπά δορί. ἰῃ θη. {. 
7, .], ΕἾρ. Θα]. ἵν. 20, ἀλ άξαι τὴν φ. 
μου, "ἴο σῃδηρθ ΤΩΥ͂ (006, [0 Βρεαὶς ἴῃ ἃ 
ἀἰ διθηὶ τοαπηθγ, 2) τηδίοῃ, “ ψῆδὲ 8 αὖ- 
ἰεγθὰ Ὀν (Π6 νοΐοβ, α τυογά, ΟΥ βϑαψίμρ, 
Αοίϑ χίῖ, 27, τὰς φ. τῶν προφητῶν. χχῖν. 

465 ΦΩΣ 
2], δηὰ ΟἾδββ. 8) τωϑίοῃ, “τΠΔΉΠῈΡ οὗ ἡ 
Βρϑδκίηρ,᾽ δρθθοῖ, ἰαπσμαρφο, ἀἰαϊδοί, 1 ον, 
Χίν. 10, τοσαῦτα γένη φωνῶν ἐν κόσμῳ. 
το, 1], ἀπὰ Ο]δ88. δδ φωνὴ Ἑλληνική... 

Φώς, φωτὸς, τὸ, (ςοπίτ. ἔογ φάος, ἔν. 
ἭρωΝ ἐϊρλξ, Ῥτορ. τ ἢ} 1ῃ6 θα οὗ ΒΒϊηϊηρ, 

. ῬΆΟΡ, δηἀ ΘΈΝΕΚΝ. }) οἵ ἐϊρἠὲ ἴῃ {1861}, 
2 Οοτ, ἱν. 6, ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς 
λαμ ἀξ Μαῖί χυ!. 2, λευκὰ ὡς τὸ φ. Ξερῖ. 
δηὰ Ο]488. ᾿) 88 Θῃἰ ἰοἀ ἔγοτ ἃ Ἰυτηΐποιιϑ 
Ὀοὰγ ; 6. Κ. ἃ ἰατηρ, φῶς λύχνον, 1μι. νἱϊ. 
16. Βδν. χυἱ]]. 28; 16 διιη, φῶς ἡλίου, χχὶϊ, 
ὅ. ϑορί. δ ΟἸ488. 8) οὗ ἀαψίἐρᾷέ, αν, 7 οἢη. 
ΧΙ. 9,10. 1.20, ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ 
τὸ φ. γεγ, 2]; ἐν τῷ φ. “ἴῃ 180 Ἡρδὲ, 
ἐλ, γ ΟΡ. ἴο ἐν τῇ σκοτίᾳ, Μαῖϊ. χ. 
24. ἴλχι. χιὶ, 8. ἘΡἢ. ν. 18, ᾿ 4) οὗἉ [Ὡθ 
ἀΔ 22) ηρ Ἰ’ρης τς διστουπάθ 1Π6 ΤγτοΩΘ 
οἵ Οοά, 1] Τίπν. νἱ. 16. ον. χχί. 24 : α͵βὸ 
88 ΘΠΟΙΓΟ] Πρ ἰῃ 086 ψ 10 ἀν76}} ἩΪῸῊ ΟΥ̓ ΘοΙηθ 
ἔτοτα αοά, Αοἰβ ἰχ. 8, φῶς ἀπὸ τοῦ οὐρ. 
Οὐταρ. νοσ. ὃ. χὶϊ. 7, χχὶϊΐ. 6, 9, 11. 2 ὅσου. 
ΧΙ. 14. Οο]. 1. 12, ὁ κλῆρος τῶν ἁγίων 
ἐμ τῷ φ .---Ἰ]. ΜετονΝ. α ἰἰσλξ, αὶ Ἰυτηϊῃοιι 
θοάγ. 1) 8 Ἰδτὴρ οἵ ἰοτοῆ, Αεἰϑ χνὶ. 29. 
αἰτήσας φῶτα. ϑορί. δηὰ ΟἾΔ58. 2) ἃ 
ἤνο, (ἴον πῦρ, ὉΥ ἃ Ηϑδτν. Ἰάϊοτα οὔϊ, ουπὰ 
ἵπ ϑορί.) ΜΙ, χίν. δά, ϑερμαινόμενος 
πρὸς τὸ φ. μι. χχὶϊ, δ6. βορέ. ἀπὰ (]489. 
8) οὗὨἉ 186 μθανθη]ν Ἰυτηΐπαγῖθθ, [ἢ 6 Β0π, 
ΤΏΟΟΏ, δηἀ δβίδγβ, 8. ἱ. 17, ἀπὸ τοῦ ἴΙα- 
τρὸς τῶν φ. ϑορῖ. ἀπὰ (7158. 4) ἤρ. τὸ 
Φ. τὸ ἐν σοὶ, ἱ. 6. ἐδιδ πιϊπαὶ ΟΥ 
ΠΟΥτθθρ. ἴ0 ὁ λύχνος δπὰ ὁ ὀφθαλμὸν, 
Μεαῖῖ, νἱ. 28. 1. χί. 86.---1Π|. θρ. ἰρλὲ, 
1Παὲ τποτὰ] βθὰ βρίτίἴ.8] ᾿ἰχης οὗ Κηὸν- 
Ἰοάρσο, τυ δῖ ο ἢ ΘΏ] ἢ ἴθ η8 [86 τηΐπὰ δηὰ 9800}: 
ἐποϊπιανης αἶβο [Π6 1468 οὗ τηογαὰὶ ροοάῃο9β, 
Ῥυσγ, δηα ΒΟ] η688, ορρ.. ἰο σκοτία ΟΥ 
σκότος. 1) ψοῆογ. 88 βδαὰ οὗ ἰῃδὲ εἰθαῦ 
Κηον]οάρο οἵ Οοὰ δῃά ερίτίτυδὶ {μὶπ 
νι γἡ ἷ ἦν 8. ΤΟΠΡ Ἐρἰϑι.} ὀχργαββίνϑ 
ἰοττηθὰ εἶδ ἔγμο ἰἰσλΐ,᾽ ΦοὨη 11). 19. ν]}}. 
12, τὸ φ. τῆς ζωῆς. οι. χί. 19. 9 Οον. 
ΥἹ. 14, Ἐρὶ!. ν. 9. 1 ΨΦοΒη ἰϊ. 8: οἱ νἱοὲ 
τοῦ φ. ἷ. 6. “ἴποθο 0 σπᾷ ἴῃ τη ΐ8 Ἰρῃι, 
μι. χνὶ. 8. Φοδη χὶϊ. 86. ἐν τῷ φ. 
εἶναι, μένειν, 1 ΦοΒ ἰ,. 9,10. ΑΚ εχ- 
δ δἰ ἐοἀ ἴῃ 16 11 ἀῃὰ ἐοδο ίη οὗ Δ οπα: 
Μαῖι.ν.16. Φοδην. 85. 50 τ ἤθτο {πὸ ἰάθα οὗ 
λοϊέπδ88 Ῥγδοτηϊπδῖϑβ: 88 οὗ ἀοα δηὰ ἴποβο 
σοῃξοττηθα (ὁ Ὠΐτῃ, 1 Φομη ἱ, ὅ, ὁ Θεὸς 
Φῶς ἐστι. νεῖ. 7. 1 Ῥοῖ. ἰϊ. 9, ὙΒΟΙῈ 866 
ΤΩΥ͂ ποΐθ. Μαῖίΐ, ἵν. 16, Αοΐβ χχνὶ, 283. 
2) τηοΐοῃ. α ἰἐρἧξ, ἐχαΐν. ἴο "τη6 ατΐδον ον 
ἀἸβροβερ οὗἨ τροτὰὶ δηὰ βρί τι] ΠΓΩΝ 
ἔδῖος. Βοτα. ἰΐ. 19, φῶς τῶν ἐν σκότει. 

ἢ δροβί]εβ, Μαϊί. ν. 14, Αοἰβ χἕ!. 47. 
τα τς οὗ 186 ΜΜεβριαΐ, " πο Ὀγουσῆις 118 
8Πα ἱΤΤΔΟΥ ΔΙ Υ ἴο ᾿ἰχῆς ἴῃ εἶδ ΟΡ]; 
[λι. 11. 82, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν. 
ΦόΒη 1, 4, ὅ, ̓  8, 9. 1.19. νἱ]. 12, ἰχ. 8. 

Φωστὴρ, ἤρος, ὁ, (φῶς,) [(. “ἃ Ἰνῃξ. 
Εἶνε, ἱπ ΟἾ898. α τοῦ οἷο; ἷῃ Ν, Τ, α 



ΦΩΣ 
" Τἐρδέ, ἰωνείπαγν, ῬΊΗ]. ἡ. 1δ, φαίνεσθε ὡς 

ᾧ. ἐν κόσμῳ, νἡτῃ αἰ] αϑίοι ἴο ἴΠ6 βυῃ, 
χαοοπ, δπὰ δβίατβ. 80 ἴῃ ϑερῖ. οἵἩ ἴΠ9 μοῦ- 
ΣΝ τὰ οὐ ηάθν αξςεη. ἱ. ἊΣ " ταὐρυα 

, δρέπέησ, βροίκοη οὗ 86 Ὀ᾿νὶηθ 
ξἴοτγ, Βον. αὶ ἡ]. 
Φωσφόρος, ου, ὃ, ἡ, 84). (φῶε, 

φέρω.) ἴτε. ἐἐρλξ-δνέησίπο, εἰέπίπο, ταάϊαπέ, 
858 βεϊὰ οἵ ἴΠ6 μον πεῖν Ἰαπιίηατίοθ. [ἢ 

Ν. Τ.΄ βυδϑῖ. ὁ φωσφόρος, Ζιιοίγεν, παῖς 
τΟΡ. 8 ἴπΠ6 Ὡδτης οὗ ἐλ πιογηῖη δίατ' ; 80 

γα, ἀο Ῥίας. ΡΒ]. ᾿..1δ: δια ὈΪοταδίϊο οὗ ἐπ 9 

ἄστη οὔ ερἰεϊζυδὶ ᾿ς ἀηὰ Ὠαρρίπα88 ὑροῃ 

186 πε Εὐρθαὴ δου] οἵ οοττυρί τηδη, 2 Ρεϊ. 

ἰ. 19, ἕως φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν κιτιλ, 

Φωτεινὸς, ἡ, ὁν, 84]. (φῶς,) ῥτορ. 
Ἰἐσλξ- σίοϊπο, δλέπίπο, ὑτὶ " ὝΚΩ ΧΥΙΪ. ξ 
γε ἡ φωτεινή. ἘΕἾᾷᾳ. οἵ ἴ86 δοὰ , μιὶ 
φ' ἐϊσῆ!, Μαῖι. νἱ. 22. [μὰ. χὶ. 84, ὅθ. 
Φωτίζω, ἔ. ἰσω, (φῶς,) ἐο ἰρλέεπ, 1. 

ΙΝΥΒΑΝΒ. ἐο σίυο ἰἰρλξ, ἰο βλέπε, ἴλον. χχὶϊ. 
5, Κύριος ὃ Θεὸς φωτιεῖ ἐπ᾽ αὐτούς. 
ϑορῖ. δηὰ Αροοτ.--- "1. ΤΕΑΝΒ. ἐο σίθδ “ΡῈ 
ο, τὰ αἰμαρ ἀρηρῇ ἢ: 1} »νκνορ. 1μὰ. 
χὶ, 86, ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ 
φωτίζει σε. μον. χχὶ. 28. Ῥα55. ΒΟΥ. 

χυίῃ, ἵ. Βορὶ. ἀπὰ ΟἿδθβ 2) ἥσ. στ δος. 
οἵ ροῖ8. ἐο σπίἐρφλέεη, " Ἰαγρατῦῖ δρ τἰτα δὶ ̓ἰχεὶ 
ἴο ΒΥ ομο." Φολη 1. 9, ὃ (φε) φωτίζει 

πάντα ἄνθρ. Ῥαδ8. ΕΡὨ. ἰ. 18. ΗδὉ. νἱ. 4. 
χ. 82. ἀπά δορί. Ηδηοθ υδο6ἀ ἴῃ [9 Β6Π86 
οἵ, τμουρῖι πιοτὸ δἰβηϊβοδης ἴμ6η, διδά- 
σκειν, ΕΡδ, ᾿ἴ͵. 3, φωτίσαι πάντας, τίς ἡ 
οἰκονομία, κιτιλ. δερῖ. ἄς (1656. 8) ψἱ ἢ 
866. οὗ τπΐηρς, ἐο ὀγίπρ ἰο ἰἰρλΐ, πιαΐο ἡποιοη, 
1 Οον. ἱν. ὅ, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ 
«τοῦ ακότους. 2 Τίπι. ἱ. 10, φωτίσαντος 
δὲ ζωὴν, κιτιλ. 80. Αὐτ΄ Ερίοι. ἱ. 4, 8], 
τὴν ἀλήθειαν. , 

Φωτισμὸς, οὔ, ὁ, (φωτίζω.) ῥτορ. α 
σίυίησ Ἰρλέ, δὐλίπίπσ ; ἴα Ν. Τ. ἱπαι οὗ 
βρὶ τ ΐμ4] ἐὐωηιίπαέίοη, 2 Οὐον. ἷν. 4, εἰς τὸ 
μὴ αὐγάσαι τὸν φΦ. τοῦ εὐαγγελίου. 

Χ, 

Χαίρω, ἴ. χαιρήσω, ἰο τεδοΐοο, δ6 φἰαά, 
ἰπέγδηβ. 1. ΡΒΟΡ. ἴῃ νϑγΟ.18 ΟΟΠΒΙΓΠΟΙΓΙΟΠΒ : 

1) αὐεοί. Μαιῖ. ν. 12, χαίρετε καὶ ἀγαλ- 

λιᾶσθε. [μὰ. νἱ. 28, 8]. εαρὶδ8. Ῥαγῖ. χαΐ- 
μ, Ὧ Οὐογ, νἱ. 10, ἀεὶ δὲ χαίροντες. 

Ψοϊηοὰ πὰὰτ ποίου υϑυ Ὁ ΟΥ̓ ΡΑΓΙΙΟ., Ῥρατί, 

χαίρων, --Ξ ζυμῖν, σφἰαάϊν ; 88. Οοἱ. κ). ὅ, 

χαίρων καὶ βλέπων, “ ἸΟΥΓᾺ}}Υ ὈεΠ οἰ ἀ- 
ἰῃγ.᾽ ἴμι. χν. ὅ. χῖχ. 6, ὑπεδέξατο αὐτὸν 
χαίρων. νετ. 87, α]. ϑορί. Δη ΟἸδββ. 2) 

᾿ 7} (δε οοση. ποιπ χαρὰ, 6. στ. ἴπ δες. 

ἱηϊοηβ. Μαΐι. ἡ. 10. ἐχάρησαν χαρὰν με- 
Ὑαλην: 30 ϑερῖ, ὕοη. ἷν. 6. ἴῃ 188 ἀαΐ, 

ὁδη ἰΐ. 29, χαρᾷ χαίρει. ἱπίοῃ5, } ΤᾺ. 

Ἴπι 9. 8) εὐ ἀαὶϊ. οὕ οαμθε, ἱ. ὁ. οἵ τῃαῖ 
ὦ οὐ οὐδέν νμἤο οὔθ τε]οὶςεθ, (ΔΉ τιβ018] 
λέ, ςοηδιτυδίοη,) Εοτα; χὶὶ. 12, τῇ ἐλπίδι 
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χαίροντες. 4) εοὐϊὰ ἀδο. 9 οαμθε, ῬὨδ, 
Ἰ,. 18, τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς 
Εοτω. χνὶ. 19. διὰ 8ὸ ἰπ (8885. 

χαίρω καὶ χαρήσομαι. Ο0]. 1. 24. 
ἐν Κυρίῳ χαίρειν," το τοὐοῖοθ πὶ ἐμο Τογὰ," 
ἰ. 8. ἰπ σοπιτηυπίοη τὐτι τη, ῬΆΒ]]. 111. 1. 
ἶν. 4. 1 ΤῊ. ἢ]. 9. δι’ ὑμᾶς ὅτι, ϑοβῃ χὶ. 
15. ἘῸ]]. Ὁ ἀπὸ σἰτ σεπ. 2 σον. 1ϊ. 8. 
---11. ἴῃ ἱπηρογαῖ. δηὰ ἰπῆπ. 88. 8 ἔοστηι οὗ 
88] αἰδοη οὐ στοοιϊηρ. 

θεχίπηϊηρ οἵ δη δορὶ 8.16, Αοίδ χυ. 
26. 74. ἴ. 1. Βερῦ. ἀηὰ ΟἸ].88. 

θην, ἐο ἰοὲ σο, τείας, 
ἱστία, 
ρὲ ἀοισπ 
τὸν κράββατον. 1,. γν. 4, τὰ δίκτυα. 

ΧΑΛ 

αίρετε. 
ἤ εὐΖλ α 

»αγέϊοϊρ. ὅι ποηι. Ἔχργοβδίηρ 18:6 οσ δ δΙΟΏ 
οὗ ἦογ, (α ἔτοᾳ. εοπεβίγιοιίοη ἴῃ Ο]458.} ΜΠ, 
χὶν. 1} 
40, ῬὨ1}. 11. 28. 
886 οὐ οσσαβίοῃ, ἐδαέ, δοοαῖιϑε, 
χαίρετε δὲ, ὅτι τὰ ὀνόματα κιτιλ. 
χὶν. 28. Αοἰϑ ν. 4], 4]. βδθρε. 
Ῥγεροθίϊίοηιδ Ἐχρτθβδίηρ ἴΠ6 σϑυ80 οὗ ογ: 
6. Ἴ Ἡτὼ χυ!. 18. 1μὰ. 1. 14, δ]. ϑορι. 
δῇ 

,. ἀκούσαντες ἐχάρησαν. Φοδπ Χχ. 
ὰ ὅτι, τρλιϊκὶ 

[μ. χ. φ 

ὅοδη 
7) τοὐλ 

Ϊ.85. ΡΪ]. ἱ. 18, 0ῖ8, ἐν τούτῳ 
80, 

ἐμοὶ Ἰαὼ χαίρετε, Ῥτον. ἦὸν ἰο ἐΐθε ! δαϊὶ ! Μδῖι. 
χχνυὶ. 49, χαῖρε, Ῥαββί. χχνὶϊ. 29, χαῖρε, 
ὁ βασιλεύς. χχνὶϊ!. 9, χαίρετε, ᾿ἴκ6 
.πβαῦ, αὐτο. ΜΙς. χν. Ἢ ἂν ἷ. 
ἑπβη. χαίρειν, Ῥτορ. ΠΥ λέγω χαίρειν 
“ὁ Ψ]8ἢ Ἰογ᾿ ἴο Βα] υῖο, 2 Ἔμα ἼΘΙ ᾿ 

28, 4]. 2) 

}1. 
ησ, αἴ ἔπ 

. Χχὶϊ!. 
Αὔ50]. χαίρειν, ἕο 8επά 

Χάλαζα, ας, ἡ, Μαϊϊ, Ἰξον. νἱ!!, 7. χὶ. 
19. χνὶ. 21. ϑερι. δηὰ Ο1288. 
Χαλάω, ἴ. ἀσω, δοτ. 1]. ρα88. ἐχαλάσ- 

ἡ αἶ80 ΤΩ ον λλϑὰ τὰ 
ϑερί. [8. χχχίϊ. 228. ἴῃ Ν. Τὶ ὦ 
. ἐοτύον, ἰταηδ. Δίδιι. ᾿'. 4. χαλῶσι 

νοῦ. ὅ. Αοίδῖχ. 25, δ], Ῥββ8. 2 Οὐνυ. χὶ. 88. 
ϑερὶ. δηὰ Ο].β8. : 
Χαλεπὸς, ἡ, ὁν, δά). ΤΠ οἰγτοοὶ. οὗ 

(Ὠΐβ ψοτὰ 8 υεῦὺ υὑποοτιδίη, δηὰ ἰΐ ἴϑ ὑτο- 
ὈΔΌΪΥ οὗ πουΐμοση οὐ ϑδηβοσίν οὐἱρῆῃ : Μ΄ 
ἡυάρίηχς ἔτοτα [8 νατίουβ π868, 118. ῥυτΐαι. 
αἰ χη]. βεοηβ ἴο πᾶνὸ ὕθεῃ λαγά ἴο ἴδο 
τους, 88 ορροβεὰ ἴο μαλακός; ΜΏΕΒΟΘ 
ἢψ. λαγτὰ οἵὐ αἰβιουϊ, '5 βαϊά θοῖμ οὗ 
«πίηρβ, "παρὰ ἴο Ὀδαγ,, σπθποθ ποαύομδ, 
«Ῥγο]υάϊοῖα!," δπὰ οἵ ροίβοπβ, δαγεῖ, (ἀὐ)- 
οὐδέθ.) " ατά τὸ Ὅ6 Ὀοτῃθ Ὑεἢ.᾿ τπθροϑδ, 
ἅς. [ἡ Ν. Τ΄ ἰὰ ἰβ υϑοὰ ]) οὗ ΤΗΙΝΟΒ, 
λδατὰ ἴο Ὅ6 Ὀοτπο, ὀωγάθηϑοηιθ, Ῥοτὶ 
δοπποοιῖοὰ νυ ἐκ ἰοἱ], βιιβετίηρ,, ροΥ, 2 Τα. 
ἐΐϊ. 1, καιροὶ χαλεποί, 2 Μδοο. ἰν. 16, 
χαλεπὴ περίστασις. Χεπ. ΑἸ. ἰἢ. 2, 3, 
χαλεπὰ μὲν τὰ παρόντα, δορὰ οἰδοενοξο, 
τὰἀχαλεπά. 22) οὗ ῬοΥβοηδ, 88 ἀδιεηθηΐδοα, 

. 7ωγίοια, Μαῖῖ, νὴ, 28, χαλεποὶ, 
(ἢ πόαγοδῖ δρργοδοῦ (ὁ ψ οι 16. ΟἾμι, 
ἀδᾶσθ 8 [80 βρη. μαγά, εἰδνΉ,, εὔυωϑ, ορο- 
ἀοῖίβ; αἴδο ζωγίοιιβ, 88 848) οἵ 8 Ῥδύϑοῖεὲ π}}0, 
ἴῃ ἃ ῬδΌχυθπι οὗ δηρεῦ, δοῖβ ᾿᾿Κὸ᾽ νὰ 
δεδϑὲ Ἰυδὺ ὕγοῖκθ Ἰοοβθ ἔγομι ᾿ν͵8 ομαῖπβ. 
Χαλιναγωγέω, ἔ. ἡσώ, Ὀζάλωδξε, 

ἄγω,) φτορ. “ἴο Ἰοϑαᾶ, γυΐδθ) ΤῸΥ ὙΝ 
φἰτῃ ἃ Ὀἱε 5 ποπεὸ ἐϑ μεὼρ πὶ ν6᾽ δγϑα ΒΦ. 



ΧᾺΔ 

οδοοξ, «πὰ ἢξ. ὑπ, ΕΒ δοο. 
ὅα. ἰ. 26, μὴ χαλ. γλῶσσαν αὐτοῦ. ἰἰὶ. 2, 
ὅλον τὸ σῶμα. ἴλις. Τγταπη. 4, τὰς ἡδο- 
νῶν ὀρέξεις χαλιναγωγεῖν. ἀ6 86} ι2ι. 70. 

Χαλϊνὸς, οὔ, ὁ, ([χαλάω,) α δέἄ, ομνό, 
74. ι]. 8, τῶν ἵππων τοὺς χαλ. εἰς τὰ 
στόματα βάλλομεν. 80 ϑορί. ῬΒΐ]ο ἀθ 
᾿Αρτῖς. ν. 201, χαλινοὺς ἐμβαλόντες, δὰ 
εἰβονῆθιο ἴῃ Βον. χίν. 20, ἄχρι 
«τῶν χαλ. 
τθντεὸ φ, τὰν ἐν ΚΣ χαλκοῦς, ἢ, 

"οῦν, τἀ). (χαλκὸς,) 0, ΟΟΡ̓ΡῬΕΙ ΟΥ ὄγαβ8 
ὄγαξεπ, μον τα, 20. βορί. δηὰ Ο]485. ᾿ 
Χαλκεὺς, ἕως, ὁ, (χαλκὸς,) ΓΟ. ὦ 

ἱδγ, σορρεν-δηιίίλ ; δηὰ ζΘΏΘΓ. ἃ Ἰσοῦ νον 
ἐπ πιοίαϊδ, α δηιέὴ, 2 Τίῃι. ἱν. 14, ὁ χαλ- 
κεύς. ϑορί. δηὰ Ο]688. 
Χαλκηὸ ὧν, όνος. ὁ, οδαϊοεάοην, ἃ χοτὰ 

ἐπο ἀϊηρ ΒΟΥΘΓΆΙ νατοιΐθδ, ομθ οὗ ὑμϊοἢ 
ἐδ 100 τιοάογῃ οαγποίίαη, μον. χχὶ. 19: 
ἐδέον οὐϊι, καρχηδὼν, οατθυπο]9. 

Χαλκίον, ου, τὸ, (χαλκὸς,) 5816 88 
χαλκεῖον, α ἐβόο Μκ. ἢ 4. 
Χαλκολίβανον, ου, τὸ, ον. ἱ, 1δ. 

ἰι. 18. σ} υἱκ. αὠγίολαίρσιηι, ἱ. 6. τολέξο ὄγαβϑ, 
ὄγαδϑ, ἃ ἴδοι τἰουβ τηϑίδὶ διηοηρ ἰδ6 

δΔησϊθηΐδ, ἰοσηθὰ οὗ 16 βδηθ ἐπρτθαϊθηςβ 
25 ὮΤαδ6, διιῖ ἴῃ. ΟἸἾὮΘΥ ΡΓΟΡΟΓΈΟΠΒ. 

Χαλκὸς, οὗ, ὁ. ῬτῸΡ. οΥ6, πιείαϊ, οὗ Δ. 
Κῖπά ; δυΐ ἴῃ Ν. ἡ ρει, ὄγαξδ, εξρθο. 
85 Ὑτόουχὶ δηὰ ἰθιηρογθα [ῸΓ δύτωβ, υἱθη- 
οἷϊ8, ἄς. 1) . ον. χνυὶϊ!. 19, πᾶν 
μαμ πΥα δὲς νύ, Βαρθάν ὐνκια ϑερι. ἃ ᾿ 

[εἴ] ὉἼα56. 2) ηιδίοῃ.. ΔΏΥ το] 6 τηδὰθ ὁ ᾿ 
ῬΟΣ ΟΥ ὈΓΑΔΒ: 6. στ. 1 Οον. χὶϊ!, 1, χαλκ 
ἠχῶν, Φουπάϊησ , ἸΠΘΔΠΙΠΩ, “ΒΟΠῚΘ 
ΤΆΖΟ Ὑἱηά ἱπδίσυτηοηϊ. ΑἾδο ὄγαϑϑ οὗ 

ΦΌΡΟΥ ΟΟἿΝ , Μαῖι. χ. 9. ΜΚ. νἱ. 8. 
Χὶϊ. 41, δὰ ἰδίου ἴδε. 

. ΣΧαλκοῦς, 860 Χάλκεος. 
Χαμαὶ, αν. [,κἰ. λωπιῖ, 0 οΥ ὁπ ἰδέ 

σγουπά, Φομη ἰχ. θ, ἔπτυσε ἐξ αἰ. χυὶ]ὶὶὶ. 
6, ἔπεσον χαμαί. ϑϑερῖ. δὴ ὍἾμδε, 

Χαρὰ, ἄς, ἡ, (χαίρω,) γ.ν, σίαάπε88: 
1. ΟαΝκΆ. Μα  10, ἑ ὑμυξ, χαρὰν 
μεγάλην. ἴμι. ἰ. 14. βικωλ 10. Φοὶιπ ἰ1}. 
29, χαρᾷ χαίρει. Άοπι. χὶν. 17, Χαρὰ ὲν 
Ἡ νεύματι ἀγ. χν. 18. 2 Οὐογ. ἱ. 24. 11. 8. 
(18]. ν. 22. ῬὮΠ]. 1, 26, ἡ χαρὰ τῆς πί- 
στεως, " ἾΟΥ͂ ΑΥγβίῃρ ΤΩ 6 ἴδ! (ἢ οὗ τῃ 6 
Οοοροὶ : 1 ΤΆ. ἱ, 6, μετὰ χαρᾶς Πνεύ- 
ματος ἀγ. ἀπὸ τῆς χαρᾶς, ἤοπι οΥ 707 
79Υ, Μίαις, χὶῖ!. 44, αἰ. δηὰ δ8οὸ μετὰ χαρᾶς, 
τ ν εαμὰ 4]. ἀηὰ ἐν χαρᾷ, Ἐοῃι. χν. 82. 
δορί. ἀπά Ο]888.---Π]1. ΜΈΤΟΝ. Θαιϊὶν. ἴο 
ἀμιϑο, οδσαδίον οὗ γον, ἴκι. ἰϊ. 10. ῬῈ}}. ἦν. 
}, χαρὰ καὶ στέφανός μον. 1 ΤΉ. ἰἱ, 19, 
420. 1, πυποΐοη. ἐπὶ , δίἐθε. Μαῖι. 
χχυ, 2]. εἴσελθε εἰς τὴν χ. τοῦ Κυρίου 
σαν. δθΡ. χίῇ. 2. 
ιπζάραγμα,, ατος, τὸ, (χαράσσω.) 
δτορι " μέ κί λα ξιδυθ οὗ βεουϊριυτγεί." 
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}) φᾳυῖν. ἰο α φγασίπσ, φοιζρίωγο, 6. στ. 
νων ἰδοῖβ, Αἰ χν, 290. ἀναν ἢ Ἂς 
ἷν. Ρ. 88. 2) α πιαγίς ουλϊ ἴῃ οΥ βίδιηροά, 
α δίαη:, δέρῃ, ον. χὶϊ!. 16, δηὰ ΟἾδδδ. 
Χαρακτὴρ, ἥρος, ὃ, (χαράσσω)) ἘΠ: 

ἃ φγαῦεγ, “ἃ πτιανίηρ 100]. δα πδυδ ιν 
“ δοιηθιἰπρ ζτάνθη, οαΐ ἴῃ, δἰδυιροά,᾽ ὅς 
α ολαγαρσίεγ, 88. ἃ ᾿ϑιΐοσ, τοδί, βίρη, δέαπι 
οη οοἷπ: ἴῃ Ν, Τ. ἐπρτέδβ, ἐπιαφό, 7Όγηι, 
ΗΘΌ. ἱ. ὃ, ὧν χαρ. τῆς ὑποστάσεως αὐὖ- 
τοῦ, Βα. τοῦ Θεοῦ, "186 ΟΧΡΓΘΒ5 ἰτηθρθ ΟΣ 
οουηζεγραγὶ οὗ αοὐ᾽ δ δβόϑθησο οὐ δεΐηρ,᾽ ἱπ 
ΜΏΙΟΝ δοΏδ6 ἴῃη0 ψογὰ οσουγδ ἴῃ ΟΪδ88. 
ὙΤΙΓΟ ΓΒ. 

Χ άραξ, ακος, ὁ, (χαράσσω.) α μοΐπί- 
εἀ ἀἰανν. τὰ 1,Αἱ. υαἰΐωδ, ἴῃ ἰονὐβολίος : 
ἷῃ ἐνὰ Τ. ἃ πιοιωπά, "π᾿ ἐδανο Ἢ ἷ. 6. τ 
ΤΩΪΠΠἸΔΡῪ τατηρδγὶ τοι ἃ ΟΔΤῺΡ ΟΥ Ὀοδίοαι 
αἰτγ, ἑοστηϑὰ κε ἀμ δασῖἢ [Πγόνῃ ουΐ οὗ ἃ 
{τϑποῖ δηὰ δἰυοῖὶς νὐ0}Δ δΗΔΥΡ δίδικοβ ΟΥ 
ῬΑ] ἰδαάθβ ἴο ρύδδθγνο ἴῃ6 ασθέῦ, οὐ πηουπὰ 
οὗ ϑαγίδ, ἰῃ ἀπ ἔοσῃ, [λι. χίχ. 48. 
Χαρίζομαι, ἔ. ίσομαι, ἄδροι. πιὰ, 

(χάρις.,) ῥτορ. ἕο σγαξ, " ἀο ταῦ ἷθ 
ἰοξαὶ δηὰ Ρ]οδβίη κ᾽ ἰὼ ΔΩ 0Π6: ἰπ 

. Τ᾿ στ δοο. οὗ {πη δηὰ ἀδί. οὗὨἍ ρΡ6Γ8.. 
ο φταζύν οπὸ εοἱξά ΔῊ τὨϊην, 1. 6. ἐο σίοε, 
φγαπί, 88 ἃ τηδίίον οὗἩ ἔβδυουγ : 800. 1. ρ888. 
ἐχαρίσθην κπὰ ἔ, ]. ρα88. χαρισθήσομαι 
ἴῃ Ρ888. δθῆβθ. [ἴ, ΘΈΝΕΒ. ΡΝ υνἱ]. 2], 
τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο τὸ βλέ- 
πεῖν, τορδηϊης,, 88 [86 αὐίίοἶο 18 ἱπιαηάἀοδὰ ἰο 
ἀοποῖα, “τῃ6 γασωϊέῳ οἵ εἰρὶι,᾽ Εοπι. νἱ}]}. 82. 

Οον, 11. 12. 6Ἃ«]. 11}. 18. ῬὨ]]. 1, 29. 1. 
9, ἄς Ο]268.---11. ΒΡΕΟ. ο σίυδ Ὡρ ΔᾺῪ της 
ἐο ΔᾺῪ οπθ. 1) οὗὨ »εογϑοη8, ἴῃ ἴῃ.6 8686 οὗ 
ἐο ἀοίζυον' ὩΡ ΟΥ ΟΌΦΥ,, ἴῃ ΔΏΒΨΟΙ ἴο 106 ἀθ6- 
Ἰηδηἀ ΟΥ ὈΓΔΥΘΙ οὗ ΔΩΥ ο6., Αοἰϑ ἰΪ). 14, 
ἠτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν, 
1. 6. “ἴὁ 6 ψρίνθῃ ὉΡ [Ὁ ραγάοῃ : χχν]]. 
24, κεχάρισταί σοι, ΜὮΘΓΘ ἰξΐ δἰχηΐ 68 “ ἴὸ 
ΒΡΆΓΘ ΔῺΥ ΟὨΘἾΒ 110 ἴον [ἢ 6 Β8Κ0 οὗ οἵ ὁἢ 
δοοουηὶ οὗὨἩ δποίδον,᾽ Ῥμΐΐθαι. 22: 4180 ἴὸ 
{16 ΡΟΤΘΓ ΟΥ̓ ΔΗ ΟὯ6 ἴῸΓ ἤδγτὴ ΟΣ ἀθϑί τυ. 
ἴοι, Αοἰδ χχν. 1], οὐδείς με δύναται 
αὐτοῖς χαρίσασθαι, "“ψἷνο τὴϑ ὕρΡ ἕοτ 
γα]. οὗ οὗ ἐλέπρο, 6. στ. ἃ ἀθὺϊ, ἐο γοπεΐξ, 
[μ. Υἱῖ. 42, 48, ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο: 
ἕθποῦ. οὗ ὙΓΟῺρ ΟΥ βίῃ, ἐο ζογσέυδ, ποῖ ἴο 
Ῥυηθῃ, 2 Οὐν. ἱΐ. 7, 10. χὶϊ. 18, χαρί- 
σασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. ἘΆ. ἱν. 
82, ΟοἱἹ. κ᾿. 18. εἰ. 18. Ὀίοῃ. Ηδ]. Αΐὶ. 
ν. 4, φρονίμων μὲν ἀνθρώπων ἔργον ἐσπὶ 
ταῖς φιλίαις χαρίζεσθαι τὰς ἔχθρας. 
Χάριν, δΒεο Χάρις Υ͂. ͵ 
Χάρις, ᾿τος, ἧ, δος. χάριν, (χαίρω, 

φταίϊα, ὕτορ. "δὶ σαιιδε8. ἸΟΥ,᾽ τόδε 
ταί οαίίζοη: 1. ϑταοσ, οὗ ἐρύνα» νὰ 
ΟΥ̓ ΤΩΒΏΠΘΙ, ΡΓῸΡ. οὗ Ρδίβοῃ, φγωσο μηό88. 
Ιη Ν.Τ. δεν, Ὁ ποτά Ὁὲ ἐξ βαρ νεμειὸ 
ἴο : ἴδηθβϑ, ἴλι. ἵν. 2, 
ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χ. ΡΒ. ἶν. 29, ἵνα 
δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι, “τιμαὶ ἴξ τπρν 
τηϊηλθίο πῶ: ἰδ ὐετρίυὶο πο {με 



ΧΑΡ 
ραγετθ. (Ὁ] ἱν. 6, ὁ λόγοε ἐν χάριτι ΞΞ 
λόγοε χαρίεις.---Π͵ σγαοε, ἴῃ ἀιβυρώφον 
οὐ ἔδεϊηρ ἰονασὰβ δΔῺΥ οὔθ, ΞΞ 7αυοωτ, 

: ἡ, δεπουοίεποθ. 1) ζομοι. 
[μι. ὅ. 40, δ2, προέκοπτε χάριτι παρὰ 
Θεῷ καὶ ἀνθρώποις (ἘΣ. χχχί!!. 12), Αςῖ5 
ἰτττ ἦν. εν νἱϊ, τ 50 ἘΡΊΕΕΙΣ 
χάριν, “ἴο ὅταοο οἵ ἔανοιγ, παρὰ τῷ 
Θεῷ, 1.α. ἱ. 80. ἐνώπιον τοῦ Θενῦ, Αεἴ5 
νἱ], 46, ϑορί. ὅεη. νἱ, 18, α]. Α]80 κατα- 
θέσθαι χάριν τινὶ, “ἴο Ἰαγ ἀοτη {νγ6 ΒΆῪ 
10) ἴδυοῦῦ ὙΠ} ΔΩΥ ΟΠ6, ἷ. 6. ἴο χαίη 
ΟΣ, Αςῖδ χχυ. 9. χχίν. 27, χάριτας 
καταθέσθαι τοῖς ᾿Ιουδ. Μείοη. “ οὐ͵οοῖ 
οὗ ἔδνουν,᾽ βοηθοί ΐηρ νε]]- ρ] οδδίηρ, δο- 
ἙσορίδΌ]ς, 1 Ῥοῖ. 11. 15. 20, τοῦτο χάρις 
παρὰ Θεῷ: οορ. 1 ΤΊπ. 11. 8. Οὗ. Ἷ. 
20. 2) οὗ ἴδο σταοο οὐ ἔδνουγ οὗ αοὰ διὰ 
ΟἸγδιὶ δ Ἵχογοϊδοὰ τονασά στϑῃ, 6. 51. 
ΜΠ ογο χάρις ἰ8 Ἰοϊηοάὰ στῆ εἰρήνη, ἔλεος, 
ἄς. ἰπ βαϊυἰδίίοποδ, ἱποϊυάϊης {π6 ἰάεα οὗ 
ΟΥΟΙῪ πὰ οὗ δνουν, δ] βείπρ, οὐ Ὀδσηοῖς 
τοοοοάϊηρ ἤοῦὶ αοα δπὰ Οἢτιδῖ, Βόμι. ἱ. 
. Τί. 1. 2; αἷδὸ ἡ χ. τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἴ. Χ. [π΄ (0 Ὀσηράϊοομβ δὲ ἴῃ9 εἷοβθ οὗ 
τηοοῖ οὗ {1πῸ Εὐρίϑι166, Βοπι. χυΐ. 20, 24: 
δἰ ΡΥ ἡ χάρις, ΕΡΏ. νἱ. 24. Οὐ]. ἱν. 18, 
4]. Οἵ αοά, ἰξ ἀσποῦοθδ ζϑηοσ. ὁ ἴη6 σταοϊουϑ 
ἔϑοϊς, οὗ ἀρρτγοδαιίοη, ὈδηΣ πη γ, Ἰονο, 
ὙΒΙΟΝ Οοά οχογοῖθοα ἰοταγά δὴγ οὗ [86 
δυσηδῃ ΓΒΟΘ 1 80 ὙἱΠῈ τοῦ Θεοῦ οἵ (86 
ἸΙκς, Αςῖϑ χίν. 8, τῴ λόγῳ τῆς χ. αὐτοῦ 
ΞΞ τὸ εὐαγγέλιον τῆς χ. τοῦ Θεοῦ. χν. 
40. χχ. 24. Βοιι. 1], “( 1 Οος. χνυ. 10. 
2 Οὐον. χὶϊ. 9, ἀρκεῖ σοι ἡ χ. μον. 1 Ῥεῖ. 
ἦν. 10, 4]. ; ἢ τοῦ Θεοῦ, οὐ ἴπο ᾿ἴΚο 'π)- 
εἴμ Αςίδ χυἱ!. 27. Βοι. ἱν. 16. χίὶ. δ. 

οὐὉ. ἱΐ. 9, Χάριτι Θεοῦ. ἶἷν. 16. Ἡέετο, 
ἴοο, (6 Ῥἢγαβοϑ ἐν 

Ομ ει ̓  
Χάρητος 8) Ἔρος. οὗἩ [8ὸ Ὀϊνίπθ ζτδοὸθ 
8η 

1 Ροῖ. ν. δ; ϑβρϑς. ἰῃ ἴδ Ὀοῃμοῆίθ δοδίονγοα 
τῃγουρὶ ΟἸγῖθὲ δπὰ δ ροιροὶ, ὅἄο. ἘΡἢ. 
ἷν. 7. 1 Ῥοῖ. ἱ. 10, οἱ περὲ τῆς εἰς ὑμᾶς 
χάριτος προφητεύσαντες. νογ. 18; ΟΥ 88 
ΘΧὨ Ὀϊτοἀ ἴῃ ἴπ6 Ραγάοη οὗ δἰῃβ δῃὰ δάπ)ἷθ- 
ϑίοη ἴο ἴῃ6 Κἰ πράοτη οὗ Ὠοδαγθη, ἱ. Θ. “βαυϊηρ 
Ετδοο, τἱὶτ τοῦ Θεοῦ, Βοι. ν. 1ὅ, ἡ χ. 
τοὺ Θεοῦ καὶ ἡ δωρεά. 64]. ἱϊ. 2]. 1 Ῥοῖ. 
ν. 12. χάρι ζωῆς, 11. 7, τοοδηΐηρ “ (6 

ῖ ἔτοθ δοοίονοά ὃ Θ᾽ 8016}Υ : κβἷπτη- 
ΝΣ, οὔ. ἱ, ὅ. ν. ΟἽ} τὶ. 1δ. Ἐγἢ. ἱϊ, 

. Το. 1, 18, 8]...--11Π1. σγαοθ ἴπ δοῖ δηὰ 
ἀθοᾶ, αοἰ οΥ εαυΐν. ἰο “σου οο- 
ζοιτεά, α Ἤ( 88, : 1) φοῃοῦ. Βοι. 
Ὗν. 4, οὐ λογίζεται κατὰ Χάριν. Αςεἰβ 
χχνυ. ὃ, αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ, 566 
ΤΩΥ ὨοῖθΘ. 5Κ'ο οὗἉ α γί, αἰπι5, 1 Οον. χνὶ. 
3, ἀπενεγκεῖν τὴν χ. ὑμῶν εἰς “Ἵερ. Ϊ το ργαοο, 
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ᾧ Οον. νἱϊ. 4, 6, 7, 19. 2) οὗ ἴδ Ὀλνίωο 
Ὀοποῆϊε, ὑ]εδείησε, ἄς. οσηίοττοὰ οἵΧ ταδῃ 
Ἐγουρὶ Ομ γῖδὲ δὰ [ν15 αι ϑτ ἔσποσ. δοδη 
'. 14, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. ναι. 
16, καὶ χαριν ἀντὶ χάριτος, " ξταεο ρου 

Ὁ ἷ, 6. " Ὀ]οβδίηβθ δυρεν δένοὶ Υ ν 
ἴϑο ἴη ΡΊ]υῖ, ἱ. 8384, τὲ 15 βαϊά οὗἩ 1π6 1) οἷς, 
ἐμαὶ αὔοι εἰνίῃῃ τὰς πρώτας χάριτας, 
εἰσαῦθις ἑτέρας ἀντὶ ἐκείνων, καὶ τρί- 
τας ἀντὶ τῶν δευτέρων, καὶ ἀεὶ 
ἀντὶ παλαιοτέρων ἐπιδίδωσι.) νοτ. 17. 
Αοἰϑ χὶ, 28, ἰδὼν τὴν χ. τοὺ Θεοῦ. 1 Ὅος., 
ἰ. 4. Οὐ]. ἱ. 6. 1 Ῥοῖ. τν. 10. “049 4 : 80 
Θδ8ροο. ἴδο σἱῆ οὗ 186 Ἰ, δαϊναϊου ὉΥ 
ἄτλοθ ἰῃὰ ΟἾἸ τοι, Αείϑ χίῃ. 48, ἐπιμένειν 

Ἵ ιΧ τ Θεοῦ. 2 τα, Υἱ. εἾ ΤΈΠ Ϊ. 7. 
οὗ. χί;. 10, χί!. 9. ὅρος. οὗ δ σταοῦ, 

ΟΥ̓ ἕῳ οὗἉ δροβι οδηΐρ, οι. χὶὶ. 8. χυ. 1ὅ. 
1 ον. ἰἰϊ. Ὁ. (ἐἱ ἢ. 9. ἘρἈ. ἢ. 2, 8. 
2 Τίαι. ᾿,. 1. 8) τροίου. ἱπ ψ ϑωρρν 
ἐὐβοσίδοι ΟΥ ρῬίοαδεγο, τιδιρ το ἃ ἴδνουῦ 
ΟΣ Ὀοποῆὶ τϑοοϊνοα, 2 Οοσ. 1, 1δ, ἵνα δεν- 
τέραν χάριν ἔχητε. ῬὨ]οτα. 7.---Ἰ ,, 
φΦΥαοθ, ἴῃ τοῖσι ΤΟΥ ἔδνουγ ΟΥ̓ Ὀσπαῆϊα, 

αἷν. ἴο σγαζξωαο, ἰλαπκῖδ: 80 Τῴὰκο νἱ, 
δι, 88, 84, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; ἴοι 
εὐεργεσία ἀπὰ ἰ18 οοπβεαυθπὶ μεσθός. 80 
τραρενῖ ΗΔ]. νἱ. 86, τίς ἐστιν ἡ σὴ 
χάρις ἡμῖν καὶ ὠφέλεια : χάριν ἔχειν 
τινὶ, 1. ἰᾳ8 λαδεέτο, ἐἶβΆ ἐο σὺ 
ἀητ ταὶ ΣΉ ] ἐν ύι Ἐς πι. 
Ϊ. . Ἄροοτγ., 2086.. δῃ άρις 
τῷ Θεῷ, Βοι. νἱ. 17, 4]. τοῦδ εκειας, 
“πανὶ χ, δρ. ἐν χάριτι, Οο]. ἐπ ιθον 

. δορυδ. χάριν 88 δᾶν. ΟΥ ῬΓΘΡ. Ὑἱ ὶ 
[δι, σταϊία, Ρ ἡ ὅν γόον ον, ὑα δολαῖ 
Ὁ ἀλιυραι Ἀδάλλθν γὴν Αἰ ιαῖνε ἐδϑ εἰ μαρμια 
7, οὗ χάριν, "οὐ ψιϊοῖι δοοουηίῖ,᾽ 

ἱ).} δὰ 14, τούτου χάριν. Οἰ. 1}. 19, 
τῶν παραβάσεων χάριν. 1 Τί, ν. 14, 
ἃ]. Οποθ θοΐογε 118 σδδθ ἰπ δὴ ἱπίοιν 
τορδίίοη, 1 Φόβη 1ϊϊ. 12, καὶ χάριν τίνος 
ἔσφαξεν αὐτόν ; 

Χάρισμα, ατος, τὸ, (χαρίζομαι, 
ῬΓῸΡ. “ ὈΘΩΘΗ͂Σ οοηΐοττοά.:᾽ ἴῃ Ν. τὰ ΦΥ͂ 
οὗ ρκἱδδ δηὰ ργδσθθ ἱπιρασίοὰ ἔτοϊω 
6. γτ. ἀοἸἔνογαποθ ἔτοστι Ρ6 }, 2 Οον. 1. 1] ; 
ἃ σις οΥὁ ἀπ] }γ οὗἉ [80 ταἰπά, 1 Οον. υἱὶ. 7: 
εἰδιβ οὗ πο ἴδη Κυον θάμα, ἐπὲ θόρε - 
οἷν οὗ (δ »νγορλείϊα, οὐ ἴπο ερὶ ταδὶ οἷδ 
80 (8110, οι. 1. 11. 1 Οον. 1. 7: αἷϑο οἵ 
τοἀοιηρίίου (οΥ (δαὶ οἷς οὗὠἨ κπαϊνδῦση 
Γπγουρὴ ΟἸγδῖ, οὉ]]οὰ “6 τὰ 010 αἱ 
οὗ αοἀ,᾽ 2 ον. ἰχ. 15), Βοι. ν. 1δ, 16, 
δὰ νἱ. 28, τὰ γὰρ ὀψώνια---τὸ δὲ χά- 
ρισμα τοῦ Θεοῦ, ζωή. χὶ. 29, βροο. οἵ 
186 οἰ ψομώρε ὋΓ δ οὐπέαεθις ἡγε ἴτῶ» 
Ῥαγίϑά ἴο {π6 ΘΑΥΪν Ὁ τβίδηβ, δπμὰ εθροῦ, 
ἴο ΟΒτϑιίδη ἰεδοιοτβ, ὉῪ ἴδ Ηοἷγ Βριπῖξ, 
Βοιι. χὶϊ. 6. 1 Οον. χὶϊ. 4, 9, χαρίσματα 
ἰαμάτων. νετ. 28, 80, 81. 1 τ. ἱν. 14. 
2 Τί. ἱ. 6. 1 Ῥεῖ, ἱν, 10. 

Χαριτόω, ἵἴ. σω, (χάρις,}) ἰο ἐκθε 
ἐο παῖδ φγαοοιιδ ΟἹ α0» 

-Φ 

1. 6. 



ΧΑΡ 
« οερίαδξε: ἕο δὲ σγασίοιϑ, σναίΐαπε, 

ἀν Ν, Τ΄ υδοὰ οὨΪΥ οὗ 19 
᾿ίνιηο ἕδνουν, [κὰ. ἱ. 28, χαῖρε, κεχαρι- 
“τωμένη. ΑἾἸ8ὸ οὗ ερί ϊυαὶ σταοοβ, Ἐρῇῃ. 
ὩΣ, θ, ἐν ἢ (χάριτι) ἐχαρίτωσεν ἡμας, 
ΦὙΒοτοῖὶπ ἢ6. δδιἢ ΤἹΟΝΪΥ ἱπηρατγίοα ρτδοθ 

-Ὅη10 π|8.ἢ ' 
Χάρτης, ου, ὁ, (χαράσσω,.) Ῥαρετ, 

Ἶαι. αἰονεα, 8 Ἰοδῦ οἵ ἌΣΕΣ τηϑο οὗ [6 
ῬΆργτυ, 2 3ο η 12, Ὠιοβοουϊά. ἱ. 116. 
Χάσμα, ατος, τὸ, (χαίνω οΥ χάσκω, 

Ὧο γανσῃ.) α ΔῸΣ ι. ΧΥΪ. 
᾿ϑορῖ. 2 βιὰ. χυὶ. 17, 
᾿ Σεῖλος, εος ους, τὸ, α ἰῥΡ; νἷυν. τὰ 

εἴλη, ἰδ ἰἕρθ. 1. ῬΈΟΡ. ἔοτα. ἰἰ. 18, 
Ὡς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χ. αὐτῶν. Ἠοῦ. 
χα, 1δ. καρπὸν χειλέων. 1 Ῥοῖ. ᾿ἰϊϊ. 10. 
40, ἃ8 ἴῃ6 ἰπϑίγυχηοηΐ οὗὨ βρϑϑοῖ, ἐἦδ ἐΐρδ, 
ἴῃ βροακίηρ, Μαῖϊῖ. χν. 8, ὅς Ματῖ υἱ:. 6, 
οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσί με τιμᾷ," ἴῃ 
πογὰβ Οἢ]γ.᾽ Μείοη. ἔτοτῃ {π6΄ Ηοὗ.. ἰαη- 

. ἔοπσιιδ, 1 ΟογΣ. χὶν. 2], ἐν χείλεσιν 
ἑτέροις. ϑορί. αεη. χὶ. 1, 6, 9.---Π. Ἐεια. 
τὸ χεῖλος τῆς ϑαλάσσης, ἰΐ», ἰ. 6. ἐἦογα 
οὗ ἐς 8.8, Ηοῦ. χὶ. 13: δὴ ἰάϊοτα ἔουηὰ ἴῃ 
ϑορῖ. δηὰ Ο]αβε., ἴκὸ [86 1. ἰαδγω.. 

Χειμάζω, ἴ. ἄσω, (χεῖμα, ἀν ΤΑ 
φαῖδϑα ἃ δίογηι, ΘΒΌθο. δἱ 868, ἄθη. (6. 
υἱϊ. 16, ὅταν χειμάζῃ ὁ ϑεὸς (Νερίυῃο) 
ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, δπὰ ἴροτθ. Ηάὰοί. νἱΐ. 
191]. ἡμέρας ἐχείμαζε τρεῖς : 4160 υδταγὶ 
ἐδηιρεϑίαξε, ὦ οὐ. δ['΄ς, νο]. ἱ. Ρ. 128, 
αἰεὶ τοὺς τόπους χειμάζειν, Ὀὰσϊ ΓᾺΓ ΤΩΟΥΘ 
ἔτοα., δηὰ ἰῃ Ν. ἣν ΟὨΪΥ, ἴῃ ρ888. χειμά- 
ζομαι, ἴο δὲ ἑδηὶ δ 808, Αοἴα 
Χχνὶϊ. 18, σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων 
ἡμῶν. 205. Απηί. χίϊ. ὃ, ὃ, χειμαζ. νέως. 

Χείμαῤῥος, ου, ὁ, ἡ, αὐ). (χεῖμα, 566 
χειμὼν, δῃαὰ ῥέω.) ἃ Ροθί]ς Θχργθβδίοῃ, 
ΟΡ. ΔΡΡΙ]Ποὰ 88 δὴ δρίμεῖ ἴο ποταμὸς, 
οἴ δἷ80 ἴῃ Ν. Τ΄. υβοὰ 85 ἃ βϑυδεῖ, ἴο ἀ6- 

ποῖθ ὦ τοϊπέογ-ἑογγοηζ, ὙΕὶοΝ ἤονγθ Ο]Υ ἴῃ 
ὯΠ6 ΤΑΪΏΥ δοδθοη, δά ἰβ ἀτγ ἴῃ ΒΌΣΗΤΩΘΓ, 
«οἷνη χυ. 1. οὗὁἨ [π6 Ὀτοοῖς Οθάγοη. 80 
ἦῃ δορί, 2 ὅδ. χνυ. 28, Δ]. οὐ 6]488. 
Χειμὼν, ὥνος, ὁ, (χεῖμα, ταῖη, ἔτοτῃ 

Κέῳ. ἴο ῬΟΌΣ,) ΡῬΓΟΡ. γαῖ, ϑέογηι, ἐδηιροδί, 
ἃ ὙδδίθοΣ, ἃ8 [,61, ἀψγόηιδ: 1) φΘΉΘΥ. 

Μαῖί, χυΐϊ. 8, καὶ πρωΐ' Σήμερον χειμών. 
Ας χχνιὶ. 20, χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγον 
ἐπικειμένον. ὅδδὸ ΡΙυϊ. Τίπιο]. 19, τοῦ 
χειμῶνος ἐπικειμένου. Φοδη Χ. οὦ, καὶ 
χειμὼν ἦν, ἱ. 6. ᾿ ΒΙΟΥΤΩΥ͂ ῬΙΏΓΤΥ θα θ τ. 
δορί, πὰ ΟἿ488. "" 2) φιοίοη. 16 βθδβοὴ οὗ 
Ταὶπ8 δῃηὰ β.ουτηΒ, 66 γταΐπῷ ϑθαβοΊ,, ιυἱπίογ, 
2 Τί. ἰν. 2] ; στ! σοηΐξ, οὗ τἶπλθ σῇ θη, 
χειμῶνος, “ἴῃ ψίηΐοτ,᾽ Μαίι. χχίν. 20, α]. 
αηὰ Χοη, ὅοην. ἰἰ. 18. βιορῦ. ἀπὰ ΟἸδ88. 

Χεὶρ, ρὸς, ἡ, ἰδό δαπά : 1. »γορ. απά 
φόηθν. οὗ ταϑ, Μαῖίί. 11]. 12, οὗ τὸ πτύον 
ἐν τῇ χ. αὐτοῦ. ν. 80. νἱῖϊ, 16. χίϊ, 10. 
χν. 20, 8]. 88:06 : 80 οὗὨ 8ημ6]5, ὅζο. Μαῖί. 
ἦν. θ, ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε. ἔσν. ἱ. 16, 

λ 
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96᾽ 1} πὰ [ῸΓ αἷά," 

2] χχνΐὶ. 45. 

ΧΕΙ 

17, Δ]. ἴῃ ρἤνγδθοβ, 6. ᾧ. τὰ ἔργα τῶν γ. 
τινὸς, οὗ δὴ ἰάο], Αςῖἴδ νἱϊ. 4] : ον! ἀοοάϑ 
ΟΥ οοπάυςϊ, ον. ἰχ. 20 : οἵ Οαοἄ, εἶθ 
ΜΟΥ 5 οὗ ογοαϊίοη, ΗοὗὉ. ἱ, 10. ᾿Ϊ. 7..-.-ὄἃ} 
ΔΗΪΙτοροραιῃ. οἵ αοά, - ἐΐδ ον 
βαμά οὗ αοἀ, Αοἰδ ἱν, 80, ἐν τὼ τὴν χ.- 
σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν. ἘἸΒΟΎ ΘΓ 
ἴο ἴπ6 Ββαεηὰ οὗ Οοἄ, 88 16 ἱπϑίσυτηοηΐ οὗ 
ϑοϊοη δηὰ οὗ βοῦν, 18 δδογὶ θὰ {πὶ τ οἢ 
δίγ Ε]Υ ὈΘ]οπρβ ἰο αοἀ Πἰπ66]7, 1ωὰ. 1. 66. 
Α-εῖβ χὶ. 2]. χεὶρ Κυρίον ἦν μετ᾽ αὐτοῦ, 

ἢ [Π6 ΘΟὨΊΓΑΙΥ, Αοἴδ 
ΧΙϊ;. 1], χεὶρ Κυρίον ἐπὶ σὲ, " ἴον Ῥαηΐθἢ- 
τηοηΐ.᾽ ἔθο Ἐχ. ἰχ. 8. Ζοῦ χίχ. 2]1.---111, 
ΜΠ Ῥτοροβιἰοηβ, συ ἤογο ἴὸ χεὶρ, 85 (ἢ 9 
ἰηδίτυτηοηί οὗἉ δειίοι δὰ ροτοσ, ἰ8 δδοσὶ 
ὙΠδι ΒΥ] 1] ὈΘΙοΩρΒ ἰο 186 ρϑσϑοῦ Ὠΐτ- 
861 οὐ ἴο ᾿ΐϑ ρόοσεῦ: 1) διὰ χειρὸς ΟΥ̓ 
χειρῶν τινὸς, ὁ ὉΥ ἴπ6 δαηᾶ οΟΥ ἢδηάδ οἵ" 
πὴ οΏ6, ὈΥ ἰδ ἰπςογνοηκίοη, ΞΞ διά τινος, 
ΜΚ. νἱ. 2. Αοῖε ᾿ϊ. 28. ν. 12. νυἱῖ. 25, χί, 
80, α«]. 2) εἰς χεῖράς τινοο, “ἰπΐο [86 
παπάβ οὔ ΔΩΥ οπο, ἱ. 6. ἱπίο Ηἷβ ΡΟΎΤΘΥ : 80 
“παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας, Μαῖίί. χν!!. 22. 

Αεἰδ χχὶ. 1]. χχν ῇ, 17: 8180 
ὙΪΓ νΟΥὉΒ ΟΥἨὨ σοϊηχηϊεηρ, [,0. χχὶϊ!. 46. 
οδη χῖϊ. 8. Οποο ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας 
Θεοῦ, 1. 6. ἱπίο ᾿ΐ8 ΡΟΥΟΥ ἴὸΣ ἀπε ἢ μος 
Ηεῦ. χ. 81. 8) ἐν χειρί τινος, Οῃ00 -Ξ 
εἰς χεῖράς τινος, οορ. ἐν 111. ὅ. Ζοἢπ 
1. ὅῦ, πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χ. αὐτοῦ. 
ΕἸβον. ΞΞ διὰ χειρός τινον, Ἰ. 6. ὃν ΟΣ 
ἀπ [86 Ἰπτοσυ πιο ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ οὁπ6, Αςἰϑ 
νἱ!. 85, ἐν χ. ἀγγέλου. 64]. “ΐ. 16, 4) 
ἐκ χειρός τινος, "ουΐ οὗ ἢ ρονγο," ΟΣ 
γΟΓῸΒ οὗἉ ἐγοοίηρ, ἀο  ἐνοσίηρ, ἄζο. [μι 1. 7}, 
74. 7Ζοδη χ. 28, 89, ε]. 
Χειραγωγέω, ἔ. ήσω, (χειραγω- 

705) ἐο ἰοαα ὃν ἐδ6 δαπά, ττᾶυιβ. Αοίβ ἰχ. 
. ΧΣῚΙ, 1], δηὰ ἰαΐ. ΟἿαβ8. 
Χειραγωνγυὰὸς, οὔ, ὁ, ἡ, (χεὶρ, ἄγω, 

ἀγωγὴ.) ἿἋ α δαπα-ἴοαάον, " δ λω ο Ἰεδὰβ 
Ὁγ 186 Παπά,᾽ Αοἰἴδ χἰϊ!. 1], οὗ ἃ ὈΠπὰ ροῖ- 
βοῃ, ἐζήτει χειραγωγοὺς, ἃ ψταρηΐς ἀ6- 
βου ροη οὗ ὈΠ]Ιπάποϑϑβ; [ἢ Θχργθθβίοῃ, 
ΒΟΥΘΥ͂ΟΥ, τῦᾶ8 ῬΡΥΟΌΔΌΙΥ ΟἿ ἔγβᾳ. ἴῃ οοτη- 
Ἰῶοῃ [ἴδ : 80 Ατίθωῳ. 1. δθ, τυφλοὺς 
ἐποίησεν, ἵνα χειραγωγοῖς χρήσωνται. 
Χειρόγραφον, ουὅ, τὸ, (χεὶρ, γρά- 

φω,.) ορ. ῥαπάιεορξαρ, ἱπ Ν, Τ. τηοίοῃ, 
ᾶ Ἔδει . “Βοιῃ)θιπίηρ Ἡτὶἰδ ὉΥ [06 
παηά, 6. ᾧ. ἴπ9 Μοβαὶο Ἰανν, Ἐπ9 ἐδέζον ἴῃ 
ΔΉ}. ἴο [ἢ ς 8ρέγίξ, 60]. 1. 14. ᾿ 
Χειροποίητος, ου, ὁ, ἡ, 5(). (χεὶρ, 

ποιίω,) πιὰ «οὐδ λαπάθ, 1τῈ9 ποχῖς οὗἁ 
ΤΟ 8 δηάθ: ἤδῆοθ δυι βοΐ), ΘΧΊΘΓΏΑΔΙ - 
80 ναὸς χειροποίητος, ΜΙκ. χὶν. ὅ8. Αοἰδ 
ΥἹἱ, 48. ἴχεβ. ἶχ. 1]. 
Χειροτονέω, ἔ, ήσω, (χειροτόνον, 

δυμο χείρ; τείνω,) ἰο δἰγοίοἶ, ομέ ἐδ6 λαπά, 
ἔο φ δέ λαπά,, 88 ἴῃ νοϊϊηρ, ἴθῆςθ ἔο 
τυοίδ, σίυθ ΟἨΦ᾽8 υοΐδ, ἰῃϊταΏδ.: ἱπ Ν, Τ. 
ἴγδηβ. 20 οἤοοϑο ὃν υοίθ, ἐο αρροΐϊπί, Αοἴϑ 
χὶν. 28, χειροτονήσαντες αὐτοῖς πρεσ- 
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βυτέοουε, ε νης δοϊοοϊοα, οοποιεπἰοὰ," Ὺ: εἰ κη γίπρ ὁ το τπγαδί ουὲ 186 11." 
800 ΤΥ Ὡοίθ : Ρ848. 2 Οὐγ. υἱῖδ. 19. Ῥιε. χσὶϊ. 7.) ἐὸ εεέ, ἀδνίαδ, δοοῖ, 
Χείρων, ονος, ὁ, ἡ, {Πρ ξ ἘΟΌΡΑΤΑΙ. αὖ50}, Αοἰς ἰΐ. 13. χνυὶϊ. 32. ἃς ΟἸ.5.. 

Ἶο 4ο κακοε, ἴτομ" χέρηε, " ὑδά, 1.) τὐογϑα, 
βαὶὰ οὔ δίδίθ, σοπάϊ!οη, οὐ αιδὶῖγ, ὅζο. 
Μαῖι. ἰχ. 16, χεῖρον σχίσμα γίνεται. χίἰϊ. 
4δ. 4]. : 80 οὗ ρυπίβῃμπηθηῖ, τ0Ογ 86, ΤΩΟΓΘ 
βόνοῖο, σου. χ. 29, δηὰ Ἃ(]ωϑ8. ΕἾ. οἵ 
ῬΘΙΒΟΠΒ, ἱπ 8 τρογαὰὶ βοπβο, 1 Τί. νυ. 8, 
ἀπίστου χείρων. 2 Τί. ἰϊ, 18, δηά 
ΟἸ.66. 5 Χϑη. Μοϑι. ἱ. 2, 32, 
Χερου βὶμ, Ἠεῦ. οὐεγεδέπι, βγταθο]ὶς 

Τοργοδοηϊδιίίυμδ οὗ τ6 Ὠ᾿νίηθ δἰ θυί68 : 
ἰῃ Ν. Τ΄ δροκθη οὗὨ [9 ροϊάθηῃ ἤφυγοθ 
γοργεβοηιϊίηρ {π6 σπογιδὲαι, δὰ ρμἰασθά οὐ 
ΟΥ οὐοῦ ἴδιο διῖς, Η οὐ. ἰχ. ὅ, Χερ. δόξης. 

Χ ήρα, ας, ἡ, (ἴδια, οὗ αἀΐ. χῆρος, ὃδ6- 
τεανϑά,) Ῥτορ. δὰ]. ὑσγεαυεα οὗ οῃθ᾽ 8 ἢιϊι- 
Ὀκῃάᾷ, μα μὰ ΠΝ ἦν. 26, πρὸς γυναῖκα 
χήραν. 3ο ϑορί. γυνὴ χ. 2 ϑαιι. χὶν. ὄὅ. 
Κ. υἱῖ, 14. ὅο8. Απὶ. νι. 18, 2, δηὰ 

δοιηθίίῃηθδ ἰῇ ΟἾαβ8. ϑιιδεῖ, ἡ χήρα, α 
εσϊάοιυ, Μαιι. χχὶϊ!, 14, οἰκίας τῶν χηρῶν, 
8]. εῶρο. ϑορί. 8. ΟἿαβδθ. ΕἸρ. οὗ ἃ οἱἵγ ἐγ 
ἀεϑοίαίε, δον. χν]!. 7 : οοιρ. ἴψδιι. ἱ. 1. 

Χθὲς, ἂν. ᾿μρβένεν , Φοδη ἱν. δ2. 
Αεἰδ νἱ]. 28, Ηοῦ. χὶϊ!. δ. ϑορί. δῃὰ Ἰδίοσ 
ΟἸαδ88.; [8Ὠ6 ΘΟΥ]ῈΥ δη ἃ ραγον υδοἀ ἔχθες. 

. Χιλίαρχος, ου, ὁ, (χίλιοι, ἄρχω.) 
ῬῖῸρ. α οωρίωαΐῃ ΟΥ α ἰλουδαπά, ϑερί. δηὰ 
ΟἸαδθ. ἴπ Ν. 7. γεῆοῦ. ἃ σοηθαμ δῦ, 
Ἀραρ τα Σ 1Ὶ σοηον. ΜΚ. νὶ. 21. Αοὶβ χχν. 
ὡδ. Βον. νἱ. 1δ. χῖχ. 18. 2) βρθς. α ἐγί- 
ὑμηδ, δῷ οἴἶοοῦ οὗ (Π6 Βοϊηδῃ διιηΐθβ, δῖ χ 
οἵ σ]ιοτὰ Ἰγεγ δἰϊαοϊιθά το 686}} ἰορίοπ δῃὰ 
Ὑ6ΓῸ ἐΐδ οἠϊοῦ οοοτβ, Αςἰβ χχί. ὃ], β4ᾳ. ἄς 
α]. δπὰ 80 οἷν. ἰῃ 1αἴ. (1488. 8) βαἱὰ οἵ ἐλδ 
»νϑδοί οἵ ἴ[μ6 Τοπιρ]ο, Ζομη χυιὶ. 12, 

Χιλεὰς, άδος, ἡ, (χίλιοι,) α ἐδλοιδαπὰ 
ἴῃ πυδοῦ, ἴα. χίν. 81. Αςἰδ ἱν, 4, οἱ 8}. 

Χίλιεοι, αι, α, πῃ. δἀ). α ἐλοιδαπά, 
2 Ῥοῖ, ᾿ϊ]. 8, οἱ 4]. ϑορί. δηὰ Ο]888. 
Χιτὼν, ὥνος, ὁ: 1} ΡΙῸΡ. ἱπ δβἷηρ. α 

ἐμηῖο, ἷ. 6. [6 ποὺ Θῃΐ, (88 ἀϊδιϊη- 
συϊομεὰ ἤτοι ἱμάτιον, {116 ομἕδγ' οηθ, ν᾽ Πἱοὶι 
ὙΔ5 Ὁδ08}}γ οὗἩ στοδίϑυ γ8]0.6,} πλοϑὶ νυ ὙΓἢ 
δἴϑονοβδ, δῃὰ γϑϑο μην υδ0.8}}} (0 [20 Κη 668, 
Μαεῖϊ. νυ. 40, καὶ τὸν χιτῶνά σον λαβεῖν. 
κι. υἱ. 29. Φοθηῃ χίχ. 28. Αοίβ ἰχ. 89, 
δὰ Ο]Δ88. 2) ἴπ ρίυν. χιτῶνες, υϑοἀ 88 
ουγ͵ ποτὰ οἱοέλοθ ἴον “ ο]οι εἶπα, Μαῖῖ. Χ. 
10, ΜΙκ. νἱ. 9. [μὰ, 111. 1]. ἴχ. ὃ, ὅς ΟἾ 458. 
Χεὼν, ὄνος, ἡ, ὁποισ, Μαῖϊ, χχαυν]!, ὃ, ]. 
Χλακμὺς, ὕδος, ἡ, οὐέατινβ, ἃ ννἱάθ δῃηὰ 

σΟΆΓΒ6 οἷοαῖς, οὐ ῇποά οπ {Π|6 τἱρι 8}100]- 
ἄδν ὉΥ ἃ ο᾽αβρ, 80 88 ἴο σονδῦ ἴΠ6 Ἰοἴξ δἰ 
οὗ {86 θοάγ, δῃηὰ ψΌΓη ΟΥ̓́Θ ἴΠ 6 Οἶδα ν βαγ- 
θη. [ἴῃ Ν. Τ, γα οὗ {Π6 ἀτρα 
»αϊμααπιδηένπι, οὐ οδέοδν᾽ δ οἰοαΐ, Μαῖι. 
χανἕ, 28, 8], δὰ οἵ. ἰη αι. (658. 
Χλευάζω, Υ. ἄσω, (χλευὴ, 76ε8ὲ, ἀο- 

τἰώοη, ἔξ, χέλυς, χεῖλος, "τι ἐδρ,᾽ ἀῃὰ 50 

Χλιαρὸν, ἀ, ὃν, αὐ). (χλιαίαω, χλίω,) 
ἀν ἑοριά, οἰ οἵ νψαῖοῦ : δὸ Αἵδε. 
᾿᾿ ΗΝ Τὴ χλ.: ἴῃ Ν, Τ᾿ ἔχ. ἰκκοισατηε, 

ν. ἰ). 16. 
Χλωρὸς, ἁ, ὃν, δὰ). (χλόη, χλόος,) 

τ89 ῬΓῸΡ. ) 26 ,) 88 
τϑὶ δῆοοίϑ οὗ . ΙΝ Τ. 1) σοδον. 

στόοη, ΜΙς. νὶ. ὅ9, ἐπὶ τῷ χ. χόρτῳ. ον. 
νἱ], 7. ἴχ. 4. βερί. δπὰ (1.86. 2) βρευ. 
»αΐε, γεϊοισϊεἦ,, Βκον. νἱ. 8, ἵππος χλωρὸν, 
8 οἷα Ὁ] ΟὗἁὨ τηουδ! γ, ἔγοιη ῬΟΒΈΣ] θη σδ 
δηἀ ἀοδίῃ, (΄ ρδ]]}άα τηοτθ.᾽) 88 ᾽ἴὲ ψετο δίδὴκ- 
ἰῃσ δϑουΐῖ; οὗ παῖ δα] ]ον ἤυ6 ἱποιάϑωςξ ἰο 
ἔεδυ. ΑὩΓΠοΪ. ατ. ἢ. Ρ. 11, χλωρὴν σάρκα. 

Χξς", δὲ; δυπαγοά απᾶ εἰχίψ- δὴ, το 
ὩΘΠΑ ΘΓ ον ΓΒ ΊΟἢ {Π686 Ἰϑιΐοτβ δίδῃὰ, υἱζ. 
χ' 600, ξ’ 60, ς«΄ 6, ον. χὶϊ!. 18. 

Χοὶϊκὸς, ἢ, ὃν, αὐ]. (χόος δ. χοῦς 
εατγίδ, οαγίδῳ, ἐπρέδαμῃ, ] ον. χν. Χ ἰ Ὡ 

Χοῖνεξ, ἱκος, ἡ, Δὴ Αἰτὶς ΤηΘΑΒΌΣΘ [ῸΓ 
διαΐη δηὰ ᾿Πϊηρβ ἀτυ, ὦ [89 Αἰεὶς ποάϊπι- 
Ὡ08, ΟΥ ᾧ ἃ Βοιηδῃ τηοάΐιβ, ΠοαυΪγ ὦ φεατέ 
ΕΠ δὰ, ον. νἱ. 6. 
Χοῖρος, ου. ὁ, ἡ, α βιυυϊκε; Μαῖϊ, νἱ. 

θ, οἱ 4]. δηά ΟἾδ88. 
Χολάω, ἴ. ήσω, (χολὴ, ᾿ Ἶ 

δηὰ ἴῃ Θδυ] ΟΣ παδοῖς. ὀὲ ἣν ΝΣ 
πιοϊαπολδοίψ, πιαά, θαιιῖν. ἴο μελαγχολάω, 
Απϑβίορῃ. Νυὺ. 889 ; ἴῃ Ἰαΐον συλοτα διὰ 
ἴῃ Ν. Τ. χολοῦμαι, ἐο δὲ “εἰ ο7 φαὶὶ, ἐο 
δὲ δη . ἰπίγβῃδ. : ἴῃ Ἰαίον τυ ογβ, υϑοὰ 
οἰἴποΣ ἱὉ}} ἃ ἀαΐί. οἵ 8ῃ. δοο. ἡ πρὸς, αέ, 
ἀφποιίηρ [με οὐ͵δοῖ, Ζολιη Υἱὶ. 28, ἐμοὲ χ. 

Χολὴ, ἢς, ἡ, (χέω, ἴο ρουγ οαυΐ, . 
ἐδ σαί ; ἰὼ Ν. Τ. ἢν. έν 
18δὲ οὗ ρμοΐϑοη, υέηοηι, ἂρ. Αοἷς νὴ. 93, 
εἰς γὰρ χολὴν πικρίας---ὁρῶ σε ὄντα. 
530 ΕΪυι. οιμα!. 17, ὥσπερ ἰοῦ καὶ χο- 
λῆς ἐνίων ϑηρίων. 2) ἴτοιη ἴῃς Ησῦ. "κὴ 
ἰηξαδίου οὗὨ Ὀἰττ6Γ ΠΟΥ 5," ὁ. χὺ. τγοσιηννοοά, 
ΡΟΡΡΥ, ὅἄζο. Μαίι. χχυὶ. 84, ἔδωκαν αὐτῷ 
πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον. 

Χόος, χοῦς, ὁ, (χέω, χόω,) ζειν, χοὸς, 
ἀαι. χοῖ, δ.ο. χοῦν, ἴῃ ΟἸχρο, Ἐς : ἐνῷ ἀὰὺς 
ουΐ δηὰ γονῇ τρ, α πιοιπά, Ηάοῖ. ". 
1δ0ύ. Τῆυς. 1ἱ, 76; ἰὰ Ν. Τ΄ χεποσ, ζοοϑα 
ἐαγίδ, ἀμεί, ΜΙ. νἱ. 11, ἐκτινάξατε τὸν 
χοῦν, αὐὰ 520 ἰῃ ϑερί. δηὰ (868. ον. 
χΧυὶϊ. 19, ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς 
αὑτῶν, ἷ. 6. ἴῃ ἰΟΚδη οὗ στο, 

Χορηγ ἕω, ἴ. ήσω, (χορηγὸς, ἔτ. 
ρὸς, ἄγω.) ῬιΌρ. 4 ρεῖιη. ἐο ἐδαά α 
γμδ οἵ Εἰημειν δηὰ ἀδποογα, Απίδοὶ. ον, ἐ. 
78, Ὀυΐϊ οἰΐοη ἔφυν. (ἰἰδη ἐὸ ἰϑααὶ σαπὲ οἵ 
"γῆ ἃ οδοτγὼδ οἡ γμιιθ]ϊς σοοδεῖσδε εἰ 
ΟΠ6 8 ΟΥ̓́Β ΟΧρΘΠθ0: ἤθηςθ . 8δηὰ ἱὰ 
Ν. ἐν αἰ ποτ, ϑβιρρίῳ, «ἰτὰ δος. Σ Ρεΐ. 
ἶν. 1], ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ Θιόι. 
2 Οὐς. ἰχ. 10, ἐμὰ δίας ἡ ̓ ὰ νι πσενμν, 
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,. Χορὸς, οὔ, ὁ, μόρρεθ ὦ 85 δοηῃποοίοα 
ὙΠ ἡναβῖο δη ἃ δοηρ, οἢ ἔδδιϊνο ὁσεδβίοῃϑ, 
μα. χν. 25, ἤκουσε συμφωνίας καὶ χο- 
ρῶν. ϑερῖ. δηὰ (]688. 
Χορτάζω, ΐ. άσω, (χόρτος,) ῥτορ. ἀπὰ 

ἴῃ αν ον ὙΣ (Ἔχα δὰ οὗὨ δηΐπηδὶβ, “ἴο ἴδοά 
σψ ἀν ΟΥ ΠΑΥ :᾿ δηά 80 ἴῃ Ν. Τ.ι Βον, 
χίχ. 21. οὗ ἔονἾθ, τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν 
ἐκ τ. σαρκῶν αὖ.: Ὀυϊ ἴῃ Ἰαΐεῦ τί τογ8 σοΏεγ. 
δὰ ἴὰ Ν. Τ. οὗὨἨ ῥΡδϑγβοῃβ, ἐο ϑαΐΐαξε ιυἱϊῇ, 
[οοά, 6. στ. Μαίι. χν. 88, ὥστε χορτάσαι 
ὄχλον τοσοῦτον: . Χῖν. 20. Φόδη νἱὶ. 

. ΡὨΠ. ἵν. 12. 96. 11,16: ψὰ ἀπὸ, 
μα. χνυὶ. 21. ΕἸζ. ἐο ἰδ τλ6 ἀεβῖσα οὗ δὴν 
ΟΠ6, ο ϑαΐίϑν, ρα58. Νίδἷιί. νυ. 6. μι. νἱ. 2]. 
Χόρτασμα, ατος, τὸ, (χορτάζω,) 

Ῥτορ. υδεὰ οὗ ἴοοὰ ἴον οδιῖ]6, ΚΑ ; 
βοϊῃηδίϊταεϑ, λυβ οἱ ΤΑτοῖΣ, Δρρ)] θὰ ἴο ἴοοά 
ἴον πιθη, Αὐοἰδ υἱῖ. 1], 

Χόρτον, ου, ὁ, ἴῃ Ο488. Ὁ808}}γ 706- 
εἶδον ἴον ΔΙῚ Π18]8, ζΥΈΘ ἢ ΟΥ ἀγγ, σγαθ8, ἦαν ; 
ἴῃ Ν. Τ. σγαθ8, ἀεγόαρο, Ὀεϊῃρ ἃ ρεηθταὶ 
ἴοττη διηοηρ ἴῃ 6 Ἠεῦτονβ, (στῆ ἀϊντἀοἀ 4}} 

ΟἰΔ 168 ἱπίο ὕγο δογίβ, ἔγϑϑϑ, ὮὈῪῚ (ῃς 
ἩΙ]οπἰβίβ οα]οὰ ξύλα, ἀπά »ϊαπίβ οἵ 
ἜοΥθ8, 8180 ς]]εἀ χόρτος,) οΟΙργ ΘΠ ΐης 
ὈΟΙΝ γταβθ πὰ οοττ, ἀπὰ ᾿ἰΚουβα ἡοιθοτϑ, 
Μαῖί. νἱ. 80, τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ. ΜΚ. 
νἱ. 89, 4]. ϑερί. δηὰ ΟἿ δββ. 
Χράω, ἴ. ήσω, ᾿αδ ἴῃ ῥτοβο ἴουν αἰ 

ἰογθηΐ βἰσηιίϊβοκίίομθ, νυἱΖ. χράω, ἐρ ὠξίον' απ 
ογαοῖδ, τοὶ ουπὰ ἴῃ Ν, Τ᾿ ; κέχρημι, ἴο 
ἑεπά ; χράομαι, ἰο μά; χρὴ, ᾿ϊηρθῖδ. ἐξ 

, (ὁ δολοῦεβ: 1. κίχρημι, ἰο ἰεπά, 566 
ἦπ 1ϊ8 ογάογ.--- 1, χράομαι, ἴ, ήσομαι, ἀο- 
Ῥοη. πιὰ, ἐο μδ6, πιαλδ δὲ οΥ᾽ ἴο]]. Ὁγ ἀδί. 
οὔ ΐηρε, Αοἰδ χχνὶϊ. 17, βοηθείαις ἐχρῶν- 
το. 1 (ον. νἱὶ. 2]. 81. ἰχ. 12, 15, αἱ. δηὰ 
ΟἸαβ8. ΟΥ̓ ρμεδβοῃβ, ἐὸ μϑὲ Ὑγ6}} οὐ 1}}, “ο 
ἐγθαΐ, ἢ ἄαι. Αοἰδ χχνὶϊ!. 8, φιλανθρώ- 
πως τῷ Παύλῳ χρησάμενος. ϑερί. δηά 
ΟἸα8ε,--- ΠῚ. ἱπροῖβ. χρὴ, ἱπιροτῖ, ἐχρῆν, 
ἱπί. χρῆναι, ῬτῸρ. Ἥ“ἴπεγα 18. υ86 ἔογ," ὦ 
ποράΐβ, ἡ , 1“ ουρὴξ; ντἢ πῇ, ΖΔ. ἢ. 
10, οὐ χρὴ ταῦτα οὕτω γίνεσθαι, ἄς ΟἸ 188. 
᾿ Χρεία, ας, ἡ, (χρέος,)ὺ 1. δε, ἰἰϑαφο, 
ἔπ δοὶ οἵ τιβίπρ, οὐ δα ρ] οΥπρ ΔῊΥ {ἰΐπρ : 
ἴῃ Ν. Τ. τηϑίοιν. "ἐμαὶ ἴῃ νον ΟὯ6 18 διη- 
Βἰογοά, αἢ ἐπιρίουπιθηί, διδίπό85, Αςίβ νἱ, 

. οὖς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας 
ταύτης. 8. 905. Β6]]. ᾿. 20, 8, οὐκ ἐπ- 
ἕστησαν αὐτὸν ταῖς χρείαις. 2 Ἥαος. νἱ. 

. δ κοπηο. 68 ἰη αι. Ο]488.----11. πϑοα, 
πεοεδδεΐψ, τοαπί: ]) φεπθῦ. Ερῃ. ἱν. 29, 
“πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας. 80 χρεία 
ἐστὶ, “ἸΠοτο ἴβ πεοᾶ," ἐδί., τ!) σοη. 
1κι. χ. 42, ἑνός ἐστι χρεία, " οπο {πίηρ ἷ5 
ποράξι] .᾽ α͵οὸ τ} πδα ΗΘοὉ. νἱ!. 1]. κηὰ 
δὸ οἵξ, ἰπ Ο].ε8. 2) οὗ βϑύβοῃδὶ πεϑά, η6- 
σέδείῃ, ἑραπί, ΑοἰΒ χχ. 84, ταῖς χρείαις 

ν ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρεν αὗται. Χχν)]!. 
0, τὰ “ρὸν τὴν χρ. Άοῃι. χὶ!. 18. Ῥ)»}]. 
ἀν 45. ἷν, 19, ὦ]. διὰ Οἷδεε. 8) ἱπ (ῃς 
ΡῬ᾽τῶ86 χρείαν ἔχειν," ἴο ἰανα πεαά,᾽ -Ξ 
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ἐο ποϑῶ, ἕο ιυαμέ. 8,0 σοποῦ. δηὰ πἰϊἣ ρΡῈΠ: 
ἐο δαῦτο πορά οἵ, Μαίϊ. Ἰἰχ. 12, οὐ χρείαν 
ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ. χχὶ. ϑ, 
χχνὶ. 6δ. 1.υ. 1χ. 1], ἃ]. ΕῸ}}. Ὦγ ἱπῆπ. 
δοῖ. Μαῖϊ. χὶν. 106, οὐ χρείαν ἔχουσιν 
ἀπελθεῖν. Φο )η χίὶϊ!. 10, 4]. : Ὁ. ἰηΐ, ραδδ. 
Μεαῖι. 1". 14; Ὀγ ἵνα, Φοδη 1ϊ. 25. χνὶ. 80, 
α͵βο 'ῃ ΟἿδββ. ΑἾ8ο οἵ ρογβοπαὶ ἡδϑὰ, ισαηΐ, 
σὴ} ζοη, Μαῖί. νἱ. 8, οἷδεν ὁ Πατὴρ ὑμῶν 
ὧν χρείαν ἔχετε. 1 ΤῊ. ἱν. 12. ον. ἐ}. 
17. Αδδοὶ. ἐο λαῦε ποεά, ---Ξ ἔο δ6 ἐπ ποοά 
οΥ τοαπί, ΜΆ. ἴ1. 25, α]. 
Χρεωφειλέτης, ου, ὁ, (χρέος, ὀφεί- 

λω.) α ἀεδίον, 1,α. τῇ. 41. χνὶ. ὅδ. δορί. 
δηὰ ᾿Ἰδίοσ (138. 

“Χρὴ, ἱπίροΓβ. νοϑὲῦ, 860 'π Χράω 11]. 

Χρήζω, ἴ. ἥσω, (χρὴ, χρεία,) ἐο μοεά, 
δαυε ἐὰξ οἵ, εἰχ ΠΝ χρη, Μαῖι, νἱ. 
82, οἷδε γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμώῶν---ὅτε χρῇ- 
ζετε τούτων ἁπάντων. ἴμι. χὶ. 8. οι. 
χνυΐ. 2. 2 Οον. ἰϊϊ. 1, δῃὰ οἵϊ. ἰῃ Ο]α88. 
Χρῆμα, ατος, τὸ, (χράομαι.) ῬτοΡ. 

ἐπ ἀδού μΐ, " παῖ οπ6 ποϑάβ.᾽ Ηδη 6 
δοποῖ. δὐὰ ἴῃ Ν, Τ᾽, τοραζίδ, Ὡδυ Δ }}γ ο]υτ. 
τὰ χρήματα, ΜΚ. χ. 28, οἱ τὰ χρ. 
ἔχοντες, ἷ. 6. ἴῃ6 τὶ ἢ - νοῦ, 24, πεποι- 
θότας ἐπὶ τοῖς χρ. ἴλι. χυ]!. 24, ϑορί. 
δηὰ ΟἸ]688. οἵϊ. ὄμες. ΠΙΟΝΟΥ ; ΟἿ66 δίῃ. 
Αοἰϑ ἦν. 87, ἤνεγκε τὸ χρ. 1. 6. [86 ἘΠῸ 
Ρίατ, Αοἰδ νυν]. 18,20. χχὶν. 20, δηὰ (]688. 

Χρηματίζω, ἢ, ίσω, (χρῆμα,) ῬΙΌΡ. 
δηὰ ρόπογ. το (00 ὑτιδέηε88, ΘΙ Π ΘΓ ρτῖνδίθ ΟΣ 
ΡΌΌ]ς, (ϑορι. δηὰ Ο]888.} ββρες, ἱῃ ἱγβὰθ ; 
τηϊά, ἐοὸ ἀο ὀπιδέπεδϑ, πὰ ὃ ὙΠ}0}. ἐὸ πιαζὸ 
Ῥγοῇβέ, ἐο φαΐ, 88 οἷϊ. ἵπ Ο]688. δὰϊ ποτα 
ἔρθη. οἵ Κίῃρβ δηὰ τηδρίβίγαίοβ, ἐ0 ἀὐδραίοῦ 
διιϑεπέβε, ἷἱ. 6. ἰο σίθε αμαϊΐδηοδ πα ἀηϑιῦεν, 
6. ὅτ. ἴο 8) ΟΥ̓, ΡΘ᾿ ΟΠ ΘΙΒ, ὅζο. ἐο σὲθδ 
φόϑροηδε οἵ ἀδοΐδίοη. ἤρδποο ἴῃ Ν, Τ,. βορι. 
δὰ 908. Απὶ. ἰἰϊ. 8, 8, απὰ χὶ. 8, 4. “ἴο 
1π| Ὀ νίπο τναγηΐῃρθ ΟΥ τον δι] 0} 8, 
κηὰ ἴῃ [6 . ἐο τοοεῖσα ἰἤθπι : [Π6 ΤΘΥΠῚ 
δοίης υϑοὰ οἰ ΟΡ δῦϑοὶ. ὧδ Ηδϑῦ. υἱῖ. δ. 
ΧΙ. 7. χὶϊ. 25, οὐ [0]}]. ΌΥ ὑπὸ τοῦ Πνεύ- 
ματος τοῦ ἁγίου, 848 ἴμι. Ἰΐ. 26, οΥ ὑπὸ 
ἀγγέλου ἁγίου, 85 Αοἰδχ. 22. Ἑπεονῆ.. 
ἴῃ Ν. Τ΄ ποοογάϊηρ ἴο Ἰαίος ατεαὶς ὑβαρο, ἱϊ 
εἰ χη ΐβεβ ἐο ἑαζα οὐ ὕδξαν α παπιθ, ἰο δδ παμερά 
ΟΥ̓ οσαἰϊφα, σοπβῖγ. τΐτὰ [ἢ 6 ὩδπΙΘ 1Π ΔΡΡΟΒ. 
88 Αςίβ χί. 26, Εόπι. Υἱῖ. 8, ΔΟΙΧΕΝΗ ρη- 
ματίσει. 308. ῬΏ]]1ο, Ῥοϊνῦ. ἃ Π)1οά. 8) 

Χρηματισμὸς, οὔ, ὁ, (χρηματίζω,) 
ῬΓΟΡ. ἀπά ἱπ ΟἾδεβ. Ὑ“ πὸ ἱγαπβασίοῃ οὗ 
ΡυΌΪΙς Ὀυδίποθβ,᾽ ἀπά πεηςοο δειϑέμοαβ βΌΠΟΣ, 
εβρες. ἔδε σέοίπρ αὐαίοποε, πιαλίπο α ΤΟΒΡΟΉδῈ 
ΟΥ ἀδοϊξδίοπ ; ἰῃ Ν. Τ'. α γεβροηϑ ἡ πι Οἷα, 
οἵ οταοῖίς, οι. χὶ. 4. 2 Μαος. ἰΪ. 4. 
Χρήσιμος, ἡ, ον, δὰ]. (χράομαι.) 111. 

ΠΈΡΣΑΙ δη ροπον, μϑοΐμμἑ 0 Ὁ ΔΠΥ͂ ΡΌΓΡΟΒΘ, 
»τγοβίαϊἑο, 4 ΤΊη,. 11. 14. εἰς οὐδὲν χρή» 
σιμον. Ῥ]αϊ. ἀο νὰ ΟΟ Ὁ. 6. ἐπ᾽ οὐδενς 
χρησίμῳ, νὰ δο 6] πῆ}. ἰῃ ΟἸα55, ὃς ϑορί. 

Χρῇῆσις, εως, ἡ, (χράομαι,) 111, α εἰὐξη 



ΧΡΗ 
ΒῺΥ (Ἀηρ, 4120 ἐδε κρὲ κὸ πιδέϊδ : ἰηπ Ν. Τ. 
δρες. οὗ ἴῃ6 τ86 οὗἩ ἰῃε Ὀοάγν ἴπ βεχυλὶ 
ἰηίετοουτδα, οι. ἱ. 26. 27. Οςε}]. μυοδη, 
4, προς τὴν τῶν ἀφροδισίων χρῆσιν. Ι 

Χρηστεύομαι, ἀεροη. τὐἰά. (χρη- 
στότο τὸ δἦοισ οπεϑεί χρηστὸς, ἱ. 6. ἰο δό 
φοοά-πριουτεά, ἀκά, 1 Οον. χὶϊ!. 4, 
ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται. 

Χρηστολογία, α«ε, ἡ, ( 
λόγος.) Μιὲν τοονάε, ἐπείπισξέκο ἀἑ 
ςοπεὶ οὗ πρεῖὸ 
τε] γ., {1Π|6 ΟΔ88. ἀο ποῖ ι.86 ἴπ6 ποιὰ, 
νηΐ χρηστοὶ λόγοι ἀηὰ χρηστὸς λόγοις.) 
οι. χνὶ. 18, διὰ τῆς χρ. καὶ εὐλογίας. 

ὀς, 

Χρηστὸτ, ἡ, ὁν, "ἀ!. (χράομαι,) μρεζμὶ, 
ὃ 

ἀΑΉΝ φυοά, σἱγίμοια, 1 Ο 88, Βοςί οἵ γ, Σ Ἃ ΟΥ. χν, δύ, 
δ είδου τιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί. 

ἤθη χρ. Ατἱείορι. ΝΡ. 956.---ἰ]. οὗ 
ῬΕΆΒΟΝΒ, μϑογμἱ ἰονγαγὰβ οἴθεγβ, 88 οἵϊ. ἴῃ 
ϑερῖ, δηὰ Ο]458.; ἤδῆσθ δεπέσπαπέ, ᾿ 
ἀέκα, κι. τὶ. 8δ, αὐτὸς (ὁ Θεὸς) χρηστός 
ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 
ΕΡΆ. ἰν. 82. 1 Ῥεῖ. ᾿. 8. αηὰ ΟἸ465. Νεαῖ. 
τὸ χρηστὸν, φοοάπε88, ξίπάποεδ, Βοπι. 1]. 4. 

Χρηστότηνς, ητος, ἡ, (χρηστὸς, 
ῬΓΟΡ. φουοάπεδβ, Ἡκόκδη ὃ ᾿ 
κοηογ. Βουι. ἰϊ. 4, τοῦ πλούτου τῆς χρ. 
αὑτοῦ καταφρονεῖς; χὶ. 22. 2 Οον. νἱ. 6. 
64]. νυ. 22. Ἐρϑι. ἰϊ. 7. ϑδϑρί. δπὰ ΟἾδβϑ. 
2) Βζ. ἱπ 8 ἸΏΟΓΆ] 8686, πδ88, δηυΐν. 
ἴο γί σλξοοιϑηδεθ, ὠρτιρλίηοθε, Βοτη. 1. 12, 
οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα. Ἠάίδη. χ.7. 

᾿ Χρίσμα, ατος, τὸ, ίω.) Ῥτορ. 
᾿ οι ἐλ ορ τυδυοα ἰη.,᾽ 88 ΔΝ δηοϊἰἶπς, 
οἱπένιοηί, ὠπσωσπέ; τηθίοπ. οὐγίθηι, 
αποίπεΐπσ, μποίοη ; ἴῃ Ν, Τ. ἤρ. οὗ ΟἸγί8- 
δηθ, (ὉΥ 1παξ τηοίδρῃ οτος] βθῆβο ΤΥ ΠΟΥΘΌΥ 
ἔδο νοῦ χρίω ἰΒ υδοὰ οὗ Ἄσοταμη πη δ ἢ 
το οἰδιδ δηὰ ρτδοθβ οὔ ἴΠ6 ϑϑρὶ τ.) απ 
αποϊπέέησ, βρί γίϊυδὶ ὠμοίέοπ ἔτοτα Οαοά, 1 
Φοόδη 11. 20, ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ 
᾿Αγίον, καὶ οἴδατε πάντα. νοτ. 27. 
Χριστιανὸς, οὔ, ὁ, (Χριστὸς,.) α 

Οὐνιοίίαη, Αοἰϑ χὶ. 20, δ06 ὩΔΥ ποῖθ : ΧΧΥΪ. 
28. 1 Ῥοῖ. ἶν. 16. 
Χριστὸς, ἡ, ὁν, αἀ]. (χρίω,) αποὐπίοα; 

ἴῃ Ν. Τ΄ ῬγορουΪ δῃ Δρρδ ]δίϊνο (ἀοτι νὰ 
ἔτοὰ ἴθ Ηδο.) τηοραπίηρ, “ἴῃ 6 Αποϊπιοά 
οὗ αοἀ,᾽ τῆς Κίπρ σοπϑιταυιεὰ οὗ αοἀἂ ; δυΐ 
οἴϊοη. Ῥαβδίηρ ΟΥ̓́ΘΡ ἱπῖο 8 Ῥγοροῦ ὨδπΊ6. 
1. Ῥτορ. δϑ δὴ αρρο[ἰαἰΐοθ : 1) αὖϑο]. ὁ 
Χριστὸς, ἰδ6 Οὐινῖδί, (λ6 Μοεϑίαλ, ΜΚ. χν. 
82. ὁ Χρ. ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. Ζοἢπ 
᾿, 42. ἰν. 42. Αοἱβ ἰϊ. 86. ἰχ, 22: δο Ναί. 
;. 17. [κι᾿ ἢ, 26, τὸν Χριστὸν Κυρίονυ. 

42 

ἼΟΕΙΥ ἐπ 8ι. Ῥδὺ} 

φ 

[δεβδοίοθϑ πίἰϊθουΐ ]. 

αὮ ] ἴῃ 

ΧΡΟ 

ἷν. 4], «ὐρίοβ.0 2) Ἰοϊποὰ τὰῦὸὶϊ ᾿ἴησόνε, 
6. Γ' ̓Ιησοῦς ὃ Χριστὸς, Αεἰῖξ ν. 42, 8 
--ἴ. δὲ α γορόὸν παπιο, ΟΉΆΙΒΤ : 1) αἱ»- 
80ἷ. Ἶ τομὴ ΟΥ ὁ Χριστὸς, Βοτη. ν. 6, 8. 
γἱ. 1], ὁ ἐγείρας τὸν Χρ. ἐκ νεκρῶν. 
σαὶ. :. 6, 7. Ὁ 90. 1 Ῥεῖ. 1. 1]. ἱν. 14. 
ἢ οἴϊεπεσ Ἰοϊποὰ τ ᾿᾽Ιησοῦς, δ Μαι. ἱ, 
16. ΜΙκ. ἱ. 1. δοβηὶ. 17. αἱ. Χρ. Ἰησοῦς 

ἰδ: ] 65, 1 ὅος. 1. 80, 
ἄς οἵι.---111. πρείρκ. ουΐν. ἴο ὁ λόγος 

υ ») ἐς Φ 

Χρίω, ἴ. ίσω, Ῥτορ. ἐο γε ονὸῦ {9 
Βυτίλοο οἷα Ὀοὰγ : ΠοῆδΘ βΌΠΕΟΥ. ἐο ἀποῖπέ 
ΔΩΥ͂ (Πϊηρ ΟΥ Ὦ, ἴῸΓ ΔΩΥ͂ ΡΌΓΡΟΒΟ τ δι- 
ἜΡΟΣ, Ὑἱ οἱ ΟΣ οἰπίτηοηῖ. ϑερῖ, οἷϊ. δηά 
ΟἸΙδεβ. ἴη ἀποῦπί, 88 ἃ καετοῦ 

88 ἰδαΐ οὗ 4 ρῥγορὶιοῖ, [8. Ἰχὶ. 1: οὐ Κὶ 
1 δωμ α 1. ἐς ποῦ ἴ Ν. ΤΙ ἀποὶκς, 
οοηϑοογαΐδ 88 ὉΥ υποίίοῃ, ἔο 8δεέ ἀαρατί ἴον ἃ 
δασγεὰ ὑόσκ, ἰγᾶπβ. ]}) ο΄ ὑὐέβμβ, 88. 1}|6 
Μεκβίαι, ἴα ἀποϊπιοα Κίηρ, σοτρ. ἴῃ Χριε- 
στὸς, Αοἱα ἷν. 27, ὃν ἔχρισας. ΑΒ ἃ ρτο- 
Ρδοῖ, πὰ ἰηδη. [μὰ, ἵν. 18, ἔχρισέ με 
εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς. ἂρ ΖοΏΕΣ. 
ἢ ἀαῖ, ἔχρισε Πνεύματι ἁγίῳ, Αοὰ 
Χ. 38, τησδηϊην, ὈΥ̓͂ Δ ΠΘίΔρἢ ΠΟΥ Δ ΚΘΏ ἔγομς 
109 ἕοστη δηὰ τηοᾶς οὗ ἱπαυσυταίίηρ Κίηρϑ, 
“ἑπυοείδα αὐὰ ἐπαπμοά," Ἰιδτη6}γ, αἱ ἦν Ὀ6Ρ- 
[ἴδηι ; ὙΠ ἀου]ο ἀοο. ΗΘὃ. 1. 9, ἔχρισέ 
σε ὁ Θεὸς---ἔλαιον ἀγαλλιάσεως. Χὴ οΓ 
ΟἸνγέβίϊαδ, 85 ἑεἶδα, Ἴοομπϑοογαῖοα, βαξ 
Δρατί ἴο ἴΠ6 ϑογνίοθ οὗ ΟἩτίβι δηὰ ᾿ϊ8 ο8- 

1 Ὁγ [160 ψ'ἶ οὗἩ τῃ6 Ηο]ν ϑρ᾽τῖς, 2 Οὐν. 
Ρε ε [2 « “ν ΓΦ Ρ 1. 2], ὁ δὲ χρίσας ὑμᾶς, Θεός. 

Χρονίζω, ἔ. ίσω, (χρόνον) ἐο »Ἀαδξε 
αἰσαν ἐΐηια, ἰο ἀοίαν, α ἐπι σοτοΐϊηρ, ΟΥ 

οἷο ΔΩΥ͂ (δΐησ, 1ῃΓΓΔΏ8. δηᾶὰ δὐϑο]. 
Ναῖι. χχυ. ὅ, χρονίζοντος τοῦ νυμφίον. 
1... 1. 2]. Ηοῦ. χ. 87. ἘῸ]1. Ὁγ ἰηΐ. ἔρ- 
χεσθαι, Μαίι. χχίν. 48. [,. χὶϊ. 45. 

Χρόνος, ου, ὁ, ἐΐπιδ: 1. ῬΒΟΡ, δπά 
ΘΕΝΕΒ. 1) ΜΚ. ἰχ. 21, πόσος χρόνος 
ἐστίν ; 1. ἵν. δ. Αοἰϑβ νἱῖ. 28. (8]. ἰν. 4, 
Βον. ἱϊ. 21] : εο διατρίβειν χρόνον, Αοῖδ 
χῖν. 8, 28: ποιῆσαι χρόνον, χνΥ. 
ὙΥΊ ργδροκίιουιβ : διὰ τὸν χρ. Ηθδ. ν, 
12: ἐκ χρόνων ἱκανῶν, 1,χ. νἱῖϊ, 27 : ἐν 
παντὶ χρ. Ασίδ ἰ. 21: ἐπὶ χρόνον, ἴμα. 
χυ]!. 4: ἐφ᾽ ὅσον χρ. Βοπι. Υἱϊ. 1; μετὰ 
χρόνον πολὺν, Μαῖϊ, χχνυ. 19. 2) δοουβ. 
χρόνον οΥ χρόνους, τηλτκίης ἀυτγεζοῃ, 
" ἐπι ἢον Ἰοπρ,᾿ ΜΚ. 1ϊ. 19, ὅσον χρόνον 
ἔχουσι τὸν νυμφίον. ἴμα. Χχ. ϑ.  ολπ ν. 
6. νἱῖ. 88. Αοἷο χὶ!!. 18, 4]. 8) ἀαΐῖ, χρό- 
νῳ, χρόνοις, τρλτκίης ἐΐη6 μθη,, ἐπ ΟΥ 
ἀυτίηρ πο, ἄς. [μι. νἱ. 29, “πολλοῖς 
χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν. Αοἰδ υἱῖ!. 11. 



ΧΡΟ᾽ 
οι. χνὶ. 28.---11. ΒΡΕΟ. ΌΥ ἴππϑ ἴοτοθ οἵ 
δὰ)πηοῖδ, ΠογΘ χρόνος Βοιηθίϊπιοδ βίδη δ 
ἴος α ἐΐπεδ ΟΥ ϑϑαϑοη, ἴκθ καιρός ̓  6. στ. γ]. 
Ἰοϊποὰ στ καιροὶ, Αοἰϑ ΄. 7, γνῶναι χρό- 
ὕους ἢ καιρούς. 1 ΤῊ. ν. 1: Ὑἱ} χοη. οὗ 
ονϑηῖ, Ναιι, ἰϊ. 7, τὸν χρ. τοῦ φαινομένου 
ἀστέρος. ἴ,χ. ἰ. δ7, ὃ χρ. τοῦ τεκεῖν. 
Ἀεὶ 1}. 21. 1 Ῥοὶ, 1. 17. ἰν. 8, ὁ πα 
ἐληλυθὼς χρ. (Χοη. Μοι, ἰϊ. 1, 84, τὸν 
μέλλοντα χρ. τοῦ βίουν: ἢ ἢ δ). 
ΟΓ Ῥΐοῃ. Μαῖι. ἰϊ. 16, κατὰ τὸν χρ. ὃν 
ἦκρί σε. Αοἰά.. 6. 1 Ῥοῖ. ;. 20. Φυάο 
8. 2 Τία. ἱ. 9, πρὸ χρόνων αἰωνίων. 
] Ῥεῖ. ἵν. 2, τὸν ἐν σαρκὶ χρ. 
Χρονοτριβέω, ἴ. ήσω, (χρόνος, τρί- 

βώ)ο ΚῚΣ αὐσαν οΥ πρκιά εἶπε ἕο : 
ἱπίγδηβ. Αοίβ χχ. 16. Ατίδίοι. Εμεῖ, 1]. ὃ. 
Χρύσεος, ἕη, εον, σΟὨΓΓ. χρυσοῦς, ἢ, 

οὔν, πα]. (χρυσὸς,) σοϊάδη, οΥ σοί, 2 Τὶη. 
ἐδ: 20, σκεύη χρυσά. ΗοὉ. ἰχ. 4, στά 
χρυσῆ. ον. ἱ. 12, 54. 8]. ϑβορί. δὲ Ο]δδα. 

Χρυσίον, ου, τὸ, (ἀΐπι. οὗ χρυσὸς.) 
φοϊα ἸῺ δίθοαΒ, θϑρθοί! ἢ ἃ8 στουρὶξ ὑρ. 1. 
ϑεηον. Ηοῦ. ἰχ. 4, τὴν κιβωτὸν--“περικε- 
καλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ. 1 Ῥοῖ. 1. 
7. Βον. ἢ}. 18, 4]. ϑορῖί. δπὰ ΟἿδε8.---"1, 
τωθίοῃ. ]1) α φοίάδη ογπαπιοπέ, 1 Ῥεῖ, 1}. 
8, περίθεσις χρυσίων. Βον. χνῖϊ. 4. ϑορί. 
42οὐ χχνιὶ. 16, ἀπὰ Ο]α88. δβ. Το. ἰἱ. 18 
τοῖς περικειμένοις χρυσίοις. 42)) φοϊά 
ΟΟΙΝ, ἡπόπόν, Αοἱδ ἐϊ, 0. χχ. 88. 1 Ῥοί. ἱ. 
18, διὰ ΟἸδβ88, 
᾿ Ἀλ ντ ἀν μεὶ δρ μὴ με} ἐμ. ὁ, ἡ, δ(]. 

υσὸς, δακτύλιος, τίηρϑ ὌΡΟΣ 
ἐρὸ παυτῖ, 2α. ἰ. 2, αηὰ ΟἸα88. Ἐπ 

. Χρυσόλιθος, ου, ὁ, (χρυσὸς, λίθος,) 
οὐγυθοίτδ, Ῥτορ. ϑέοπε, ἃ Ὠδίηθ ἃΡ- 
ἀφῶνο (6 τ ρθνοία " 8}] ψϑσῃ8δ ἡ ἃ σοϊάδη 
οΥ γον οο]οὺγ: ὃὰϊ εϑρθο. [89 ἑοραξ, 
Βον. χχὶ. 20. ϑερῖ. δῃηά Οἴμεν. ᾿ 
Χρυσόπρασος, ου, ὁ, (χρυσὸς, πρά- 

σον, ἃ Ἰοοῖκ.) ἃ ᾿βρῦμτν βῖοῃϑ (860 Ρ]]ηγ) 
οἵ ἃ φυθϑηΐβῃ οοϊουν, ον. χχὶ, 20. 
Χρυσὸς, οὗ, ὁ, γιά : 1 ΘΕΈΝΕΚ. Μαῖίι. 

ἦ). 1], χρυσὸν, καὶ λίβανον, οἵ βξρο 8]. 
δορί, δηὰ 6]488.--- 1. ΜΕΤῸΝ. 1) 
ογπαηιοηΐδ, ὶἱ Τίτα. ἰϊ. 9, ἦ χρυσῷ, ἡ μαρ- 
αρίταις. ον. χνῇ. 4. χνῇ!. 16. [χὰ 
᾿ οἴῃ. 8, τὸ Χρυσῷ μὲ Τοσουτὸν κε- 

κόσμηται. ἰῃ γ]υν. οοἷῃ, πἡιοπον, 
Μαῖι. χ. 9. ὅ«. νυ. ὅ, δηὰ ΟἿ δ89. δ 
Χρυσόω, ἔ. ὦσω, (χρυσὸς,) ἰο σίϊά, 

ἀροῖς υοϊεὰ φοϊά, ἴτατιδ. ΣΝ, ἴῃ ϑ'ορῖ. δὰ 
ΟἾδ86. [ἢ Ν. Τ. Βον. χνυὶϊ. 4, κέχρυσες 
μένη χρυσῷ, οΥ χρυσίῳ. χυ]!. 10. 80 
Βορῖ. διὰ ἰαῖον ΟἾδ88. 

Χρὼς, χρωτὸς, ὁ, Ῥτορ. ἐλ6 δος οὗ 
το ὕοάν, δὰ δκίῃ, ΠΝ δηὰ ΟἾδ88. : ὃν 

οἵ. δηὰ ἰη Ν, Τ΄ ἐλ δοάψ, Αςἰβ χίχ. 12, 
πὸ τοῦ χρ. αὐτοῦ σουδάρια. 
Χωλὸς, ἡ, ὁν, δά. ῥγορ. ογὲ ἕη ἐδε 

"αὶ, ἑπερίησ, Μαῖϊ. χὶ. ὅ, χωλοὲ περιπα- 
τοῦσι. χν. 80, 81. 1.ὰ. νἱῖ. 22. Ζοδη ν, 8. 
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- | οὖν ὁ Θεὸς συνέζενξεν, ἄνθρωπος 

ΧΩΡ 
Αοἰϑ ἰϊ. 2. νὴϊ. 7. χίν. 8. ΕἿΣ. Ηοῦ. χίὶΐ, 
18. Οποο, αν ἔγοσω ἐἢ6 1088 οὗἉ ἃ ἔοοί, [Ὁ 
ἀνάπηρος, πμαϊπιοά, ΜΙ κ. ἰχ. 45. 80 28]. 
γΗ. χί. 9, δείξας χωλόν τινα καὶ ἀνάπη-. 
ρον. Χο. ὄγτ. ἵ. 4,11, χωλὸν---κολοβόν. 

ΣΧ ώρα, ας, ἡ, Ῥτορ. ἐδδ Ὑραοδ ϊοἧἢ οοἢ»- 
ἰαἷπβ δὴν ἰδίην, ἐδ »ίαοο ἴῃ ᾿οὮ ΔΩ 
ῬΘΙΒΟῚ 8, ΟΥ ῬΏΘΙΘ ΔΩΥ͂ {πίη ἷδ᾽; ἮδΏΟΘ 

ὯδΓ. δῃὰ ἴῃ Ν. Τ΄ α σομπίγῳ οἵ τοσίοη : 
. ΘΕΝΕΒΕ. 1} ργορ. ἴμὰ. 1. 1, τῆς Ἴτ' 

καὶ Τρ. χώρας. χν. 18, 5Δηᾳ. Φοδη χὶ. δ4, 
δ. Αεῖδ νἱϊ!. 1: τῇ φοη. αὐτῶν, Μαῖϊ. 
ἴ, 12; 50 ζϑῆοσ. ἶν. 16, ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ 
θαν. ὉΥ δῃ Ηο]]δηϊθο ἰάϊοπ), ἕου ἐν χώρᾳ 
σκοτεινῇ ; ἰδ δηδν της ἴὸ [06 “ἸΊΟΓΙΪΒ 
ἀταδτα᾽ οὐ Ονϊὰ πηὰ Ψ ΣΙ : ορΡ. ἴο 186 
808, Αοίδ χχνὶϊ. 27. 2) τηρΐοη. ἔοῦ " τῃ9 
ἘΠ ἰδΔηΐβ οὗὨ 8 οουῃίγ." ΜΙ. ὶ, δ. Αςῖβ 
χὶϊ. 20. 8) Ρὰυϊ ψῖ} [80 Ὠδηθ οὗἉ ὁ οἷϊν, 
ἄο. α αἰδίγἐσί, ἑογγίέοτψ, δτουπά ἱξ, Μαῖϊ. 
γἹ!, 28, εἰς τὴν χ. τῶν Γεργ. Μῖκ. ν. ].--- 
ΠῚ. ΒΡΕΟ. ἐδδ οομηΐγῳ οΥ . 88 ΟΡΡ. ἴο 1Π9 
οἰἴγ, μὰ. χχὶ. 2] : 28 οσμἰξίοαξεοά, {πε ἀγρὸς, 
᾿Υ 8η Ηο]]θηϊβιο Ἰάΐοτα,) χἰὶ. 16. Φοῦη ἱν: 

. 46. ν. 4, αηὰ Ο]688. 
Χωρέω, ἔ. ήσω, (χώρα,) ἰο σίσε 

ΟΥ γῸΟΉΣ, “αν Ἐξ εαφτθδῆς, αν μὴρ ωΣ ἴ ΝΙΤ, 
Ι, ἐο φοὸ αἰσαν ἔτοτω 8 ρῖδοθ: 1) ζϑῇοσ. ἴὸ 
90, Ῥαβδ, ἰπῖτθηδ. τ εἰν, Μαῖί. χν. 17. 
εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ: ἢρ. 2 Ῥοϊ. 11]. 9. 
“«ἀντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. 22) Βρθ6, 
ἕο φ0 )ονυαγά, δῃὰ ἔχ. ἐὸ 90 ὙΓΈ1.1,, ϑμοοοοά, 
Φοδη υἱῖϊ. 387, ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὗ χωρεῖ ἐν 
ὑμῖν..---- 1, Βροκθῃ οὗἁὨ Ἴδμβοϊίυ, ἐο λαῦε 
ΤΌΘ 707, ἑαΐδ, λοϊά!, οοπέαϊη : Ὄ ῬΓΟΡ. 88 
ἃ 6886], τ ἢ δος. οὗ τηδάδυτο, Φοἢπ ἰ]. 6, 
ὑδρίαι χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἣ 
τρεῖς : ρεποῖ, οὗ ἃ ρ͵δοο, ὙΠῸ δες. ὁ 
Κη, ΜΕ. 1. 2, ὥστε μηκέτι χωρεῖν 8.6. 
αὑτούς. Ζοῇη χχὶ. 256. 2) ἢρ. ἰο γϑοοῖυθ, 
6. ὅτ. ἃ ἀοοίτϊο, ὅζο. ἔο αὐηιιῖ, αϑϑοηέ ἴο, 
τ δος. Μαεῖί. χίχ. 11, οὐ πάντες χω- 
ροῦσι τὸν λόγον : αἶδο Οὔ ῬΕΙΒΟΠΒ, ἐο γοοοΐθα 
ἴο οπϑ᾽Β Βοαγῖ, " σῖνο ἃ ρἶδοθ ἱπ οῃδϑβ δῆϊεο- 
ἤοπϑ,᾽ 2 Οον. νυἱΐ. 2, χωρήσατε ἡμᾶς. 
Χωρίζω, ἔ. ίσω, (χωρὶς,} ο»εέ αραγέ, 

γαΐδ, ἴτὰῃ8Β. 1) δοῖ, Μαίΐ, χίχ' 6, ὃ 

ὠὡριζέτω : [01]. ὉΥ ἀπὸ, Βοπι. Υἱ]!. ἐδ' 
888, Ἠοῦ. νἱῖ. 26. 2) τηϊά, χωρίζομαι, 

δηἀ Δ0Υ. 1. μ888, ἐχωρίσθην 85 τηϊὰ, 20 
ϑεραγαΐθ οπδ᾿β δε, ἰο ἀδρατέ ; ἴτοτα ἃ Ῥὲῖ- 
80ῃ, ὙΠ ἀπὸ, 1 Οὐον. νἱϊ. 10, γυναϊκὰ 
ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι : 080]. ν6Γ. 
11,5. ῬΒΠ]Θ,. ζ: ἴτοτῃ 8 Ρ]866, ΞΞ 0 90 
αἴσαΐ, γί, 1 ἀπὸ, Αοἰδὶ, 4. ἀπὸ 
Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι : νὴ ἐκ, 
ΧΥΪ. 1. 
ἜΡΤΟν, ον, τὸ, 

ϑροί ΟΥ̓ΡΙΆΩΘ, αἷδὸ ἃ οομηΐγῳ, γεσίοη ; ἴῃ 
Ν. Τ. α Μοίά, άγηι, Μαιι χχυΐ. ὃ6, εἰν 
ὡρίον λεγόμενον Γ᾽. οὶ η ἶἰν. ὅ. Αοῖε]. 
8, ἐκτήσατο χωρίον : μὶ. τὰ χωρία, 

ἐβίαίε8, ἵν. 84. 

(χῶρος,) Ῥτορ. ὦ 



ΧΩΡ 
. Χώωρις, δὰν. δηὴ ὑγορ. σραγί, δόρα- 
φαίείῃ : Ϊ. :ὲ βὰν. 7οίνη χχ. ἤ. χ. ἐντετυ- 
λιγμένον. "" ΟἸΡ ΞΤΕῚ " πρὸ μάν 

. ἀραγέ ὕγοηι, εοὐλδοιέ: 1) χεηεσ. Μαῖίῖ. 
ἬΝ 84, χ. παραβολῆς. ἴμα. νἱ. 49. δομῃ 
.. 8. οι. "Ϊ, 21. ΗθΡ. ἱν. 1δ, χ. ἁμαρ- ΙΔ 
τίας. τῇ. 7, Α]1. 2) δαυΐν. 10 , ὉΧ- 
εἰυδῖνο οὗ, Μεῖι, χίν. 1, χ. γυναικῶν καὶ 
παιδίων. 2 Οὐον. χὶ. 28. βερί. ἄς ΟἾδδὲ. οἷϊ. 

, Χῶρος, ον, ὃ, ἴδὸ [,μκἴἴη παπηο οὗ {80 
ΝΟ. νἱημὰ : 'ὰ Ν. Τ΄. τπποίοη. ἐλ 
«οοιί, {π0 φυδτίον θθηοο οὐγὰ ὑόν, Αοἰδ 
Χχνὶϊ. 12, βλέποντα---κατὰ χῶρον. 

Ψ. 

Ψαάλλω, ἢ αλῶ, {ψ΄ω,) ἰο ἰοιωοὶ 
ϑλαγρίψ, 80 85 ἴο σδιι86 ν᾽ δγαϊΐοη, το ἑιοίξοῖ, 
ΒΥ {ἰπηρ; 80 οὗ δ γίηρβ, ἐο ἑιοαπο, βαϊὰ 
εδβρόσ. οὗ Ὀον-δΓ Πρ : 8180 οὗ 8 δἰσίηρεὰ 
ἰπδιγιτηθηΐϊ οὗ πηυβὶς, ἕο ἐλγωπι [6 δβισὶη 
«ἰγίκα ἴὸ ὁΒογάβ : ἤθῆος 8080]. ψάλλειν, 
ἐο ρίαν οΥἹ ΔΗΥ͂ βίτροὰ ἱπδίγυτηθηΐ : ἰῃ 
δορὶ, δοὰ Ν, 7. ἐο βίης οὐ οδαπέ, ΡΓῸΡ. ἃ8 
ΟΡΟ ΡΟ ΒΌΤΊΗν δἰτϊσθὰ ᾿ῃδίσιιθηίδ, δὐ8ο], 
ζαπ). ν. 18: τὰῦῖϊῃ ἀαΐ, οὗ ρΡοῖβ. Ὸ ΟΓ ἐπ 
λοποιν οΥΓ σῆοτα, Εομι, χν. 9, τῷ ὀνόματί 
σον γα, Ἐρὶι. νυ. 19. ψῖἢ ἀδὶ. οὗ τηδη- 
ποῦ, 1 Οον. χῖν. 16, ψαλῶ τῷ πνεύματι 
--τῷᾧ νοῖ, ὮΘΓΟ 866 ἸὨῪ ποῖθ. 
Ψαλμὸς, οὔ, ὁ, (ψάλλω,) Ῥτορ. ἐΐδ 

ἐιυαπσ οἵ ἃ Ὀον βγη πὰ ΤΡ μὦ δίλλα Ἷ. 6. 
»ιαγιπ οὐ εἰτϊηροά ἰπβιγαμπηθηίδ ; ἰῃ ἰδοῦ 
τιδᾶρσθ, ϑΟΉσ,, ὈΓΌΡ. 88 ΕΟ ΡΒΌΤΙΣΕ βἰτϊηροὰ 
ἐπϑιγυτηθηΐθ, 508. Αηϊ. νυἱ. 11], ὅ, τῴ Ψ. 
καὶ τοῖς ὕμνοις ἐξάδειν αὐτόν. Ῥιαι. 
ΑΙοχ. Μ. 67, μουσα συρίγγων καὶ 
αὐλῶν, δῆς τε καὶ ψαλμοῦ. Ἰη Ν. Τ, 
ΒΡ α ϑοης ἴῃ Ῥγαΐδο οὗ ἀοα : 1) χϑῆϑγ. 

ΟΓ. χῖν. 26, ἕκαστος ὑμῶν Ψαλμὸν 
ἔχει, ὙΠΟ 866 ΤῊΥ οί. Ερἢ ν. 19, 
Ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευ- 
ματικαῖς. Οὐ]. 1]. 16, δορί. Ῥβ, χον. 2. 
2) . Οὗ ἐδε Ῥεαΐπιδ, 88. ἃ ὈοΟΪΚ οὔ (6 
Ο. ΡΝ χχ. 42. Αοὶϑὶ. 20. χὶϊ!. 88, 
Ψευδαδελῴφὸς, οὔ, ὁ, Κ(Ψηευδὴς, 

ἀδελφὸς,) α γαΐϑε ὀγοίδεγ, βαϊὰ οὐ ρτοὸ- 
τοηάοα ΟΝ νϊδδπβ, ἢ θα 9608 οΥ αθη- 
{1168, 2 Οον. χὶ. 26. 6]. ἰδ. 4. 
Ψευδαπόστολος, ουὅ, ὁ, (ψευδὴς, 

ἀπόστολος, α αἶϑ6 αροϑίΐδ, ἃ ὑτεϊοπάοα 
χτἱηΐϊθέοῦ οὗ ΟἿ τἶβϑι, 2 (ον. χὶ. 18. 
γε τ ες Ὑὴὲ οὐ θγ δὶ εὐὰν Ψεύδο- 

μαι.) ῬτῸΡ. , ἐψίησ, Αοἵϑ υἱ. 18, μάρ- 
Ἀὐηθρο᾿ ἐλ δ ἀτὰ ον, ἰϊ. 2. ϑερὶ, ἄς ΟἸ 58. 
Βν ἱμρ]. ,αἰθε ἰοταγὰβ 60, τεοξοζεά, ὧπ- 
φοαΐψ, πον. χχὶ. 8, εἰδωλολάτραις καὶ 
πᾶσι τοῖς Ψ. δορί. Ρτον. νἱ[. 7, 8]. 
Ψευδοδιδάσκαλος, ου, ὁ, (ψευδὴς, 

διδάσκαλος.) α 7αἶ86 ἐξαοΐεν, 2 Ῥεῖ. ἰἱ ,. 2 Ῥεῖ. 11. 1. 

Ψευδολόγος, ου, ὁ, ἡ, δὰ]. (ψευδὴς, 
λέγὠ,) ἐρεαΐππ γαίθοῖψ, ἰψίμρ, )5 οἵι, ἴῃ 

414 ΨΕΥ. 
Ἰαίος. ΟἾἶδδβ.: ἱπ Ν, Τὶ, ξροϑϑῃ οὗ 
ἐφαοΐοτε, ἱ ΤΊα. ἰν. 2, ἐν ὑποκρίσει, ψεν: 
δολόγων, οὗ »᾿Ἐ]ΟΝ ΘΧΡΓαββίουβ ἴΠ6 ἔοτσηοῦ 
ἀθῃοῖοδ ἃ ργοϊθηοὰ δῴοιο οὗ οχίσβοξάϊ 
ΒΑΠΟΙ Υ, δηὰ (80 ]Ἰαιίοῦ δἀνογὶβ ἴο 186 
αἰδολοοά Ὁγ ὙἸοἢ ἴδ. οἰδῖπιδ 'π αυθοίίομ 
ὍΟΙΟ Βυρροτίοά, 

Ψενδομάρτυρ, νρος, ὁ, ἡ, (ψευδὴς, 
ἄρτυρ,) α αἴδε ευἱΐτι685, Δ δόμον 
Ὶ οὐ. χυ, 1δ. Ρ]αΐ. Κορ. ξεγομά. Ῥιτθς. 29. 

Ψευδομαρτυρέω, ἔ. ήσω, {ψεῦδο- 
μάρτυρ,.) ἰο ὅδαγ γαἴδε εοἱξηα88, λύρα 
αὶ κατ᾽ αὐτοῦ, ΝΙΚκ. χὶν. δ6, δ7 : αὖϑο 
μὴ Ψευδομαρτυρήσῃς, χ. 19: 410 ο 
ἊΝ μαρτυρήσεις,͵ Ἔοιι. χἰϊ!. 9. 70ε. ἂς 

Ψευδομαρτυρία, ας, ἡ, (ψευδο- 
μαρτυρέω,) Μαῖεε υἱέπειε, Μαῖι, χν. 19. 
Χχνΐ. 69, δηὰ ΟΪ488, 

ψευδοπροφήτης, ουὅ, ὁ, (ψευδὴς, 
προφήτη»ς,) α 7͵86 Ῥγνορδλεί, ἱ. 6. "οὔ Ὑ80 

᾿" πἰνοΐν εἰ αἰ πδ ᾿ Βροδὶς ὑυπάος Ὠἰνὶπο ἰῃ- 
βρὶ γαϊίου,᾽ Ὑποῖθοσ ἰῃ ἐογο θὴρ ἔυΐατο 
Θνϑηΐδ, ΟΥὁἨὨΥ̓́Ϊη τηδκίηρ ἰκηονσὶ ἰδ 6 ̓7}} οὗ 
αοά, Μειι. νἱὶ, 16. μὰ. νἱ. 26, οἱ α]. ϑορὶ. 

Ψ εὔδος, ἐος ους, τὸ, γα ϊϑελοοά, οἰ οΣ 
88 βαϊὰ οὗ ῬΠΞΕΝ ναί 15 ἔα ]56, Ζοΐνη υἱῇ. 
44, ὕταν λαλῇ τὸ Ψεῦδος, οΥ 88 δρρ]οἄ 

τδμνμι μια τ μὰ ἘΙ, ἐν 38. ἀποθέμες οὔ Ἔν οτ κὶπά, ΕΡΆ. ἱν. 25, ἀποθέμε- 
νοι τὸ ψεῦδος. Οὐ]. 1]. 9. 2 ΤΠοκβδ. ἢ, 9, 
σημείοις καὶ τέρασι Ψεύδους, οοΐϊν. ἴο 
ψν σι, " ἔαϊεο, ἀεδοοϊνίηρ "ἢ τόρ. 1}. 1 
οἰ ἰΐ. 2]. 27. 50 δορὶ. Ῥδ. νυ. 7. ὅσον, 

υ. 2, δῃὰ ΟἿδββ' Αἶδο ρρ ἱἰϑὰ ἰο ἀδβοῖδ 
εὐἱοζεάποθ5, ὠπροαϊέμδι8, 80 ποιεῖν ψεῦ- 
δος, “ἴο ῥγδοίϊδο ψοκοάμοθε,᾽ μεν. χχὶ, 
27, ποιεῖν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος. ἴὰ 
Κοπ,. ἱ. πὰ Μετ λλαξαν τὴν περθνβθύκνη 
τοῦ Θ. ἐν τῷ Ψ'. ἰΐ εἰσηΐβοδ α 
Οὐοά, αἡ ἰαοΐ. ἐν ϑορί. οὗἉ ἴλ]80 χοάδ, ὅεὲ. 
ἷ. 10, ἃ]. 

Ψιευδόχριστος, ου, ὁ, (Ψενδὴς, 
ιστὸς,) α ,αἶϑε Ολγδί, ἃ ὑτεϊδἀεὰ Μεν- 

δβιδ, Μαιῖ. χχῖν. 24, αἱ. 

Ψεύδω, ἴ. σω, (ψεῦδος.) ἴῃ Ο]688. ἐο 
ϑρεαΐ Μυϊϑοῖψ, Ἰπϊταηβ. ἐὸ ἰΐδ ἰο ΔᾺΥ 016, 
{{8Ππ8, ἐο αδοεῖυο, τινά: μ" ἕο δὲ ἀε- 
οοἴυεά. ἴὔϑια}}γ, δηὰ ἴῃ Ν, Τ. οὩ]γ, ἄεροαῦ. 
τηϊὰά. ψεύδομαι, ἔ. εύὐσομαι, ἴο 
αἰδοίῳ, ἰο ἰέδ, ἀδοεῖσδ; 8050]. Μαῖί. νυ. 1]. 
Εοπι. ἰχ. 1, ἀλήθειαν λέγω,  ριστο 
οὐ ψεύδομαι. 2 Οὐον:. χὶ. 8]. ὦ, 90. 
1 Τα. ἰ;. 7. Ηοῦ. νἱ. 18. δι. 11). 14, 
κατὰ τῆς ἀληθείας, ΠΕΓΘ 566 ΠΥ ποίδ. 
1 Ζοιη :. 6. ον. 1. 9: τ δος. οὗ μοι. 
Αεῖδ ν. 8, Ψψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦμα τὸ 
ἅγιον, " {᾿πὰῖ ἴπου διιου]άδε δἰὐοτωρι ἴὸ ἀ6- 
αεἶνο {6 Ηο]γ ϑρίνϊς, ὉΚ 8 116 ν᾿ ἴῃς αξέδιερέ 
᾿ΓΘ, 85 οὔϊθη, δίδηάϊηρ ἴον ἢ »εγγυγηβαπος, 
Ἐ0]]. Ὁγ εἴς τινα, Οὐ]. ἢ]. 3. ϑερι. ΑἸτο 
μὴ ἀαι, οὗὨἩ ρΡοτϑ. 0 ἐδ ἐο δΒΏΥ ομρ, Αεοῷ 



ΨΕΥ͂ 

τὰν, 4, οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλὰ τῷ 
Θ. 8. ϑερῖ. Ῥε. χυ!. 45. 

Ψενδώνυμον, ου, ὁ, ἡ, δ). (ψευδὴς 
ὄνομα.) ζει παπιοὶ οἵ αἰξα ] Τίμα. 
γἱ. δ0. Ῥ)"})ο ἀθ ΥἹἱῖ. Μοο. ᾿Ϊ. ῥ. 161,6, 
τοὺς ψευδωνύμους, 50. Θεοὺς, Δηα ΟἸΔ68. 
Ψ εὔσμα, ατος, τὸ, (ψεύδομαι.) ,αἶδε- 

“δοοά : ἴῃ Ν, Τ΄ ὉΥ ἱτρ]. [Δ]ϑεοοά ἰονατὰ 
Οοά, ευὐοζοάπεϑε, ἰέηο88, Βοῦ. ἰἰ). 7. 

Ψεύστης, ουὅ, ὁ, (ψεύδω,) 11. “ὁη6 
(186, α ἑΐαν, αἀδοείσεν, οὶ Υἱἱ. 44, 45. 
1 Τί. ἱ. 10. Τς. 1. 12. 1 Φοβη 1. 10. ἰ. 
4. ἵν. 20. ν. 10, αηά Ο]485. ὅ'ο οὗ ἃ [186 
ἐφασλεν, 1 Φοῦῃ ἰϊ, 22 : αἷδὸ Ὁ ἱπηρ]. οπδ 
,αἰθε ἰοπαστὰ αοὰ, αἡ ἀΡΟΚαΣ εσίοβοα ρογ- 
Φοη, ΒΒ μι. 1, 4. 8.0 ϑερί. Ῥίον. χίχ, 22. 
Ἐοϊαβ. χνυ. 8. 
Ψηλαῴφάω, ἔ. ήσω, (ψάω, ψάλλω, 

Ὑ Ἔλαοσθι ᾿ ΡΌΟΡ. ἐο ἑομοῖ, ἐο ὕδοὶ, ἰο 
» ἴγδηβ. [.0. Χχὶῖν. 89, Ῥηλαφήσαξε 

τ δηά δὸ οἷ. ἴῃ βορί. δι Ο]δθ8. Η Ὁ. χὶϊ. 
8, ψηλαφωμένῳ ὄρει, ἴος ψηλαφητῷ, 

“40 τηδίογί αὶ δηῃἀ σογρογοαὶ, οὐ " ΌὈΐθ 
δηὰ ἰδηρῖ]ο τηουπῖ.} Ψοδη 1. 1. ΥΝ ᾿ ἕο 
,),δοῖ αὐἕέον, Αοἰϑ χνὶϊ. 27, εἰ ἄραγε νλα: 
φήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν. 
Ψηφίζω, ἴ. ἰσω, (ψῆφος.) 1 

ΠΑ υυν ἐν τὐωναν οὐα ΔΒ ΤῸ 
Ῥἷπῷ ὁπ6 ἴου ϑδοῖ οὐ͵θοῖ ργθβεῃιϊηρ μος 
8 ΒΓ ἶγθ τηοάθ οἵ οδ]ου]δίϊοη 811}} ρτὸ- 
βογνϑὰ διηοηξ ὈΔΓΌΔΤΟΙΒ παιίοηβ. 2) ἢρ. 
ἴῃ Ν, Τ΄. δηὰ Ο(] 886. ἐο ἐδ. μὰ ζΘ ΘΓ. 
ΐο γϑοΐοη, σπὶῖῃ δος. ἴλι. χὶν. 28, Ψ. τὴν 
δαπάνην. Ἐν. χὶϊ. 18, Ῥβ. ΧΙν", 14, 
Αι}. δηὰ ΟἸΔ88. 

Ψῆφος, ου, ἡ, (ψάω,.) ῬτορΡ. α 8ηιαϊ 
: Σ 8150 ἔχ. ἴῃ νδυίουβ 86η865, 80- 

οοταΐϊπρ ἴο {Π6 υ808 ἰο ὙΔῚΟἢ [Π6 δησίοηϊβ 
ΡΡ θὰ ῬεΌΒ]68, τ ΒΘΙ ΠΟΥ 88 σομηίθγϑ [ὉΓΣ 
ΣΕΟΚΟΠΙ ΠΩ, ΟΥ 85 αΐδα οὐ ἰοέδ; Οὐ. 88 τηοβϑὲ 
ἔτϑᾳ., [86 ὈΪΔοῖκ δηὰ σπΐα ροῸ]685 υδοά 
ἴῃ υοἱέπρ : Ἰοποο ἰη Ν, Τ, Ὁ τηϑίοῃ. ἃ 
οοίδ, εἰὐὔγαρε, Αοἰο χχνὶ. 10, ἀναιρονμέ- 
νων αὐτῶν κατήνεγκα Ψψῆφον. 2) ἃ 
ἐοΐεη, Βον. ἰϊ. 17. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ 
ἥφον λευκὴν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον 
νομα καινὸν γὙεγραμμένον, ΜὮΘΙΘ 566 

ΤΩΥ τιοῖθ. 

Ψιθυρισμὸς, οὗ, ὁ, ιθυρίζω.) α 
τυὐέρρογίης δῷ ' Ἴ Ν. 7. Ξ τὐῤ ἀπὸ ὦ 

ΤΟΡ. 

ἀδίγασίίοπ, 2 Οὐοτ. χίϊ, 20, 88. α]80 ἰῃ Ρ]υΐ. Ψ 
Οου͵. Ῥτως. 40. 
Ψιθυριστὴς, οὔ, ὁ, (ψιθυρίζω.) α 

τρλίβρογοτ, διὰ Ὦν ἱτηρὶ. ἃ δώ ἰἶ ΤΟΥ, 
, Βοί. ). 80, Ψιθυρειστὰς, κατα- 

λάλους. 
Ψιχίον, ον, τὸ, (ἀΐπ. οὗ Ψὶξ, ἔτου) 

Ψίω,) αἰ ἶΐο ὑἱδ οὐ δογα» οὗ Ὀγοδα, τηρεῖ, 
ς.. Τουπὰ ον ἴῃ Ν, Τ. Μαῖίὶ. χν. 27. 

1, χνὶ. 2], τῶν Ψιχίων τῶν πιπτόν- 
Ἴων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου, 
ἐπ. ἢϊςοἢ ΤοΓο δοη 7 ΓῸηι {{|0 τὴ οἢ τηδη δ ἰαὐ]6.᾽ 
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Ψυχὴ, ἧς, ἡ, (ψύχω,) 
θυ ἡδυ8}]γ. (80 λιν, ΟἿ. ἐμπνέων 
τὴν ψυχὴν.) ἀηὰ ἴῃ Ν, Τ'. ἐδδ υἱεαὶ ὀγοιμ, 
(Ὠτουρ νι ἰοἢ [86 Ὀοὰγ Ἰνεβ, (80 Ατίβιοί. ἀθ 
Μυπάο, ἐμπνεῖτε καὶ Ψυχὴν ἴσχει τὰ 
εἰ Ωδ »γϊποΐρία οΥ ἰδὲ τγαυϊ δδιο ἴῃ [ῃ9 
γαλῆ, ἐδδ δοιὰ : ἷ. ῬΒΟΡ. ἐδ6 ϑοιεῖ 88 ἴῃ9 

νἱ τα] ῥτΐποῖρ], ἐλα υἱδαὶ φρίτί!. 1) φεπεν. 
μα. χι!. 20, τὴν Ψ. σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ 
σοῦ. Αεἴδ χχ. 10, ἡ ψ. αὐτοῦ ἐν αὑτῷ 
ἐστιν : οΥὨ δοαδίθ, ὅς. Κον. υἱῖϊ. 9, τὰ 
"δ Ἰσμεταὶ ἔχοντα Ψυχάς. 2) πιοίοῃ. 
ὰ 1861, Μαῖῖ. νἱ. 25, μὴ μεριμνᾶτε τῇ 
υχῇ. ΧΧ. 28, δοῦναι τὴν Ψ. αὐτοῦ 

λύτρον. ἴλι. νἱ. 9, 8]. δεξξρ9 : 80 τιθέναι 
τὴν Ψ. "ἴο ἴὰγ ἀονῃ οπθ᾽β [16,᾽ Φοἢη χ. 
1], 4]. ; ζητεῖν τὴν Ψ. τινος, Μαῖι, 1. 20, 

Ἐν δγεαΐλ, 

Εοῃ. χὶ. 8. Οὐ. ἮΝ Τὰ 1 ὅδ). χχ. 
1, ΤΊ]β ὑδ6 οἵ ψυχη ἴον ζωὴ, ἐδουγὰ 
ἀουὈι]688 ἀογῖ νὰ ἔσομ), 8 ποῖ ρεου] αν ἴο, 
ἴΠ6 Ηθῦτ., δεΐηρ ΠἸκοννῖδο ἑοιιπὰ ἴῃ Ἡδτοά, 
δη [Π6 ΟἿΟΣ εΑΥ]Ὺ ατεοῖς ττίιοτβ. ϑουηθ- 
ἴπηε8 ψυχῆ τοῖεγε ποῖ ΟὨΪΥ ἴο παίυγαὶ Ἰἰΐδ, 
Ὀὰϊ ἃδεο ἴὸ ᾿1ἴδ ζϑπου. 85 σου ]ηυθα δαγοηά 
{Π6 στανο, Μαῖι. χ. 89. χυὶ. 256. 39 οἴη χί". 25, 
ὁ φιλῶν τὴν Ψ. αὑτοῦ ἀπολέσει αὐτὴν, 
ἃ]. : 80, 88 ἱποϊυδΐηρ (μ6 ἰάδδ οἵ ᾿Ἰ δ, οὗ ἐἦδ 
ΡΝ πλβολον γε μαυτν Μαῖι. χνί. 

᾿ οἷα γίδι ΟΥ φδοδί, Βοραυαῖθ 
ἔγοιῃ ἴΠ9 Ὀοάγ, ον. νἱ. 9, τὰς ἐπῶν 
ἐσφαγμένων. χχ. 4. Αοἰδ ἱϊ. 27.---Π, 
ΒΡΕΟ. ἐΐδ δοιῖ, ἃ8 [6 βϑηιϑηΐ ῥσίποίρ]ο, 
[1,μΑἴ, απίηιωμϑ» ]} 88 [86 βοαῖ οὗ {Π6 86Ώ868, 
ἀεβῖγοβ, δἴἔεοιϊΐοπθ, δρροῖϊιθβ, δη ἃ Ῥββίοῃβ, 
1.6. (6 Ἰονγεῦ δηὰ απέηιαξ παΐωγο σοτητηοι ἰο 
τηδῃ ὙΠῈ (86 Ὀθαϑίβ : ἀἸδιϊησιυϊίδοά, ἱπ (6 
Ῥγιδαρόγθδη δηά Ρ]αϊοηϊο Ῥἢ]]ΟΒΟΡὮΥ, ἔγοπη 
[86 ΧΟΡ ον γαξίοπαὶ παΐωγό, ὁ νοῦς οὐ τὸ 
πνεῦμα, Ὀεϊοηρίπρ ἴο 80 Δ8]0ῃ6, --- ἃ 
ἀἰδυποοι ἐουπὰ ἴῃ {πο βερῖ. δη δβοιηθ- 
{ἴπη68 ἷἰπ Ν. Τ΄ οοιρ. “πνεῦμα 1]. 11. ; 50 
1.ΤῊ. ν. 23, τὸ πνεῦμα καὶ ἡ Ψ. καὶ τὸ 
σῶμα. Ἠϑοῦ. ἱν. 12, ἄχρι μερισμοῦ 
ψυχῆς τε καὶ πνεύματος. Ἰἴ,Χ. ἱ. 46: 8. 
ἀϊδιηρσυϊδηοά ἔγοη διάνοια, Μαῖΐ. χχίί!. 
87, 4]. ; ἴτοιῃι σύνεσις, ΝΙκ, χὶ!. 88. 8΄1.)- 
Ἰγ ἐλδ τοιῖ͵ ἀδποιϊηρ ἐδε ηιϊπα οὐ "οϊέηρβ, 
αἰΐ, χὶ, 29, εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς 

Ψ, ὑμῶν. ἴω. ᾿'. 85. Ζοϊϊη χ. 24. Αοἰβ χὶν. 
. 22. Ηοῦ. Χἰϊ. ὃ. 1 Ῥοί. ,. 22: 80 ἐν ὅλῃ τῇ 
᾿ σου, " αἰτνι 811 ομ οἶδ βου], Μαῖὶ. χχὶ}. 
7. δῃιὰ ἐξ ὅλης τῆς Ψ. σου, ΜΙκ. χὶϊ. 80. ἐκ 
υχῆς, "ἴτογα ἴ[ῃ6 80].᾽ ποατιγ, ΕΡΉ. νἱ. 

. μία ψυχὴ εἶναι, "ἴο ὃδ6 οὗὁὨ οπθ δου], 
ὉΠΔΠἰτηοΌ8, Αοἰϑ ἱν. 82. ΡῃΪ]. 1. 27. ΑἸ8ο 
ἴο 6 δοωΐ, 85. [6 βοαὶ οὔ {πὸ ἀθεῖσεβ, δῆϊθο- 
οπβ, δρρεϊθ8, ὅζο. ἰ8 οἴϊθη δδουϊ δϑὰ (παΐ 
ἢ] οἷ Β ΓΙ ΟῪ Ὀδ]οηρα ἴο (Π6 Ὠϊτα- 
861}, Μαῖιῖ. χιὶ. 18, εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ Ψ,. 
μου, διὰ ΜΙ. χίν. 84, περίλνπός ἐστιν 
ἡ Ψ. μου. ἴμι. 1, 46, 4]. ϑερῖ. δηὰ Ο]688. 
2) σοπον. Ζλδ ΒΟΟΙ,, 88 ἀϊβεϊησυϊ ϑεὰ ἔτομι 
ἰλοΐοα . 186 δρ᾿ γα] ἀπὰ ἰπητηοσίαὶ πδίυγο 
οὗἨ πιδη." Ὑἱἢ 41} ἴΐ8 ἢ ΟΡ ἀπά ἸΟν ΕΣ 
Ρον ΓΒ, 1ϊδ ταϊϊουδὶ δὰ δηΐμμδὶ ἔδου}εῖθβ, 
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αι, χ. 28, μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν --τὴν 
δὲ Ψ. αὐ δυναμένων ἀποκτεῖναι. 2 Οον. ἰ. 
29. ΗΘθὉ. νὶ. 19, χ. 89. Ζαπιο8 ἱ. 2]. ν. 20. 
4 Ῥεῖ. 1. 9, σωτηρίαν ψυχῶν. ἰϊ. 11]. 25. 
1 ά. ἱ. 4,11. 208. ἀπά ΟἾ428.---111. τηο- 
ἴοῃ. α εοεἶ ἴ. 0. α ἰἰσίπρ ἐλέπρ, ἀαπίπιαΐ, ἴῃ 
τ ΙΟὮ ΤΠ 6ΓῸ ἰδ ἡ Ψυχὴ, " ᾿ξ." ἰ) ὥθῃογ. 
ἃηά ἔτομι ἴἰὸ Ηδον. 1 Οὐσ. χνυ. 4δὅ, ἐγέ- 
νετὸ ὁ πρῶτος ἄνθρ. εἰς ψυχὴν ζῶσαν, 
ἷ, 6. “4 Πἰ νης βοπιεηὶ στοδέιγο,, ον. χνί. 
8. 80 ϑορὶ. ατεπ. ἱ. 24. ἰἱ. 19, α]. 2) 
οἴϊοπεν οὗ πιδῃ, ὦ δοωΐ, ξξξ ἃ ἐνίηρ Ῥβδβοῃ, 
πάσα Ὑυχῇ, ΟΥΝΟΥΥ͂ 800]. ΟΥ ἐγρλ νι ἈΑοἴβ 
ἢ, 48, ἣἰ, 28, Βοτα. χἰ. ἢ. 8.0, ἴπ ἃ ροτ- 
Ῥ ιγαδῖβ, πᾶσα Ψ. ἀνθρώπου, τ "δνο 
τηϑῃ, Βοτι. ἰΐ. 9, ἃ βορί. ψυχὰς ἀνθρώ- 
“πων, “ταϑη," ἴα. ἰχ. ὅθ. ϑορι. [μον. ν. 1. 
2. ψυχὴ ἀνθρώπου, Νά. χῖχ. 1], 18. 
Ευτγρ. Ῥῃωη. 181δ, φόνιαι ψνχαί. 80 ἱπ͵, 
Θπαϊηογαίίοηβ, (ΌΥ̓ ἃ 086 οὗ ψυχαὶ 0 »67- 
80,8, δομηοπ ἴο ἰπ6 ΟἾα488. 885 Ὑγὸ6}} 88 
ϑοτίρί. ττὶτοτβ,) Αοῖϑ 11. 41, ψυχαὲ ὡσεὶ 
Τρ’ ἔλιαι. νυἱϊ. 14, «]. ϑορί. οι. ἘπΓίρ. 

οἷ. δῶ, ψυχαὶ δὲ πολλαί. 8) 866. ἴοτ 
α ϑεγυαπί οὐ εἰαυο, Ἐλον. χυὶ!. 18, ψυχὰς 
ἀνθρώπων, βυρροβοὰ ὈΥ ΤαΔηΥ Ἰοαγηθὰ ὁχ- 
Ῥοίζογβ ἴο ἀθηοίθ " ἔδϑιῃδ]6 δίδνυβ, ἱπ ἀΐ8 - 
«ἱποίίοη ἔγοτῃ [ἢ6 ργθοϑὰ, σώματα, ΟΥ̓ “Τη8]6 
δ'ανοβ. Βυΐ ἴῃ6 ΘΧρΓΘΒΒΊΟΏ ΒΘΘΏΏΒ ΓΑΪΠΟΓ 
ἱπιθηἀοά ἴὸ ἰμισαδίθ [ἢ ἱπ]4 αἱ ο}8 ὩδίιΓΘ 
οὗ {ῃϊ18 ἐγαδῆς, ὉΥ (ἢὴθ σοπιδίἀογαίίοη, παι ἱἰ 
8 Ἔχογοϊβοά οὐ τμοῖσ 0] ον -ταθη, οίηρ 
ὀηάιιοα, [πὸ {ποπχδοῖνοβ, πὶ ἃ γαζίοπαΐ 

. Οορ. Εζοϊ. χχυὶϊ 18, ἐνεπορεύ- 
ὁντό σοι ἐν Ψυχαῖς ἀνθρώπων : δῃὰ 
Τοβῖ, χαὶ. Ῥαίγ, ὑ. 71δ, κλέπτεις ψυχὰς 
ἐκ γῆς Ἑβραίων. 

Ψυχικὸς, ἡ, ὁν, ά]. ({ψυχὴ,) ὀγοαίδέπρ, 
απῖηγαΐ, Ῥοββοδδίηρ δηϊη}8] ἢ : 1) ρτορ. 
οὗ 1πΠ9 ΒΟΡΥ, σῶμα ψυχικὸν, απ απίηπιαί 
δοάν, μανίης Ὀγθϑῖ δηὰ δηΐπλαὶ 1ἰΐρ, "ἐμαὶ 
νοΐ ἰδ οηἀυοὰ ἢ δου εἶθ οὗ β6ῃ8ο, 
πὰ [48 πϑοὰ οἵ ἰοοά, ἀτίῃϊκ, δῃμἀ 5166 ρ ἴὺ 
118 ϑυρροτῖ,᾽ 1 Οον, χνυ. 44 Ὀἷβ, 4θ ; ορρ. ἴο 
σῶμα πνευματικόν. (560 ἰῃ Πνευματι- 
κὸς 1.) Ὠϊοὰ. 8ι:ςο. 1]. 12, αἴτιος τοῦ ψυχι- 
κοῦ τοῖς ζώοις. 42) οὗ [Π6 ΒΟΟΣ, ΟΥ̓ ταἰπά, 
απίηιαὶ, παζμγαῖ, ἱ. 6. Ῥοτγίδίηΐηρ ἰοὸ 1ῃ9 
δΔΏΪΠ1Δ] ΟΥ Ὠδίυγα] τοϊηὰ δπὰ αἴ δοιοη 8, 
ϑιναγοά ὈΥ [Π0 δἰβδοιΐοῃβ δηὰ ρϑββίοῃβ οὗ 

, δυηδη πδίητο, ποῖ πάρ ἴῃ 6 ἰπδυθηοθ8 οἴ 
[.1} Ηοὶν ϑρίτϊ, ορρ. ἰο πνευματικὸς, 560 
ἴῃ ὑνχη ΤΠ. 1 Ὅον. ᾿΄. 14, ψυχικὸς ἄνθρ. 
οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύμ. του Θ. Ψυὰθ 
19, Ψψυχικοί. “απο 1. 1ὅ, ἡ σοφία 
ψυχικὴ, ἱ. 8. ΔΠ͵Π1Ὶ8] ΟΥ Ὠδίιτα]. Οὐομρ. 
ψυχή : δῃ ἃ 80 ἰη ἴπ Πδαίῃ θη ῬΠ]ΟΒΟΡΟΓΒ, 
6. 3. Αὐτ. Ἐρίςεϊ, "1.7, ὅ, ἡ ἡδονὴ ἡ Ψυχική. 

Ψύῦχος, εος ους, τὸ, (ψύχω,) οοἰά, 
Ψοόμη χνἱϊ!. 18, ὅτε ψῦχος ἦν. Αοἴδ ΧΧΥΪῚ. 
2. 2 Οον. χὶ. 237. ϑορί. απὰ Ο]488.. 

Ψυχρὸς, ἃ, ὃν, δα]. (ψύχω,) οοἷά, 
οοοὶ, τογδϊηρ, 6. 5. ποτήριον 
νἱγωνροῦ, ἷ. 6. ὕδατος, Μαῖϊ. χ. 42: δὴ 
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6Ἰ]ἴρ6. αἷδο οηπὰ ἱπ 186 οδε6 οἵ ϑερμὸν 
δπὰ ποί υπΐτγεη. ἴῃ [ἢ Ο]258. υτίϊοσβ. 80 
ΡῬ]υῖ, ἀθο ἀδιγι]. 17, λαβὼν Ψ ῦ 
κύλικα. ΕἾ. οἵ οπσ "Ἰυκονδσία δπά ἴῃ- 
αἰ ογθηϊ᾽ 88 ἴὸ το ρίοη, πεῖ ποῦ ἩΡΒΟ]]Υ 
δϑδηάοηϊΐηρ, ΠΟΥ ΓᾺΪΥ οὐκογνίωρ 1ϊ,Ἶ οὔτε 
Ψυχρὸς οὔτε ζεστὸς, Βον. 11]. 15, 54. 
Ψυζχω, ἔ ύξω, τον. 2. ραβ8. ἐψυύγην, 

ῬΤῸΡ. ἕο Ἴρ τ δίοιο ; Ἀεποο ΒΥ ἱπιρὶ. 
ὙΠ (ἢ δες. “ἴο Ὁ]ον, ρου, ἐο οοοΐ, ἤορι. δι 
ΟΙδβο. ἴη Ν. Τ. ρα88. Ψύχομαι, ἔ, 2. 
ψυγήσομαι, ἰο ὃς οοοἰδά, ἰο , Βρ. 
οὗ δβεοίοη, Μαῖς. χχίν. 12, ψνγήσεται 
ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. 
Ψωμίζαω, ἴ. ίσω, {ψωμὸς, 4 Ὀϊξ, τηοῖ- 

86], ἔγοια ψψώω, οορτ. στ ψάω,) Ῥτορ. 
“ἴο ὈγΘδΪΚ ὉΡ ΔῺΥ ἴοοὰ ἰηΐο ὑϊ85,᾽ δὰ ἔγοιι 
[ῃ0 δάϊυποῖ, ἐο ἀϊδέγέδιια δῖ, ' ογάεῦ 
ἴο 7δοά ΔᾺῪ ομδ {μοῦ}: δὸ ϑαρί. τίς 
ἡμᾶς ψωμιεῖ κρέα. Νυῃι. χὶ. 4. ἴῃ. ΝΤ. 
οι. χίϊ. οὐ γαμεῖε αὐτόν : δο Ῥοτρδγτ. 
46 Αδεῖ, ἰἴϊ, 29, ψωμίζουσι τὰ νεόττια. 
ΡΙ]αΐ. ϑβγτωμ. ν. ργοαϊῃ. αἱ τὰ βρέφη 
γπμίρονεει τροφοί: σι δος. οὗὨ ἐπλην, 

Οὐγ. χὶϊ. ἃ, ἐὰν Ψψωμίσω πάντα τὰ 
ὑπάρχοντά μον. 

Ψωμίον, ον, τὸ, (ἀϊπιῖη. οὗ ψεωμὸν, 
ἔγ. ψάω,) α ὑΐ, τιογβεῖ, Φοδη χὶϊὶ. 20, 4]. 
διὰ (]829. 

Ψ χω, ἴ. ξω, (ψώω, «Ὑἶ ἢ ψνάα.) 
ἐο γμ δὴ ἐπίης ἐδ ρρος ἀπ τὶ γήραι, 
88 6818 οἵ ρταίη, [κ. νἱ. 1. 

Ωῶ. 

Ὦ, [:ηἰοτ͵οοὶ, Ο] Ὀοίοτο ἴῃ6 νος. ἴῃ ἃ 
ἀἰτθοῖ δαάγεββ, Μαι, χνυν. 28, ὦ γύναι. 
ΜΚ. ἰχ, 19. 1. ἰχ. 4], 4]. βϑρ. ϑδρῖ. δυά 
ΟἾαββ. Οὔοθ ἰῃ δἀτζηϊγατίοη, Βότω. χὶ, 88, 
ὦ βάθος κιτ.λ. ϑερί. ἀπὰ ΟἾ688. 

Ὧδε, ῬΓῸΡ. ἃ ἀοιῃμοηβίν. δάν. (δδε,) 
ΤΡ. ἰῃ ΟἾα588. ἐΐωϑ, 80, Ὀὰὲ 1 ροδὲς δὴ 
δίοΓ ὑδᾶσθ, δηὰ ἰῃ Ν. Τ' αἷβο, 8δπ δᾶν. οἵ 
ὈΪδοο, ΗΒΙΤΗΞΕ, ΟΥἹ ἨΕΆΕ, ἱ. 6. ἐο οΥ ἐπ (ἢϊ8 
Ρἶδοθ, υἱζ. 1, δήλου, ἐο τνἷἱ8 ρ]δοθ, δἴχος 
γοτΌΒ οὗ τηοϊΐοη, Μαῖὶ. υἱῖ. 29. ἦλθες 
ὧδε, χὶν. 18, οἱ 4]. ἕως ὧδε, ἴ,ὰ. χχῖϊ, ὅ. 
53ο βορῖί. ὅς Ο]658.--- 1. λεγά, ἐπ (ἢ18 ρ] δος, 
δὔιον νετὃ8 ἱταρ] Υἱηρ' τοδὶ δῃὰ {89 1κὸ: 1) 
ἴῸρ.. Μαῖῖ, χὶ!, 6, ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεΐζων 
στὶν ὧδε, νον. 41, 42, 4]. βαρ. βορῖ. ἃ 

ΟἸαδ8. τὰ ὧδε, ἐδ ἐδέησε ἄοπο ἦδγδ, τηθδη- 
ἴῃς “186 Ῥγεβθηΐ βίδίθ οὗ ἢ}18 δῇδαϊγε,᾽ (Ὁ], 
ἶν. 9. ἢς. δογεΐπ, ἴῃ {π18 (ἰηρ, ον. 
Χὶϊ. 10, 18. χῖν. 12, αἱ. 

Ὠιδὴ, ὶ. 6. ὠδὴ, ἧς, ἡ, (ἙοΠ11. ἴογ ἀοι- 
δὴ, ἔν. ἀείδω.) αἩ οὐδ, ϑοπς, Θ. τ. ἴπι Ῥγαΐθθ 
οὗ αοά, φῇ. ν. 19. ΟἹ. 11. 16, ον. ν. 
9, 8]. ϑορί. 708. ἀῃὰ Ο]488. 

Ὦ δὲν, ἵἴνος, ἡ, (πάν. ἢ ὀδύνη.) 8 
Ἰδὶθ ἕοστα οὗ [86 ποιὰ., ἱπδίϑαὰ οὗἉ Ἐ6 υιδιφὶ 
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ἡ ὠδὶς, ἵνος, α Ῥαΐπ, ραησ, 85 οἵ ἃ σοϊηδῃ 
ἔῃ ἰγαναὶ] : ]} ΡΒΟΡ. 1 7}. ν. 8, ὄλεθροε, 
ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ. ϑερί. 
δηα ΟἸΔ88. 2) ΕΘ. βου 78 Ῥαΐῆ ΟΥ̓ δούτζοιῦ,  μ 
Μαῖι. χχῖν. 8. ΜΚ. χιΐϊ. 9, ταῦτα ἀρχὴ 
ὠδίνων, ἀπὰ ϑερῖ. 80 Αςῖδ 1ΐ. 24, λύσας 
τὰς ὠδῖνας τοὺ ϑανάτου, ἰὴ Δ] Ἰιιδίοη ἴο 
ῬΆ. χυἱἱ!. δ, τγῇοτο δορὶ. ὠδῖνες ϑανάτου. 
8.0 4]δο Φοῦ χχχῖχ. 2, ϑορὶ. ὠδῖνας αὐτῶν 
ἔλυσας. ΤΏ Ρἢγαθο λύειν ὠδῖνας οὐουγα 
4ἴδο ἴῃ (]αβθ. 6. χύ. Πυσοορῆγ. (488. 1198, 
σφι ὠδῖνας ἐξέλυσε λαθραίας γονῆς, ἴῃ 
ὙΠΊΟΒ 68 ἐοτε ΤΊ δΠυδὺΝ ἴο δυο ἢ 

ἴη8, 88 ἵησ ἰῃΏ09 Ῥοβοη ἐΐρλέ αγουηά. 
ἘΠ Ἦ. Αῃ. χὴν δ, τον τῶν ὠδίνων λῦ- 
σαι δεσμούς. 
Ὠδῖνω, ἔ, ἐνῶ, (ὠδὲς.) ΡΓῸΡ. ἕο ὅδ ἐπ 

᾿ἐάνοεβ, ἐο ἐγαυαΐΐ ἴτι οἰ] ἃ δἰ ἢ, 080}. Βον. 
ΧΙ, 2, ἐν γαστρὶ ἔχουσα κράζει, ὠδί- 
νουσα. Ο). ἱν. 27, ἡ οὐκ ὠδίνουσα, " ἴδοι 
τὲ ἰγαναἰ]θάβι ἠοῖ,᾽ ἀγὶ ὈΆσγθη. ϑερί. δηὰ 

ΕἸ. οἵ 4 ΟΠ τ θείαι ἰθαομον, Ἡὴτῃ 
δες. ἐο ἐγωαυαΐΐ ιοἱζῇ, ΔΎ ΟὩΘ, ἷ. 6. ἴο Ὀ6 ἴῃ 
βρίὶ τἰτια] Ὀΐγι ἢ, δ]. ἱν. 19, ὮΟΓΘ 866 ΙῺῪ 
ποΐρ, δῃὰ σορ. Γεννάω 1. Ἰ. 

Ὧκμον, ον, ὁ. (ρτοῦ. ἔτ. οὔδοὶ. οὔω, ἔοτ 
, Μαῖι. χχὶιὶ. 4. κα. χν. 

’ 
φέρω.) α 

ὮὨνέομαι, ἴ. ήσομαι, ἄθροῃ.. ταϊᾷ. δοΥ. 
1. ὠνησάμην, ἰο , Ῥε » ὙΪΈ δ6α. 
οἵ τπΐηρ, ἀπὰ σεη. οἵ ῥγίος, Αςῖδ νἱϊ. 16, ᾧ 
ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ τιμῆς ἀργυρίον, διὰ 
οἷ. Ὁ [κι΄ο. Ὁ. Μοτί. ἰν. 1, τῶν 
“ἔντε (δραχμώνῚ) ὠνησάμην, καὶ τροπω- 
τῆρα δύο ὀβολῶν. 

Ωδὸδν, οὔ, τὸ, οὐαπε, απ ὁ, ἴω. χὶ. 12. 
ϑϑορί. δηά Ο]δ88. ἕω 
“Ὥρα, ας, ἡ, ἦογα, α ἐΐπι6., οὐ ϑδαβοη, "ἃ 

ἀοβήϊιο βραᾶθθ οὐὔ᾽ ἀαἰνίδίου οὗἨ {ἰπ|6.᾽ 89 
τηδγϊςοὰ ὈΥ πδίιγαὶ Οὐ σου [008] 1 ταὶ - 
ὃ. 51. ἃ 5ϑΆδοῃ οὗ ἴδε ψόα», ὥρα τοῦ ϑέ- 
ρους οΥ χειμῶνος, οὐ τοῦ ἔτους. ἴπ Ν. Τ΄. 
Ὡδοα οἵ διιογίοσ ἱπίθγναβ, α ἐΐηιθ, (πὰ 
δοϊηοίϊῃγθδ, ᾿ἰκθ καιρὸς, ἃ ροΐπέ οὗ {ἰπ16.) 
ϑϑαβοη, οι, νἷΖ. 1. οὗ (86 ἀδγ σοπογαζίῳ, 
ἀαν-ἕπιο, ἀαν; Μαῖῖ. χὶν. 1ὅ, ἡ ὥρα ἤδη 
“παρῆλθε. ΜΚ. νἱ. 85, ἤδη ὥρας πολλῆς 
γερομίσπι (80 ον. ἐπ ΟἾδδβ, 88. Ρο]. νυ. ὃ, 

,) πολλῆς ρας.) ΜΚ. χί. 1], ὀψίας ἤδη 
οὔσης τὴς ὧρας.---Ἰ]. οἵ α ἀοβηϊϊο ραγέ οΥ 
αἰοίδίοπ οἵ (6 ἀδγ ; ἴπ δαυῦ ον Ὑτίϊοτβ υϑοὰ 
ΟὨΪΥ οὗὨ {16 σγεαίεν' αἰνίβίομβ, 88 τηοτηΐην, 
ποοῃ, ονθηΐηρ, ηἰρῃῖ, ἕως, μεσημβρία, 
ἑσπέρα, Ἢ : ΟΥ̓ 8180 τηογηΐηρ, ἄροα, δὶ 
ονθοϊηρ, ὄρθρος, καιρὸς μεσημβρινὸς, κ. 
δειλινὸς οἵΥ ἕσπερος : ἱ Ν. Ρρν λον, 
916 οὗἉ {86 12 6411] ρατίβ ἱπίο νι θΐοἢ τη 6 
Ὠδίυγαὶ αν, δηὰ α͵δο (ἢ6 ηἰσῃξ, τόσα 
ἀϊνίἀ6ἀ : ) ῬΙῸΡ. δηὰ σοποῦ. Ζοδη χὶ. 9, 
οὐχὶ δώδεκά εἰσιν ὥραι τῆς ἡμέρας ; 8]. 
Β80. Ατοίϑ χ. 80, μέχρι ταύτης τῆς ὧρας. 
Βον. ἰχ. 1ὅ. δι. ψῖῖ ἐν οὗἉ πη τὐΐδη, 
Μαῖι. νυἱϊϊ. 18, ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνη, " αἱ παΐ 
γοῦν ἰῃρίδηϊ,᾽ Χχὶν. δθ, ἐν ὥρᾳ ἢ οὐ γινώ- 
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σκει. Φοδη ἷν. δ8-: δος. οὗἩ πιο ἄοιῦ ἰοηῦ, 
Μεῖϊ. χχ. 12, μίαν ὥραν ἐποίησαν. ΑεἰδΒ 
χίχ. 84. 2) ἢγρ. ἴον α δλογέ ἐΐπιδ; δες. 
ίαν ὥραν, Βον. χνὶϊ. 12: ἀδΐ. μιᾷ ὥρᾳ, 
χυ !. 10, 16,19: πρὸς ὥραν, Ζοδη ν, 8, 
8].--111. ηισίοπ. δῃὰ ζϑῇῃοῦ. δου, ἐδμεδ, 
»ογίοα, 88 βαϊὰ οὗ δὴγ ἀοῆβηῖίο ροΐῃΐ Οὗ 
Βρδοθ οὗ πὸ: 1) ὙΠ} Δἀαποῖδ, 6. 5Τ. 
δῇ δά]. τ ὐμ: ἀπὸ τῆς ὦρας ἐκείνης, 
Μαῖι. ἰχ. 22: ἀαΐ. οὗἉ ἔπη τολθη, αὐτῇ τῇ 
ὥρᾳ, μα. ἰ!. 88. ποίᾳ ὥρᾳ, Μαῖι. χχὶν. 
42, ἡ ὥρᾳ, νον. 44. 80 α]8οὸ ἴ.υ. νἱΐ. 2], ἃ 
χ. 21], ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. Μαῖι. χ. 19, ἀ«ηὰ 
χχίν. 86, περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνην καὶ 
τῆς ὥρας: 80 Βον. [ἰ. δ, 1 Οον. ἰν. 1], 
ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας. ΙΝ δὴ δάν. οἵ 
τοΐαι. Φοῖη ἱν. 2]. 850 σῇ ἵνα, χὶ!. 23. 
ΧΙ. 1. ΕὉ]1. ὉΥ βεη. οὗἁὨ {πΐηρ ἴο ὃ6 ἀοη9 
ΟΥ ἴο Ὦδρρϑη, [ωὰ.1. 10. χὶν. 17, τῇ ὧρᾳ 
τοῦ δείπνου, ἃ]. ἘῸ]]. ὉΥ γσοῃ. οὗἉ Ρεζϑ. 
Ομ6Ἶ8 ἐΐπιδ, " τῃαϊ δρροϊηϊοὰ ἴο }ι}π|,᾽ ἴῃ 
ΜΙ ἢ 6 8 ἰο ἀο οΥ βυβον, ἴλι. χχὶὶ, δ8, 
Φοόδη χνὶ. 2] : οἰδονῇ. οὐ ΟἸγσίβί, Ζοη ἰϊ. 
4, ἃ]. 2) εἰτυρὶν ἐἦε ἐέηιδ, '. Θ. Βροκθῃ οὗ, 
ΟΥ οἰδογνίδο υπάοτοίοοά, Μαίί. χχνὶ. 45, 
ἤγγικεν ἡ ὧρα. Μῖκ. χὶν. 4]. Δ“Ἰο χνὶ. 
4, } ΦοΒη ᾿ΐ. 18. Χεὺ. Μοὶ. ἱϊ. 1, 2. 
ἘτΩρδι. 20. χυἱ]ϊ. 1. 

Ὡραῖος, αἰα, αἷον, δκἀ]. (ὥρα, ῬτοΡ. 
ἐϊηιείν, , 38 β81α οὔ ἔγῸ {8 ἢ Βοᾶβοῃ : 
4150 ἤρ. οὗ ἐμαὶ ροτὶοἀ οὔ] ἔθ, συβόῃ [86 θοὰῪ 
ἷδ δἱ ἰΐ6 ἀκμὴ, ἴῃ τ186 γμὲ διὰ Ἄοοη- 
δ64 ΘΕ ὀοωμέψ, οἵ Ἰηδπῃοοὰ. 80 ὥρα 
ἡλικίας, Τῆς. νἱ. 84. ᾿ΕΒοὨίη. ν. 19, 4, 
κάλλει καὶ ὥρᾳ. Ηδηοο βαϊὰ οὗὨ πλῆσον 
οογιοῖψ, δοαιέί εἰ, ϑερι. αοη, 11. 9. 111. 6. 
ἀπά δίνω. 6. τ. Τιυοΐδη, Ὁ. δον. ν. ὅ. 
ΡΙαῖ, Οαὶ, Μα]. 4. Τπεοον. 14. 1, -109, 
ὡραῖος χ' "Ὥδωνις. Χοι. Με. ἱ. 8, 10. 
Ιῃ Ν. Τ΄ οἠἱγ οὗὨ τμΐηρθ, Μαῖιί. χχὶϊὶ. 27, 
τάφοις---οἵτινες ἡ εν μὲν φαίνονται 
ὡραῖοι. Βο. χ. 15, ϑαϊά οὗ ἃ ρεῖο οἵ 
ἴπ6 Τοῦρ]ο, Αοἰδ 1, 2, τὴν ϑύραν τοῦ 
ἱεροῦ τὴν λεγομένην 'Ὡραίαν. ναι. 10, 
ἐπὶ τῇ ὠραίᾳ πύλῃ. 8366 ΤῺ ποίθ. 

ὮὨρύομαι, ἔ. ύσομαι, ἄθροῃ. τηϊά, ἕο 
φΌαν, λοιυΐ, 88 18, ἔγοτω γδβθ οὗ ᾿Π:ΌΠΡΟΣ ; 
6. ὅτ. ἃ Ἰίοη, 1 Ῥεῖ. ν. 8, ὡς λέων ὠρυό- 
μενος. ϑιορῖ. δηὰ Ο]682. 

ὩὭς, τοῖαῖ, δᾶν. (ὃς,) οοττοὶ. 10 πῶς, 
τὼς, ῬΓῸΡ. ἐπ υὐλίολ σαν, ἐπ λα τοαῦ, 
δὰ Βδῆσθ ρθῃοῦ. (8, 80 αϑ, ς Α)1 
ΟΟΜΡΑΒΊΒΟΝΗ. 1} γ0ρ. ἃ γι, πὶ ἃ 
ΘΟΥΤΕΒΡΟΠΪῺΡ ἰδ Π)ΟΉ ΒΕΓ, δάν, 88 οὕτως, Οὗ 
106 1ἴκ6, οἰ. ῥρσγθσθαϊηρ οὐ ἔο]οὶπβ, 6. α. 
οὕτως---ὠς, 80---αϑ, ΜΙ. ἵν. 26. Φοδῃ νἱΐ. 
46. ὡς --- οὕτως, α8-ττοϑο, Αςίδ νυἱῖΐ. 82. 
Εοτα. ν. 15, 18 : 8ο ἴσος---ὡς, Αςίδ χὶ. 17. 
ὁμοίως καὶ ὡς, ἴμι. χυ]ϊ, 28: ἐὡς---- 
καὶ, Μαῖῖ. γνἱ. 10, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
τῆς γῆς. Αεῖε Υἱῖ. 6]. Οα]. 1, 9. Μοῖο 
ἔτοα. οὕτως ἴδ οτηϊ δὰ, ἀπά [ἢ 6η εἦὖν ΤΩΔΥ͂ 
οἴδῃ ὃ6 τϑπιἀογεὰ 80 18, ΟΥ βία ΡΥ 5, Μαῖί, 
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95. Ἐοπὶ. ἱν. 17. γν. 16. 2) γεπδρ. Ὀθίοτο 
ἃ ποῦῃ οὗ δἰ]. ἱπ 109 ποτηΐπ, ΟΥ̓ 800. α8, 
ἐϊζε αδ, ἰἶε, Μαῖι. χ. 16, φρόνιμοι ὡς οἱ 
ὄφεις, καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 
ΧΙ, 48, 4]. Αὐοἰ χὶ. ὃ. Ζ24. 1. 10. ον. ἱ. 14. 
οὗ. Βγ Ηοῦ. ἃ ποιιη ργθεθάοά ὃν ὡς οἴϊθη 
ἀθῃοῖοο ἑησίδδο ἐέϑεῖγ, Ἐπ αἾ. αϑ ἐξ τότε, 
Βον. ἷν. 6, ἴῃ Ἰδῖ. οὐά. ἐνώπιον τοῦ θρόνου 
ὡς θάλασσα ὑαλίνη. νἱϊ!. 8. ἰχ. 7. χν. 2. 
800. χἰχ. 1. Β ἱπιρ! γίης αὐΑΙΤΥ οὐ οἰδ- 
τοσοῦ : [. δέίογε ραγίϊοὶρίδ8 χεϊοττὶπρ ἰο ἃ 
Ρτγϑοθάϊπρ πουπῃ, δῃὰ δχργεβδίηρ ἃ αυλ] Υ 
ΟΥ οἰγουπιδίδηοο Ὀαἰοηρίης ἰο τΠδὶ ποιη, 
Οἰμμοῦ τϑῶϊ οὐ δυρροθοὰ, αϑ8, αϑ ὑξ αϑ 
ἐδξουσὰ : 1) Ὀδίοτγα 8 ποῆϊ. 85 τϑίθιτιηρ ἴὸ 
ἃ ρῥγϑοθάϊηρ βυῦ͵)θεῖ, [. χνὶ. 1. οὗτος 
διεβλήθη αὐτῴ ὡς διασκορπίζων κιτιλ. 
Ἀοίδ χχῖϊ!. 20, ἃ]. ββϑρο, 2) Ὀδθίογο φέῆ. τὸ- 
ἔοττίπρ ἴο ἃ ργθοθάϊπρ πουῃ, Ηοῦ. χίϊ!. 27, 
δηλοῖ τῶν σαλευομένων τὴν μετάθεσιν, 
ὡς πεποιημένων : αἰϊῃ 4 σοῃ. 4800]. 1] 
Οον. ἰν. 18. 2 σου. ν. 20, αἱ. 8) Ὀδίοτγε ἀαέ. 
Τοϊογτίηρ ἰο ἃ Ῥγθοϑάϊπρ ποι, Αοἰϑ 11}. 12, 
ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς πεποιηκόσι τοῦ 
περιπατεῖν αὑτόν; 1 Ῥεῖ. ᾿ϊ, 14. 4) 
Βοίογο ἀδο. τοίεσσίηρ ἴὸ ἃ ργθοθάϊηρ οὐ]θοῖ, 
Αοἷδ χχίϊὶ. 15, πρὸς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας 
διαγινώσκειν. Βοι,. νἱ. 18. ον. ν. 6.--- 
Π. ὑπ ἃ δεδεί, οὐ αἀ7. εἰ μοῦ 88 ργοὰϊ- 
οδίο οἵ οὐ͵οοσί, ΟΧρταβδίηρ 8 40.8}}{} οὐ οἷν- 
ουμπχδίδηοο Κηοῦσι, ΟΣ Βυρροβαά ἰο Ὀοϊοην 
ἴο ἃ ρτγεοθάϊΐηρ ποιιη, α8, αϑ ὑζ αϑ ἐδουρῆ, 
ὙΠΘΓΟ [Π6 ρμαγίϊο. ὦν, οὖσα, ὃν, ΤΩΔΥ αἰ τανδ 
ὃο ΑὐμεςτῊς Ἐπ }) ποηι. 88 γοΐδεγηρ ἴο ἃ ρτθ- 
οοαΐπρα δαν]εοῖ, 2 Οου. νἱ. 4, συνιστῶντες 
ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι. χὶ. 1, ΕΠ. ν. 
Ἰ, 8,41. 2) σέπ. 885 τουτί ἴο ἃ ργεοθάϊης 
που, 1 Ροῖ. '3. 12, ὑμῶν ὡς κακοποιῶν. 
1. 16. 8) ἀαΐ. 88 τείογγιης ἴο 8 ργθοθάϊηρ 
βού, 1 ΟὐΥ, 111. 1. ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς, 
8]. 4) αοοιι8. 88 τοίεγτϊρ ἴὸ Δηοίποῦ ΟὈ]θοῖ, 
Μαῖΐι. χῖν. δ, ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 
μα. νἱ. 22. οι. 1. 2], 4].----[11. Ὀδίοτα 

δ οηβ ιυἱῇ, ἰλοὶγ σαϑ68, ἴὰ [6 β8:10 
ἸΏΒΗΠΟΓ 48 ὈΘΙΟΓΟ ραγι οἷ ρ] 68, 560 ΔΌΟΥΘ ἴῃ 
Ι. 1) νι διὰ, 2 ΤῊ. 1.. ὦ, μήτε δι᾽ ἐπτ- 
στολῆς ὡς δι' ἡμῶν, 50. γε ραμμένης: 
«τ ἢ ἐν, Φολη νἱϊ. 10: νι ἐκ, Βοιι. ἱχ. 
82, αἱ. ; {ἢ ἐπὶ, 64]. 11, 16..---Ἴ Ὁ. δεγογὰ 
πε ἡ» ΞΞ αϑ ἐξ ̓ τοογο, αδοωΐ, τοδτϊκὶηρ ἃ 
δυρροβοὰ οὐ σοῃ)εδοίιταὶ παπποῦ, ΜΚ. ν. 
18, ἦσαν ὡς δισχίλιοι. νἱϊϊ. 9. 1ωὰ.. 1. 87. 
Φοδη ἱ. 40, ὑδεπ: ἰπίομδ, ἤοιο ἄοιν 

" λοι πιιοῖ,  1ι,Δἱ. φμαπι " Ἐχργθβδίηρ 
δέ ὐἰιαὐμαι ἴῃ Ν. ΤΟ ΟἾ]Ὺ δοίογο δάϊθο- 
Εἶνοθ, Βοη]. χ. 15, ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες 
κιατὶλ. "μον Ὀοδαῦιϊ [(Π6 ἔδει, ἄζο. χίὶ. 
38. ΟἹ ᾿γὶ γίηρ, ΜΑΝΝΕΒ, δοΐοτο ἃ ἀ6- 
Ῥοπάοπὶι οἷδιιβθ 408] γϊπς οΥὐ ἀοβηΐηρ [ἢ 6 
δοίΐοῃ οἵ α μγϑοοάϊηρ νοσῦ. ]) ζθῃΘΓ. αϑ, 
αοοογαΐηρ α8, Μαῖι. 1. 24, ἐποίησεν ὡς 
“προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἀγγέλοι: Υἱϊ!, 18. 
Βοι. χὶϊ. 8, 4]. 2) Ὀδίογο ἃ ταΐποῦ οὗ 
Ῥαγοηιμοιῖίς οἶδυβο, ψὨϊο ἢ [Π6ἢ ΒΟΥ 8 ἴὸ 
ΤΩ Οὐ ν οΥ σοδιχίος [06 βΘΠΘΓΑὶ ρσοροβίοη, 
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Μαῖί. χχνὶϊ. 65, ὑπάγετε, ἀσφαλίσασθε 
ὡς οἴδατε. ΜΚ. ἱν. 27. χ. 1. [,ὰ. ϊ. 28, 
οἱ ἃ]. 8) Ὀοίοσα ἃ βυρεοιίαιΐνο, ἱπίβηκ., 
Ἰκὸ [δ φυαπι: 8ὸ ὡςἮε τάχιστα, " 88 
ΡΣ 88 ΡοΟΕΒΙ0]6,᾽ Αοἰδ χυϊ. 18..-- 
) Ὀοΐοτο ἀδρεμάσμέ οἷαμδοβ, Ἐχρτοβδίῃν 

116 οὐγεσέ οὐ τοΐδγθηοε οὗ ἃ ργεοθάϊης νοτὺ 
ΟΥ Ψψογά, [16 πδίυγο οὗ [Π6 δοιΐοῃ, {Π6 εἷγ- 
οὐϊηδίδηοθθ ὑηᾶθῦ Ἡ ]οἢ ἰξ ἰΔκ68. μΐδοδ, 
δηὰ {π6 1ἰκ6, ἐπ τολαξ τσα΄, ἤοισ, αε, ὅς. 
οἴϊοῃ δαιΐν. ἰο 4 σοη]αποίίοη. ἴ. Ζ6ΠΟΣ, 
ἦοιυ,  πλρ ἰο ὅπως 1.; ὦ ἴππὸ Ἰηάϊςο. 
80. ΜΚ. χί!, 206, οὐκ ἀνέγνωτε---ὡς 
εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός. 1. Υἱῖϊ, 47, 4] .--- 
ΠῚ. Ὀοίοτο δὴ οὐ͵θοῖΐνα εἰδυβο ἰῺ ἃ βίτϊοίοῦ 
586Π86, λοισ, ἄοισ ἰλαΐ, ἐδαΐ, “ἴἢ πο ἱπάϊο. 

υἷν. ἴο ὅτι, Αοἴδ χ. 28, ὑμεῖς ἐπίστα- 
σθε ὡς. ἀθέμιτόν ἐστιν. τοι. 88. 
ἱ, 9, 11.--ΠῈ, Ὀοΐοτο ἃ εἶδι8θ ἜΣΡΡΟΜΙΕ 
οπά οὐ Ρύγροθθ, 8 ἐλαΐ, 80 ἐδαΐ, Ἰικο ἵνα, 
ὅπως ; [01]. ὉῪΥ ἱπῆη. Ἔχργοβδίηρ τῃ6 ρυν- 
ῬοΟΒ6 οἷα ρῥγεοθάϊηρ ὑδχῦ, 80 αϑ ἴο. 3 ΟΥ̓Δ 
ο, Αοἰβ ΧΧ. 24, ὡς τελεεῶσαι τὸν δρόμον 
μου μετὰ χαρᾶς: 8120 ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
“8)Ὸὺ ἴο βρδαῖς,᾽ Ηδοῦ. νἱῖ. 9.---ἼΥ. Ὀοΐοσο ἃ 
οἸαυβθ Ὄχργθβοίηρ τοϑυϊξ ΟΥ ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ, 
80 ας ἐλαξ, 30 ἰδαΐ, ᾿κὸ ὥστε: σῖϊῃ ἱπάϊο. 
Ηδοῦ. ἡ. 11, ὡς ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μον.--- 
Υ, Ὀοΐογθ ἃ οἰαυβο ἊἼχργοβδίησῦ ἃ Ἵϑῦϑο ΟΥ 
ΥΈΒΒΟΉ, αϑ, ,ν δαυΐν. ἰο 8,506, δεοαίξα, 
ἸἾκΚο ἐπεὶ, ὅτι; 2 Τα. ἱ. 8, ὡς ἀδιάλειπ- 
τον ἔχω τὴν περί σου μνείαν.---Ὑ1. Ὁσ- 
ἴογθ ἃ οἰδυ8δθ ἱπυρ  γίηρ ἰἴτηθ, ἀϑ, 
᾿ἰκοὸ ἐπεί: 1) χϑῆθῦ. 10 ἐφυΐν. ἴο ἐκ 
ἐδαέ, ευδιέϊο, ψἀιἢ Ἰηὰϊς. Ναῖι, χχνυῖ!. 9, ὡς 
ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι. μι. ἷ. 41], ἃ]. 
8606. 422) αἶδο τολθῆ, παν ἴο αὔἴεν ἐλαΐ, 

τι, στ ἱπάϊος. ἴμὰ. 1. 23, ἐγένετο 
ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι--- ἀπῆλθεν. ἰἱ. 
15, 8]. βρὲ : ἢ τότε, Ζοδη νἱῖ. 10. 
8) ὡς ἄν, ιυλεηβοοῦεγ, α8 8005 αϑ, ΜᾺ 
80]. δογ. 1 ον, χὶ. 84. ῬΆΒ)]. ἱϊ, 28. ὡς 
ἐὰν, Ἐοιῃ. χν. 24. 

ὯὩ σαννὰ,, ἰαἰοτ]. λοϑαπηα ! Ἠφδ. Ῥτορ. 
“8801 6 ΠΟΥ͂, ὃὉ6 ΠΟῪ ρχορίτίοιιβ ἢ ἃ νοτγὰ οὗ 
͵Ἶο ἐδ ὐναζνα δῦβο]. Μαῖϊ, χχὶ. 9, 

. ΧΙ. 9. 

Ὡσαύτως, ἂν. (ὡς, αὕτως, ἔν. αὐτὸς.) 
ἐη ἰδδ βαηιδ τσαῦ, ἰϊμοισῖβαε, Μαῖϊ. χχ., ὅ, 
ἐποίησεν ὡσαύτως. χχὶ. 80, 86. ΜΈ, χίϊ. 
2], ἃ]. διὰ Ο]δ88. 

Ὡσεὶ, ΞΞ ὡς εἰ, α8 ὑ α6 ἐδουσὰ . ἴὰ 
Ν. Τ΄ οἡἱγν Ὀδίοτθ ἃ πρειξες δ ͵οοῖ. ὴ ἷἴπ 
ΠΟΤΏΡΑΓΒΟΉΒ, α8 ἐΐ αϑ ἐξ τῃὐόγὸ, ὁηαῖν. ἰο αϑ, 
ἐξκε α8, Μαῖϊ. ἰχ. 86, ἐῤῥιμμένοι ὡσεὶ πρό- 
βατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. Μᾷ. ἰχ. 20. 
Ηδεν. ἱ. 12: 6" Πρ’. Μαῖι. 111. 16, εἶδε τὸ 
Πνεῦμα τοῦ θΘεον καταβαῖνον ὡσεὲ περι- 
στερὰν, 86. καταβαίνουσαν. Μῖκ. ἰ. 10. 
Φοδη ἱ. 82. δορὶ. δῃά ΟἋ]δ885. 2) Ὀδίοτο 
σοΡγάβ οὗ Πα τ Ὁ6Γ δῃὰ τηθάβυτο, ὧδ ὧς α ὦ 
τὑογ6, αδομῇ ; Ὀοΐοτα πυτηογαῖβ, Ναιί. χίν. 
2], ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι. χὰ. ἷ, 



ΩΣΠ 
δδ. ἰ}, 28, Φοΐμι ἱν. 6. Αεἴδ ἰν. 4: οὗ 
παϑοδῦτο, [.υ. χχὶϊ. 4}. 

“Ὥσπερ, ϑὰν. ἱ. 6. ὡς δἰγοησίμοπϑα ὉΥ 
ΦΏ6}1:. περ, Ῥτορ. τολοἰῳ α5, 7μδέ αϑ, φοτιοετ. 
ἀ8. ἰδ α8, ὅζο. : 1) ῬΓῸΡ. 85 ἱπίστοἀυοίης 
8 ΘΟ ρατίδοῃ, [ΟἸ]ονγεὰ ὮὉΥ ἃ οοσγοδροηάϊη 
6]δυδὸ ἱῖ οὕτως οΥ ἴο Ἰ1κο, Μαίι. χὶ!. 
40. ομι. ν. 19, 2]. 74. ᾿. 26, αἱ. απὰ 
ΟΙδεθ. 2) ζϑῆογ. δηὰ νἡϊμουΐ οὕτως οοΥ- 
Σοδροηάϊηρ, Μαῖϊὶ. νυ. 48. χχ. 28. χχν. 82. 
ἈΦ ᾿ἰ. 2. 1. 17. 8]. ἀηὰ ΟἸ628. 

Ὡσπερεὶ, δον. (ὥσπερ, εἰ.) 7μεὲ ας 
ὧδ, αὁ ὦ τοονο, 1 ΟονΥ. χνυ. 8, δῃ 

Ὥστε, 1. 6. ὧο, εἰτοησίποποὰ Ὁ 6πο 1. [7.0 
τε, δβοινίηρ [0 σοππθοῖ ΤΏΟΤΘ ΟἰἸΟΒΟΙΥ ἃ [0]- 
Ἰονίηᾳ οἴδιθο τῖϊὰ [Π0 ῥγευδάϊηρ : ῥτορ. 
δι διὶν. |κὸ ὧν, ὥσπερ, υδοὰ ἴῃ οοτ- 

Ὧβ, αϑ, ἰΐλδ α8, Ὀυΐ ζόπο. δπὰ ἴῃ 
Ν, Ἐ΄. 4 ὁοῃ). δοὸ α8 δαί, 50 ἐδαΐ, Ὀδίοτο ἃ 
φ΄αυϑο ΒΣΈΓΟΜΟΩΣ 8 ουθηΐ, γθβδ.]:, Θ0π80- 
βλμαηδύνς ΠΟΙΟΥ͂ ΓΘδ] ΟΥ βιιρροβοά, δηὰ ἴ0]- |ἰ μὰ 

ὈΔΌΔΙ]Υ ὈΥ δὴ ἱπῆηῃ. Ὀυὶ αἷδο ὈΥ 186 
᾿πάϊο. 1. 001]. Ὀγ ἐπ. τ] δος. ἜΧΡΓ. ΟΥ 
Ὶ 1) μεν, ρτοοθάθὰ ὉΥ ἃ ἀθιμοῃβίγ. 
88 οὕτως, τοιοῦτος, ὅσ. Αοἰδ χίν. 1, 
λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι---πολὺ 
κεν λις Ὑππ χΥυ. ὅπεῚ δηὰ γἴραφι 2) 

,. ὙΠ Ποὺ 8 ἱῃσ ἀδιηοηβίν. 
Μαῖϊ. τἱϊ. 24, ὥστε ΡΝ λιτὸν καλύα- 
τεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων. ΜΚ. 1. 27, 45. 
κου. γἱὶ. 6, οι. ἀπὰ ΟἾδ66ε.---1]. (011. Ὀγ 
ὑμοϊδοαί., ἰΛᾺ οὕτως ργοοοάϊηρ, Φοθη ἢ], 
16, οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, 
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2 ἤΐω, ΗΝ, 

ΩΦΕ 

ὥστε τὸν Υἱὸν αὑτοῦ ἔδωκεν, κιτιλ. κηά 
ΟἸα54.---111. οἴλη αἱ {πὸ Ὀορὶπηΐηρ οὗ ἃ 
δβεῃΐθηςοοθ, ἢ ἴπ0 ἱπάϊσ. ΟΣ ἱτηροσαῖ., 88 
8ῃ δι ρῃδιὶο 1Πδιΐνα ραγίϊο]ο, 8οὸ ἐλαΐ, ἐαυὶν. 
ο ἶν, ἐλεγεζογο, τοδογοζονα ; πῖλι 
ἱπάϊο. Μαῖϊ. χίὶ. 12, ὥστε ἔξεστι τοῖς 
σάββασι καλῶς “ποιεῖν. Μ]κ. 1). 28, χ. 8. 
οι. τυἱῖ. 12. 8]. ; ὙΠῚῈῺ ἱπηρογαῖ. 1 ον. ἐἰϊ. 
2]. Ῥμ]]. 21. 12, ἃ]. διὰ ΟἾΪδ88. 

Ὠτίον, ον, τὸ, (αἰτηΐη. οὗ οὖς.) απ δαγ, 
Αὐαδὸ ΧΧΥ!. δ. 1.0. χχὶϊ. δ], αἱ. δπὰ Ἰδίοσ 

Ὦ φέλεια, ας, ἡ, (ὠφελέω,) . αὶ 
μΣ ,. λοῖρ; ἴῃ Ν, Τ΄ ἀϑο, ποῖ, αὐ. 

. οι. 11). 1, τίς ἡ ὠφέλεια τῆς 
περιτομῆς; υὰο 16, ἀπὰ Ο]688. 

ῬΦελεῦι ἢ. ήσω, (ὄφελος,) ἐο ζωγν- 
ἐλον, ἸΡΙΟΣ Φ ον: 1) δεῖ. δὔβο]. 
Βοιῃ. 1. 25, περιτομὴ ὠφελεῖ : ὙΠ 
ἀου}]6 δοο. οὗὨ ροζβοῃ δπὰ πειΐ. τί, οὐδέν. 

. Υἱ ἢ. 86, τί ὠφελήσει ἄνθρωπον : 
] ον. χῖν. 6. 64]. νυ. 2 : δος. οὐδὲν δἴτω- 
ὈΪγ, Μαῖι. χχνυὶϊ. 24. Ζοδη νἱ. 68. χὶὶ, 19: 
τηοβὶ οὗ {Π680 σοΟηδ ΓΟ 008 οὐα. ἴῃ ϑορὶ. ὅς 
ΟἸαβ8. 2) τοΐά. οὐ ρ888. ἐο δδ ργοἤίεά, ἰο 
λασνο αἀνυαπίαρσε, Ὑ1Ὼ 66. που. τί, οὐδὲν, 
μηδέν. Μαῖί. χνὶ. 26, τέ ὠφελεῖται ἄν- 
θρωπος : ΜΚ. ν. 26 : [0]]. ὮὉΥ ἐκ, τ που. 
ὃ, Μαῖι. χν. ὅ; Ὁγ ἐν, Ηοῦ. χὶϊΐ. 9. 

ὨὮ φέλιμος, ον, ὃ, ἡ, αἀ). (ὠφελέω, 
μὰ ἐπάν νν . ὙΠ ἢ ἼΩ: φ ] πων 

6: πὰ ἀαι. ΤΙ. ᾿ϊ, 8. 

ΤΗΕ ΕΝ. 



ΤΟΝΡΟΝ:Σ 

ΟἹΣΒΕΒΊ δὲ ΒΙΨΙΝΟΩΤΟΝ, ῬΕΙΝΤΕΞΕ, 

8. ΖΟΗΝ᾿ 8 ΒΟΌΛΆΕ. 
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4. 



» ἢ Α ᾿ ΠΡΑΙ ἐχΣὙ] ἀν ] ἮΝ Ϊ 

’ αἱ ΙΝ “" ΡΜ μα " 
ν Δ ΥᾺΝ ΤΙΝ ἡ ' ἢ ΠΟΥ Γι 

» 
͵ Ν Ἵ ἯΝ ῃ Ι Ϊ γΥῚ ὶ νὼ ἢ 

4) Ι ἢ ι" Ι ᾿ Ν Ν 7) { ! ᾿ 

Π ἢ Ὑ λα , Ι ἮΝ " Ι Ὗ Ι ἢ ᾿ ἰὼ 

᾽; ΝΥΝ ΗΝ γ. 
έ " ΠΡ ἰ Ν ἯΠ ̓  δὴν | ἢ “Ἂ ἡ ͵ ᾿ 

ο΄ ΣΝ ΠΟ ΣΝ ΚΟ Ν ἕω 

,“ ν΄. ' ἣν. 
ὍΥ." Ἀ Ὁ ; ᾿" ᾿ ἢ 

ΡΎΜΝΝ ΔΉ εν Νὴ 
᾿ ΠΝ [] ! ἌΡ, ὌΑ  ὦ εὐ κρ, » Ἰ 

Ι 

“: ᾿ ἐλ ἊΡ Ν; ἰ : 
] 

δ μ ᾿ 'ΝῚ ἽΝ ΠῚ 
ΜΉΝ. 

ἐφ ᾿ ἐῆ δι Ἢ Δ ΠΡΤῪ Ϊ ᾿ ὙΠ 

{τ.- ᾿ ἐν Ϊ Ἷ" ψγ" ὁ. ἢ Ἢ ] 

“᾿ ὙΜ ̓  " ἱ ἤΣ ἵγι Ϊ ᾿ ' Ι Ϊ ων" 

» «Ὁ» ἢ ᾿ ἀν " [Ὁ "- ΡΝ 

" ΠΤ ΠΝ " ΐ Ων ἐκ! Ἶ ἢ γ{" ᾽ ὲ 

, ἢ " 5] ἬΠῚ ᾿ ἢ δὰ ἡ ὶ εἶν ᾿ ": "Π ΣΙ 
ἽΙΡ » Ψ 

ἍΝ ι᾿ ἷ , ΚΝ ᾿ Ϊ ᾿ 

᾿ ΗΝ ΞῚ ἢ . Ἱ ᾿ν Πὰ ἐ ΝΣ ᾿ ᾿ Ι Ν ΓΙ ν Ν ] ᾿ ' 

Ἶ κ᾿ Ι ἢ! ΄ ἢ" ΚΣ, ἤ ἣν ! Ι ΠΣ , Ἷ 
4 ν: ᾿ Ι ᾿ 

ἡἍ!; τ Νἱ ΓΝ πὸ ΡΜ ΑΝ ΨΥ ᾿ Ν᾽ [] "" } 

᾿ ΠΝ ἣ : Ϊ Ι Ἷ ἐδ.) ἢ 4 ᾿ " Ν ᾿ ᾿ ᾿ {| " ᾿ ὶ 
[. Ἰ 

4,1. ἵν ΠΝ ΓΝ! ἤν νιν ἀμ ν τ } {1} 
' ' 

Δ ΠΝ ΝΗ. ἢ ΠΡ ΜΡ τ τη : 5: ΠΝ, ᾿ 

ΜΙΝ, Ι Ι ΡΟ ) Ι ἡ ᾿ ἢ ] Ψυ 
Ι ἰ ἢ 3 

ΜΝ ἩΠ ΠΣ δ “" Ὡ Ἂν Ϊ νὦ }] ἱ ἣ 
᾿ 

ἘΠ Κη ΣΤ νἀ δ τὰ ᾿ 
᾿"; Ἰ᾿ ἡ ᾿᾿ ἸΡὰ Ή] Ἄδα. δ ΝΗ 

ἜΣ ΠΝ ἈΠ | Ων, ἧξ, 

͵ Ἀν: ΠΩ: , ὲ [}] ᾿ 

τ γε] ἱ ῬΗΙΑΥ ᾿ ΙΝ] ἡ" Ἧ Λ ᾿ 1 ἮΝ 

τ: ἈΝ 
; ἿΝ ᾿ " Ὶ ψ} ἡ ἊΝ τὰ Ι ή Ι Ἧ Ὁ 

γνΑ) } ὦ Μ᾿ ΠῚ 

ἐν τι ἢ ΖΡῚ ε" ἢ τι κι ᾿ Ϊ 

ἩΝΝῚ Ἢ "ἢ πε Ἧ ““ ΣΝ ἬΝ Ι ἢ "» ὰ ; ὩΝ » ἍΠΗΝ ᾿ ἌΝ 

ἡ ΠΝ ἐμ Ὴν ἈΜΣ ΕΟ ΝΑ ἐν π μμ 
' Ῥ ἤ] ] | » ᾿ ᾿ ν , ἡ] Ι ἢ Γ {“ ΜᾺ ἰ ! 

ἣν ᾿ ὙΠ ΠΟ ἘΓῚῚ ᾿ ΜΓΠὴ ἯΕῚ ΠῚ ἡ ᾿ 1 
᾿" 1Χ}Π}} 

᾿ ᾿] 
ἱ {1} 

᾿ ἮΝ, ἜΣ ΉΝ ΒΟ ΠῚ η) 
ΗΝ ΙΝ ἡ Ἷ ον Νην ΤῸ ΠΝ, τὴ | ἜΠ ἯΥ ᾿ 

τη ΤΠ. ὙΠ  ῆρν ΤΉΝ ἐνὶ ἢ ἀν γηι 

ἦν ἢ " ΠΗ ἐ ᾿" δὰ ᾿ ̓ ] Ἷ Ὁ ἢ τ ἰ 

." ̓" ἶ Ὑ᾽ 1 ἠ Ῥω 
ἫΝ ἐ ΜΠ} Τὴ Ἷ 

ἢ 
ΜΝ ΊΗΝ ον ς ΜΙ ] ᾿ 

ἣν τὴν ΠΩ ΠΩΣ ἱ ΤΊ, ΠΣ  ΤΎς 

ΠΝ ἢ ἤν 
ἈΝ ΟΜΝ 

, Ἡ Υ 
. ͵ 

ἊΝ ἠὴ ἰῇ ΤΠ ἯΠ Ἦ Ι ἬΝ Ἷ 

ΠῚ ΧΙ ΣΉΝ. Ἷ ἰδι,. " ' Ν 

! 

᾿ 

ἡ ν ᾿ | 

ἐδ Ἧ ̓  

Ἴ Ἢ ἈΝ μι 
Ἴμν, Ἰ} Ἢ [ 


